
 
 
 

Њамкории байналхалќи оид ба тањкими тањсилоти олї бо дар назардошти 
манфиатњои соњањои истењсол ва коркарди мањсулоти хўрока дар Ќирѓизистон 

ва Тољикистон 
 
Аз 16 то 17 маи соли 2019 дар Мењмонхонаи “JANNAT REGENCY” шањри Бишкек Љумњурии Ќирѓизистон конфронс бахшида ба 
масъалањои тањкими тањсилоти олї дар Ќирѓизистон ва Тољикистон бо дарназардошти манфиатњои соњањои истењсол ва 
коркарди мањсулоти хўрока баргузор мегардад. 
 
Иштирокчиёни конфронс корњои дар чорчўбаи лоиња ба анљом расидаро љамъбаст менамоянд, чорабинињои дахлдор ва шартњоро 
барои баланд бардоштани сифат ва мувофиќати тањсилоти олї ба талаботи бозори мењнат муайян менамоянд, монеањо ва заминањоро 
барои баланд бардоштани салоњияти њайати омўзгорон ва љалби мутахассисони ихтисоснок ба корњои академї ва илмї дар 
мактабњои олї муњокима менамоянд. Ба баррасии имкониятњо ва ќадамњои устувор барои ба роњ мондани њамкории дарозмуддат ва 
босубот дар байни идорањои дахлдори давлатї, мактабњои олї ва сохтори хусуси (корхонањо) барои тайёр намудани кадрњои 
баландихтисоси ба талаботи соња дар Тољикистон ва Ќирѓизистон љавобгўй, диќќати махсус дода мешавад. 
 
Дар конфронс намояндагони маќомоти дахлдори давлатї (маќомот оид ба стандаркунонї, вазорати маориф, иќтисод ва хољагии 
ќишлоќи ЉТ ва ЉЌ) ассотсияњои тиљоратї ва намояндагони сохтори хусусї – истењсолкунандагон, коркардкунандагон ва 
тањвилдињандагони мањсулоти хољагии ќишлоќ иштирок мекунанд. 
 
Конфронси мазкур аз љониби консорсиум тањти сарварии Донишгоњи хољагии ќишлоќи Латвия дар чорчўбаи HECAFS «Тањсилоти 
олї барои низом ва стандартњои истењсоли мањсулоти хўрока дар Тољиктстон ва Ќирѓизистон», ки аз љониби барномаи иттињоди 
Аврупо «ERASMUS +» маблаѓгузори мегардад, ташкил карда шудааст. 
 
Маќсади умумии лоињаи HECAFS ин дастгири намудани тањкими тањсилоти олї барои татбиќи система ва тандартњои байналхалќии 
истењсол ва коркарди мањсулоти хўрока дар Тољикистон ва Ќирѓизистон, бо њамин баландбардоштани ќудрати содиротии 
корхонањои хурд вам миёна (КХМ) мебошад. 
 
Барои маълумотњои иловагї ва саволњо оид ба ширкат намудан хоњишмандем ба пўштаи электронии зерин мурољиат намоед: 
aslanov@hilfswerk.tj , fruit@elcat.kg  
 

 

 

 
  
 
 
Конфронс бо дастгирии молиявии барномаи иттињоди Аврупо  
ERASMUS+ ташкил карда шудааст. 
 

 
 

            Консорсиуми  лоиња 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон 
қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва такдири хешро 
пайванданд. Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи 
устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, 
ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати 
озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст 
муваффақиятҳо ва арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои 
бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад.  Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди 
Аврупо дар Тоҷикистон ва  Ќирѓизистон аз соли 1992 инҷониб 
фаъолият мебарад.  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Мафњуми конфронс нуќтаи назари шарикони лоиња мебошад. Комиссияи Аврупо барои мафњуми он масъул нест . 
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