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28-уми июни соли 2011, шацри Душанбе  
 

УСУЛИ “НАСЛИ САВВУМ”-И ОМӮЗИШ БАРОИ КОРХОНАҲОИ ТОҶИКУ ҚИРҒИЗ  

 

Бист намояндаи ширкатцои дӯзандагии Тоҷикистону Қирғизистон бо усулцои нодиру замонавии омӯзишии 

“3G Tailor” аз ироагари маъруфи хадамоти машваратӣ дар Осиж - Rajesh Bheda Consulting 

(www.rajeshbheda.com), шинос шуданд. Ин усулцо замони омӯзишро то ба 75% коциш ва муассирияташро 

афзоиш медицанд.  
 

Аз 17-ум то 27-уми июни соли ҷорк дар шацри Бишкек давраи омӯзишии “Тамрини мураббк” (“Train the 

Trainer”) баргузор гардид ва дар он намояндагони корхонацои дӯзандагии ин ду кишвари Осижи Марказк 

истифода аз таҷцизоти замонавии дӯзандагиро омӯзиш диданд. Интизорк аз иштирокдорони давра ин аст, ки 

пас аз бозгашт цамкоронашонро низ бо тарзи истифодаи ин таҷцизот ошно созанд. Аз Тоҷикистон дар ин 

давраи омӯзишк намояндагони корхонацои “Дилором”, “Гулистон”, “Зинат” ва “Текстил Ситк” намояндагк 

карданд. Давра дар чацорчӯби барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Қирғизистон” баргузор шуда, иштироки 

мутахассисони тоҷик дар он бо пуштибонии барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” имконпазир 

гардид. Ин барномацо аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) дастгирии молк 

мебинанд.  
 

Рацбарони корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Қирғизистону Тоҷикистон дар дидорцо бо намояндагони 

барномацои Маркази байнулмилалии тиҷорат мегуфтанд, аз камбуди мутахассисон мушкилк мекашанд ва 

бино бар сабабцои молк наметавонанд кормандони навро омӯзиши кофк бидицанд. Давраи омӯзишии “3G 

Tailor” бо цадафи талоше ҷицати рафъи ин мушкил баргузор гардид. Мақсуди ин усул омода кардани 

мутахассисонест, ки дар тӯли камтар аз як цафта дигаронро омӯзиш дода тавонанд, ки чк гуна аз таҷцизоти 

навтарин истифода бояд бурд. Ин усул дар корхонацои пешрафтаи Бритонижи Кабир, Чин, Циндустон ва 

Шри-Ланка натиҷацои назаррас ба бор овардааст. Иштирокдорони давраи дацрӯзаи Бишкек бо асосцои 

омӯзонидани калонсолон, муоширати муассир ва мацорати омӯзгорк шинос шуданд. Наворцои видеоии 

таҷрибацои бецтарини ҷацонк барои тацлили усулцои омӯзгорк ва тацияи барномацои омӯзишк нишон дода 

шуд.   
 

Омӯзгорони ин давраи омӯзишк мушовирони байнулмилалии МБТ ҷаноби Пол Колйер ва доктор Раҷеш 

Бцеда буданд. Ҷаноби Колйер таҷрибаи чилсолаи худро дар мудирияти корхонацои дӯзандагк бо баргузории 

даврацои омӯзишии “Тамрини мураббк” ва ироаи машварат ба корхонацои дӯзандагк дар Бритониж, 

Циндустон, Чин, Шри-Ланка, Миср, Сурия ва Мароккаш омезиш додааст. Тавлидоти бисжре аз корхонацои 

дӯзандагии Тоҷикистону Қирғизистон, ки цамкори барномацои МБТ мебошанд, пас аз машваратцои доктор 

Бцеда дар 18 моци ахир аз 10% то 25% афзуда, цамчунин, нуқсу иллатдорк дар мацсулот кам шудаву 

шавқмандии кормандон бештар гардидааст.  

Ҳадафи умумии Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» дастгирк намудани рушди устувор ва 

гуногунсози (диверсификатсия)-и содироти корхонацои Тоҷикистон тавассути боло бурдани 

рақобатпазирии мацсулоти саноати нассоҷк ва дӯзандагк дар кишвар ва бецтар кардани зерсохтори 

идораи сифат мебошад. Ин тарц аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария тавассути Идораи давлатии он 

кишвар дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад. 

Сипосгузорем, ки ин иттилоотро хондед. Хушцол хоцем буд, агар ин хабарро ҷолиб донед ва барояш дар 

расонаи Шумо ҷой пайдо шавад. Маълумот ва аксцои иловагк цам тариқи телефон ва ж интернет дастрас хоцад 

буд. 
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