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Таъсисёбии ҷамъият



Таърихи таъсисёбии ҷамъият

James L. Wenger MBA

▪ Вохӯрии ман бо James Wenger

▪ Дарси “Соҳибкорӣ” ва “Грант нависӣ”-и устод 

James

▪ Вазифаи таърихӣ

▪ Ҳисоботи Бонки Ҷаҳони



Ба вуҷуд омадани SRP

▪ Нақшаҳои ташкил кардани ширкати 

аутсорсингии барномасозӣ

▪ Тадқиқотҳо ва таҷрибаҳо

▪ Бақайдгирии «Мутахассисони Роҳи Абрешим» 

дар моҳи декабри соли 2013



Аутсорсинг чист?

▪ Аутсорсинг - ин вақте ки як ширкат ягон 

кори худро ба дигар ширкат мефармояд.

▪ Фикри аутсорсинг солҳои 1950 пайдо шуд

▪ Солҳои 1980 истифодаи он сар шуд

▪ Имконияти босифат, тез ва бо нархи 

арзон иҷро кардан



Баъзе ширкатҳое ки аз аутсорсинг истифода 
мебаранд



Мақсад ва Орзуҳои мо

MISSION

▪ Мақсади мо ҷалб кардани 
мутахассисони боистедоди ТИ-и маҳаллӣ 
барои расонидани хизматрасониҳои 
баландсифат аст.

▪ Бо ҳар як ширкате, ки мо ҳамкорӣ 
менамоем, мо мақсад мегузорем то, ки 
хизматрасониҳои баландсифат 
пешниҳод намоем ва онҳоро ба сатҳи 
дигари муваффақият расононем.

VISION



6 Принсипҳои асосӣ



#1 Agile

Қоидаҳои доими надорем ва зуд ба 
шароити дигар мутобиқ шуда 
метавонем.



#2 Intrinsic Control

Бояд ҳар яке мо амалҳои худро 
идора карда тавонем



#3 Code Quality

Барои баландсифати хизматрасонӣ, 
ҳар як кори мо аз тарафи дигар кас 
баррасӣ карда мешавад.



#4 Glorify God

▪ Зидди коррупсия

▪ Шаффофият

▪ Зидди барномахои пиратӣ

▪ ...



#5 Continual Learning

Ҳар яке мо китобҳо ва 
технологияҳои навро омухта 
дониши худро такмил медиҳем.



#6 Productivity

• Муҳити корӣ

• Барномаҳои зарурӣ

• Технологияҳои ҳозиразамон



Мизоҷони мо



Eagle Business Software

▪ Таҷрибаомузи дар Eagle Business 

Software

▪ Тадқиқотҳо ва тадбиқи он



Дигар мизоҷон

▪ Paragon – барномаи ERP барои корхонаҳое ки бо 

металл кор мекунанд

▪ Pest Scan – барномаи ERP барои корхонаҳое ки бо

зидди ҳашоротҳо фаъолият мебаранд



Пешравӣ дар соҳаи ТИ



Лидерҳо дар ширкат

Чи гуна лидерҳое, ки коргаронро бо 
мизоҷон пайваст мекунанд пайдо 
кунем?

Зарурияти лидерҳо дар ҳар як 
даста



Ҳамкорӣ бо донишгоҳҳо

Донишкадаи Политехникии 
Донишгоҳи Техникии Тоҷикистон Донишгоҳи Давлатии Хуҷанд University of Central Asia



Тренингҳо бо донишҷуён

▪ Дарсҳои С# ва дигар методологияҳо

▪ Зиёда аз 300 донишҷуён иштирок 

карданд

▪ 15%и онҳо бо ҷои кори таъмин 

шуданд



Духтарон дар соҳаи ТИ

▪ Танҳо барои духтаро курси С# ташкли 

шуд, ва 23 нафар духтарон хонда, 4 

нафарони он бо ҷои кори таъмин 

шуданд.



Пойдевори ТИ ба наврасон

▪ Омухтани барномасозӣ ва тафаккури 

мантиқро аз хурдсолаги сар кунем.

▪ Курси Scratch ва AppInventor и ройгон

барои хонандагони синфҳои миёна бо 

ҳамкории IT Run Kids




