
  
  
   

  
Open Society Scholarship Program 
 

 

Стипендия барои таҳсили дар дараҷаи магистрӣ 2020-2021 
 

Мӯҳлати ниҳоӣ: 15 майи соли 2019 
 
Стипендияи барои  таҳсил дар дараҷаи магистрӣ (CSLA) барои шахсоне, ки возеҳан сатҳи касбию 

таҳсилӣ ва уҳдадориҳои амиқро дар пешбурди тағйироти позетивии иҷтимоиро дар ҷомеаҳои худ 

нишон медиҳанд, таъмин менамояд.   
 
Стипендияи CSLA барои дастгирии молиявӣ ва маъмурии зерин равона шудааст:  

 Омодагардонии пешазтаҳсилӣ дар мактаби тобистона; 

 Сафарҳо вобастаи барнома; 

 Пардохти таҳсил ва хароҷотҳои донишгоҳҳо; 

 Пардохти ҳармоҳаи хобгоҳ, хурду хӯрок ва дигар сарфҳои зист; 

 Пардохти суғуртаи саломатӣ дар давоми таҳсил; 

 Маблағ барои маводҳои таълимӣ ва рушди касбият; 

 Иштирок дар конфоронси минтақавии  Барномаи Стипендиявӣ; 

 Таъмини манзили имконпазир барои шахсони имконияташ маҳдуд. 

 

Меъёрҳои иштирок 

Довталабон ба меъёрҳои зерин ҷавобгӯй бошанд:  

Доштани тамоюлҳои тахассусӣ, малакаи зеҳнӣ,  тавонмандиҳои пешвоӣ дар ҷомеа;  

Доштани ӯҳдадориҳои возеҳ дар кишвари худ ва минтақа дар дастгирии ҷомаи кушод; 

Доштани дараҷаи бакалаври бомуваффақ то 15 майи соли 2019; 

Доштани дониши хуби забонҳо (англисӣ, олмонӣ, фаронсавӣ) вобаста ба талаботи донишгоҳҳо; 

Доштани имконияти гирифтани раводид ё худ рухсатномаи таҳсил дар ҳолати дархости кишвари 

қабулкунанда; 

Доштани имконияти иштирок дар мактаби тобистонаи пешазтаҳсилии июл-августи соли 2020 ва 

оғоз намудани таҳсил аз моҳҳои август-сентябри соли 2020.   

 

Стипендия барои пешвоёни ҷомеаи шаҳрвандӣ барои як қатор кишварҳо аз он ҷумла Тоҷикистон 

пешниҳод мешавад. 

 

Стипендия барои таҳсил дар соҳаҳои зерин имконпазир аст: 

 Коммуникатсия ва ВАО 

 Фарҳанг, таърих ва ҷомеа 

 Таҳсилот оид ба рушд 

 Иқтисодиёт 

 Идоракунии таҳсилот ва пешвоӣ 

 Муҳити зист ва идоракунии захираҳои 

табиӣ 

 Таҳсилот доир ба масъалаҳои гендерӣ 

 Ҳуқуқи инсон 

 Ҳуқуқшиносӣ (аз ҷумла қонунгузорӣ дар 

соҳаи ҳуқуқи инсон) 

 Сиёсат ва таҳқиқоти байналмилалӣ 

 Сиёсати тандурустии ҷамъиятӣ ва 

идоракунии тандурустӣ 

 Сиёсати давлат  

 Кори иҷтимоӣ  

 Сиёсати иҷтимоӣ   



 

Самтҳои зерине, ки дастгири намешаванд: 

 Идоракунӣ ё мудирияти соҳибкорӣ 

 Муҳандисӣ  

 Омӯзиши забонҳои хориҷӣ 

 Молия 

 Илмҳои тибб 

 Илмҳои физикӣ 

 

Донишгоҳҳои ҷалбшудаи барномаи CSLA.   

Шарикони барномаи CSLA донишгоҳҳои кишварҳои Аврупо, Британияи Кабир, Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико ва баъзе кишварҳои Осиё мебошанд.  

 

Имкониятҳои баробар 

Барномаи CSLA ба синну сол, нажод, ранг, ҷинс, дин, тамоюлоти ҷинсӣ ё шахсони имконияташон 

маҳдуд тафриқа намегузорад.  

 

Маълумоти бештар ва дархости стипендия 

Маълумоти муфассали стипендия барои пешвоёни ҷомеаи шаҳрванӣ 2020-2021 дар сомонаи зерин 

дастрас аст: https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-leadership-award  Дар ҳолати 

пайдо шудани саволҳо, метавонед ба тариқи почтаи электронии manuchehrh.kamoliddinov@osiaf.tj,    

csla@infoscholar.org , ё худ ба сомонаи www.osiaf.tj  Институти “Ҷамъияти Кушода” Бунёди Мадад 

дар Тоҷикистон  муроҷиат намоед.    

 

Омода намудани дархост 

Дархости CSLA бояд ба тариқи онлайн пур карда шавад ва ҳамзамон бо ҳуҷҷатҳои пуштибонӣ барои 

баррасӣ ва дастгирии CSLA пешниҳод карда шавад.   

 

Пешниҳоди дархост ба тариқи онлайн  

Ҳамаи номзадон бояд ҳуҷҷатҳои худро аз истифода аз портали грантии онлайни Бунёдҳои Ҷомеаи 

Кушод https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-leadership-award пешниҳод 

намоянд.      

Ҳама гуна саволҳо вобаста ба мавзӯи мазкур метавон ба нишонии csla@infoscholar.org ё ба 

Маркази машваратии таҳсилотии Институти " Ҷамъияти Кушода" Бунеди Мадад дар Тоҷикистон 

пешниҳод кард:  

Институти “Ҷамъияти Кушода” Бунёди мадад дар Тоҷикистон  

Маркази тиҷоратии «Вефа» 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734002, ш. Душанбе 

кӯчаи Бохтар-37/1 

Ошёнаи 4, утоқи №404 

Тел: (+992 47) 441-07-45/ 46, (+992 37) 227 55 58 

Почтаи электронӣ: manuchehr.kamoliddinov@osiaf.tj  
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