
ДЕПАРТАМЕНТИ ИЛМ ВА ТАТБИЌОТ 

Департаменти илм ва татбиќот мутассадии асосии баланд бардоштани нерўи 

зењнии донишгоњ, филиал ва дигар љузњои сохтории он аз нигоњи тайёр намудани 

кадрњои илмї-педагогї буда, кафолати  муфиднокии фаъолияти аспирантон, 

докторантон ва унвонљўёни кафедра ва факултетњоро таъмин менамояд, роњњои 

њавасмандгардонии дар мўњлатњои нишондодашуда њимоя намудани рисолањои 

номзадї ва докториро љустуљў намуда, онро дар амал татбиќ менамояд ва фаъолияти 

докторантураи PhD-ро њамоњанг месозад. Консепсияи ташкил намудани технопаркњо, 

озмоишгоњњои фаннї ва гузаронидани корњои илмї-татќиќотиро дар раванди 

омўзиши фанњо ва љалб кардани донишљўёну омўзгорон ба фикрронии инноватсионї, 

навоварию эљодкорї, дар сатњи кафедра ва факултетњо ташкил намудани мањфилњои 

эљодии худтакмилдињии донишњои касбиро таъмин менамояд. Дар асоси пешнињоди 

факултетњо барномаи таљрибаомўзии технологї ва истењсолиро ташкил намуда, бо 

корхонањои саноатї шартномањои њамкориро ба имзо мерасонад. 

Аз рўзи таъсисёбии Коллељи олии технологии саноати сабук ва хўрокаи 

Тољикистон (њозира Донишгоњи технологии Тољикистон) дар сохтори он 

Департаменти илм ва татбиќот таъсис дода шуд, ки роњбарии онро Наљмиддинов С. 

Њ.  соли 1990 бо фармони собиќ ректори коллеҷи олии технологї Пӯлодов П.А. ба 

вазифаи муовини ректор оид ба илм ва равобити хориљї ба уњда дошт. Баъдан дар 

соли 1992 н.и.ф.-м., дотсент Ашўров С.Б. аввал ба вазифаи муовини ректор оид ба илм 

ва сипас ба вазифаи муовини ректор оид ба таълим ва фаъолияти илмї таъин гардид.  

Дар соли тањсили 1993-94 њайати омўзгорону профессорони донишгоњ аллакай 

соњиби иќтидори илмї гашта, зарурати муаррифї намудани ин иќтидор пеш омад. Бо 

ин маќсад н.и.т., дотсент Шоев Н.Н. ба вазифаи муовини ректор оид ба илм таъин 

гардида бо пешнињоди моњи феврали соли 1994 масъалаи таъсис додани «Маљмааи 

корњои илмии ДТТ» бо баровардани 2 маротиба дар як сол ба миён омад. Ин иќдом 

ба маќсади баланд бардоштани маќоми илм дар фаъолияти донишгоњ ва кормандони 

он равона гашта буд. Акнун омўзгорон, махсусан мутахассисони љавон имкон пайдо 

карданд, ки дар маљалаи мазкур маќолањои илмии хешро чоп кунанд ва дар рушди 

касбии худ њамчун олимони оянда замина гузоранд. 

Солњои 1995-1997 ба вазифаи муовини ректор оид ба илм н.и.ф.-м., профессор Ли 

И. Н., таъин гардид.  

Тайи солњои 1997-2000 дар вазифаи муовини ректор оид ба илм ва равобити 

хориљї д.и.и., профессор Усмонова Т.Љ. фаъолият кардааст. 

Бо маќсади љоннок намудани фаъолият дар самти тарбия кардани кадрњои илмї 

аз 1 ноябри соли 1999 дар назди донишгоњ шўъбаи аспирантура кушода шуд. Акнун 

омўзгорони донишгоњ, пеш аз њама мутахассисони љавон имкон пайдо намуданд, ки 

дар машѓулиятњои маќсаднок аз фанни «Забони хориљї» ва «Фалсафа» иштирок 

намуда, имтињонњои минимуми номзадиро аз ин фанњо бевосита дар донишгоњ 

супоранд. Дар тўли солњои фаъолияти аспирантура дањњо нафар аспирантон ва 

ўнвонљўён аз чунин имконият истифода бурданд.  

Ба вазифаи муовини ректор оид ба илм ва равобити хориљї аз 16.10.2000 то 2009 

д.и.т., профессор Азизов Б. С. фаъолият намудааст.  

Тайи солњои 2009-2019 дар вазифаи муовини ректор оид ба илм ва татбиќот 

номзади илмњои техникї, и.в. профессор Њакимов Ѓ.Ќ. фаъолият кардааст. 



Донишгоњи технологии Тољикистон тибќи Иљозатномаи Вазорати маориф ва 

илми Љумњурии Тољикистон аз соли 2016 барои тайер намудани доктор (PhD) аз рўи 

ихтисос, аз рўи 7 самт ва 10 равия ќабули довталабонро ба докторантура (PhD) оѓоз 

намуд. 

Аз 01.02.2019 то њол доктори илмњои техникї, и.в. профессор, академики 

Академияи байналмилалии тањсилоти аграрї Ѓафоров А.А. ба њайси муовини ректор 

оид ба илм ва татбиќот фаъолият дорад. 

 

 

 

 
Муовини ректор оид ба илм ва 

татбиќот-Сардори департамент 

  

Ѓафоров А.А. – доктори илмњои техникї, 

иљрокунандаи вазифаи профессор, 

академики Академияи байналмилалии 

тањсилоти аграрї (АБТА).Муаллифи 4 

китоби дарсї ва як монография, 114 

маќолаи илмї-методї ва кашфиёт, 

дорандаи 2 патенти ихтирооти ФР, 5 

патенти ихтирооти ЉТ ва 7 санади 

татбиќї дар истењсолот. Аълочии 

маорифи ЉТ. Узви шўрои њамоњангсози 

шуъбаи илмњои физикаю математика, 

химия, геология ва илмњои техникии АИ 

ЉТ, узви Шўрои илм ва инноватсияи 

Вазорати маориф ва илми ЉТ ва 

Вазорати рушди иќтисод ва савдои ЉТ, 

раиси Шўрои дифои назди Донишгоњи 

технологии Тољикистон.   
 

 

 

Тањќиќоти илмї ва навоварї самти афзалиятноки фаъолияти 

Департаменти илм ва татбиќот, сарчашмаи аз худ намудани донишњои 

нав, заминаи эљоди барномањои дарозмуњлати тайёр намудани 

мутахассисони баландихтисос барои рушди инноватсионии Љумњурии 

Тољикистон ва пиёда намудани сиёсати мутавозини илмї-техникиву љорї 

намудани технологияњои инноватсионии тањсилотї мебошад. 

Департаменти илм ва татбиќот роњњои њавасмандсозии аспирантону 

унвонљўён ва докторантонти (PhD) аз рўи тахассусро барои њимояи њарчи 

зудтари рисолањои илмї љустуљў намуда, фаъолияти онњоро ба роњ 

мемонад ва њамоњанг месозад. 

Департаменти илм ва татбиќот ба иљрои талаботи самтњои 

афзалиятноки илму техника, консепсияи рушди технопаркњо, мустањкам 

намудани пояњои моддї-техникии озмоишгоњњои илмї ва таълимї, 



баланд бардоштани сатњи тафаккури илмї-инноватсионии донишљўёну 

омўзгорон ва дараљаи корњои эљодї, ташкили мањфил, семинар ва 

мактабњои илмї-маърифатї мусоидат менамояд.  

Департаменти илм ва татбиќот дар асоси пешнињоди факултетњои 

донишгоњ барномаи аз таљрибаомўзии техникї, технологї ва истењсолї 

гузаштани докторантонти (PhD) аз рўи тахассусро тањия менамояд, 

њамчунин вобаста ба масъалањои татбиќи ихтирооти илмї ва мањсулоти 

зењнї дар истењсолот шартномањо ба имзо мерасонад. Ба масъалањои 

гирифтани имтиёзномаи (патенти) ихтироот ва нашри рисолањои илмї 

мусоидат менамояд, бо муассисањои тањсилоти олии пешрафтаи љањон дар 

робита ба масъалањои ба анљоми тањќиќотњои якљоя ва омодасозии 

рисолањои илмї барои дарёфти дараљањои илмии номзад ва доктори илм 

робитањои илмї барќарор менамояд. 

 

Воњидњои сохтории департамент: 

 Идораи корњои илмї-тањќиќотї; 

 Китобхонаи илмї ва электронии ДТТ; 

 Парки технологї-инноватсионии “Фановар”; 

 

 

ИДОРАИ КОРЊОИ ИЛМЇ-ТАЊЌИЌОТЇ 

Рабиева Тахмина Мукимовна – н.и.и., муаллифи  зиёда аз   30 мақолаҳои 

илмӣ, 10 корҳои методӣ, санадҳои татбиқӣ.  Дорои Ифтихорнамаи 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ифтихорнамаи Вазорати 

маориф ва илми  Ҷумҳурии Тоҷикистон, якчанд сертификатҳои 

байналмилалӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва менеҷмент мебошад. 

Вакили Маҷлиси вакилони халқии ноҳияи Фирдавии ш. Душанбе . 
 

Сардори Идора 
 

 

Маќсаду вазифањои асосии идораи корњои илмї-тањќиќотии 

Донишгоњи технологии Тољикистон ба ташкил, назорат ва танзими 

фаъолияти илмї-назариявї ва илмї-амалии сохторњои дахлдори 

донишгоњ, ташкил, татбиќ ва назорати иљрои наќшањои љорї ва 

дарозмуњлати фаъолияти илмии факултетњои донишгоњ дар асоси талабот 

ва њуљљатњои меъёрї-њуќуќии соњаи маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон ва Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон равона карда шудааст. 

 



Самтњои асосии фаъолияти идора: 

- ташкил ва гузаронидани чорабинињои илмї; 

- таъмини иштироки олимон, омўзгорон, докторантон, унвонљўён, 

аспирантон, магистрон ва донишљўён дар конференсияњои илмї-амалї ва 

озмунњо, семинарњои илмї-назариявї ва муњокимаи корњои илмї, 

анљуманњо ва чорабинињои илмии сатњи донишгоњї, шањрї, вилоятї, 

љумњуриявї ва байналмилалї;  

-ташкили раванди пешбурди корњои илмї-тањќиќотї ва татбиќи 

самараноки онњо дар истењсолот;  

-такмил ва назорати пайвастаи фаъолияти илмї-тањќиќотии 

воњидњои сохтории донишгоњ, мањфил ва семинарњои илмии донишљўён;  

-такмил ва назорати фаъолияти марбут ба тањриру тасњењи таълифоти 

илмї; 

-ташкил ва њамоњангсозии иртиботи дастовардњои илмии донишгоњ 

бо истењсолот ва ѓайра.  

         Идораи корњои илмї-тањќиќотии Департаменти илм ва татбиќот аз 

воњидњои сохтории зерин иборат мебошад:  

•     Шуъбаи тайёр намудани кадрњои илмї ва илмї-омўзгорї;  

•     Шуъбаи магистратура; 

 Шўрои диссертатсионї;  

•     Шўрои олимони љавон; 

•     Идораи маљаллаи «Паёми ДТТ». 
 

Шўрои диссертатсионї оид ба дифои диссертатсияњои  

номзадї барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (PhD) аз 

рўйи  ихтисос, дараљаи илмии номзади илм 6D.KOA-039 
 

Бо ќарори Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз 29 январи соли 2019, №6 дар назди донишгоњ 

Шўрои диссертатсионии 6D.КОА-039 барои дарёфти дараљаи илмии 

доктори фалсафа (PhD) ва дараљаи илмии номзади илм таъсис дода 

шудааст.   
 

Раиси шўро: д.и.т. (05.20.01), профессор - Гафоров А.А. 

Муовини раиси шўро: д.и.т. (05.02.13, 05.19.02), профессор - 

Иброњимов Х.И. 

Котиби илмї: н.и.т. (05.19.02) - Яминова З.А. 
 

Самтњо: 

 6D072400 - Мошинҳо ва таҷҳизоти технологӣ (тибқи соҳаҳо);  

 6D072700 - Технологияи маҳсулоти хӯрокворї (аз рӯйи соњаҳои 



корбурд); 

 6D073300 - Технология ва тарроҳии маводи нассоҷӣ;  

 05.18.12 - Равандхо ва дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрокворӣ;  

 05.18.01 - Технологияи коркард, иигоњдорӣ ва коркарди 

хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ѓалладона, мевагию полезї ва 

ангурпарварї;  

 05.18.06 - Технологияи чарбҳо, равѓанҳои эфирӣ ва маҳсулоти 

атриёту ороишӣ;  

 05.19.01 - Маводшиносии истеҳсолоти саноати нассоҷӣ ва сабук;   

 05.19.02 - Технология ва коркарди аввалияи мавод ва ашёи хоми 

нассоҷӣ. 

Шўрои олимони љавон  

Шўрои олимони љавони Донишгоњи технологии Тољикистон барои 

мусоидат ба њамгироии олимон ва мутахассисони љавон, бењтар намудани 

иштироки онњо дар раванди афзоиши иќтидори илмї ташкил карда 

шудааст.  Барои расидан ба њадафњои худ Шўро як ќатор вазифањоеро, ки 

ба муњайё намудани шароит барои рушди љавонон ва фаъолияти онњо дар 

соњаи илму афзоиши сафи кормандони илмии љавон равона гардидаанд, 

ба иљро мерасонад.  

 

Идораи маљаллаи «Паёми ДТТ» 

Дастовардњои илмии олимон, докторантони фалсафа (PhD), 

унвонљўён ва аспирантони донишгоњ мунтазам дар маљаллаи илмї-

назариявии «Паёми ДТТ» чоп мешавад. Маљалла соли 1996 таъсис 

ёфтааст. Маљаллаи илмї-назариявии «Паёми ДТТ» ба рӯйхати Индекси 

илмии иқтибосии Россия, ки натиҷаҳои илмии рисолаҳои номзадиву 

докторӣ ва доктори (PhD) аз рӯйи ихтисос нашр карда мешаванд, дохил 

карда шудааст. Шаҳодатномаи Вазорати фарҳанги ҶТ дар бораи сабти 

номи ташкилотҳои табъу нашр №053/МҶ-97 аз 23 апрели соли 2018. 

Шартномаи № 818 -12/2014 оид ба ҚЭИ оид ба воридшавӣ ба системаи 

ИИИР.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Шўъбаи омодасозии кадрњои илмї ва илмї-педагогї 

 

 
Сардори шуъба 

Яминова З.А. – номзади илмњои техникї, муаллифи зиёда аз 

30 маќолаи илмї ва кашфиёт, 5 патенти ихтирооти ЉТ, 2 

патенти ихтирооти Авруосиё ва 4 санади татбиқӣ дар 

истењсолот. Дорандаи Дипломи дараљаи аввали Вазорати 

маориф ва илми ЉТ дар озмуни “Ихтироъкори бењтарин” 

дар миёни олимони љавонон (2014), 2 Дипломи Маркази 

миллии патенту иттилоотии Вазорати рушди иќтисод ва 

савдои ЉТ барои иштирок дар намоишњои илмї дар 

анљуманњо ва озмунњои ихтироъкорон. Дорандаи медали 

нуќраи озмуни “KIWIE-2016”, ки дар Кореяи Шимолї миёни 

занњои ихтироъкори љањон баргузор гардида буд. Дорандаи 

Медали тиллои Блинников В.И.- Ташкилоти патентии 

Авруосиёгӣ. Котиби илмии шўрои диссертатсионии назди 

ДТТ. 

 

Шуъбаи тайёр намудани кадрњои илмї ва илмї-омўзгорї фаъолияти 

олимон ва омўзгоронро, ки дар 8 самти марказонидашудаи илмї ба амал 

бароварда шуда, дар онњо масъалањои соњањои гуногуни њаёти љомеа 

мавриди пажўњиш ќарор мегиранд, њамоњанг месозад. 

Њоло дар 21 кафедраи донишгоњ 267 омўзгор фаъолияти илмї-

омўзгорї анљом медињанд, ки аз ин шумора 13 нафар дорои дараљаву 

унвонњои илмии доктор, профессор ва 67 нафар дорои дараљаву унвонњои 

илмии номзади илм, дотсент мебошанд. 

Дар миёни профессорону устодони донишгоњ мутахассисони 

маъруфи соњањои гуногуни њаёти љомеа, дорандагони мукофотњои 

давлатї ва унвонњои фахрии соњаи илму маориф фаъолият менамоянд.  

Дар назди шуъба бахшњои зерин фаъолият менамоянд:  

 магистратура; 

 докторантураи PhD; 

 мањфилњои илмї-эљодї ва маърифатии донишљўён дар назди 

кафедрањо; 

 семинарњои илмї-назариявии донишгоњ, кафедра ва факултетњо. 

 

Аспирантура. Бо маќсади баланд бардоштани самаранокї ва рушди 

корњои илмї-тањќиќотї аз соли 1999 дар донишгоњ бахши аспирантура 

фаъолият менамояд. Бахши мазкур дар тайёр намудани кормандони илмї 

сањми босазо мегузорад. Њоло тањсил дар аспирантура аз рўйи 9 ихтисос 

дар самтњои “саноати хўрокворї”, “саноати сабук”, “барномасозї” ва 

“иќтисод” ба роњ монда шудааст.  



 

Докторантураи PhD. Барномаи тайёр намудани доктори фалсафа 

(PhD) барномаест, ки хислати илмї-омўзгорї дошта, омодагии бунёдии 

тањсилотї, методологї ва пажўњишї, њамчунин омўзиши  амиќи фанњои 

вобаста ба самтњои дахлдори илмро барои системаи тањсилоти олии 

касбї, тањсилоти олии касбии пас аз муассисаи олии касбї ва соњаи илм 

таќозо менамояд.      

Докторантураи PhD-и Донишгоњи технологии Тољикистон такмили 

раванди тайёр намудани кадрњои илмї-омўзгориро мувофиќи талаботњои 

байналмилалї ва принсипњои раванди Болонї таъмин менамояд.  

Дар Донишгоњи технологии Тољикистон мувофиќи иљозатнома 

тањсил дар докторантураи PhD аз рўйи 10 ихтисос ба роњ монда шудааст. 

Шакли тањсил дар докторантура рўзона мебошад ва муњлати тањсил 3 

солро ташкил медињад.   

Ихтисосњои докторантураи PhD: 

6D072410 - Мошинњо, агрегатњо ва равандњо (саноати хурокворї); 

6D072411 - Мошинњо, агрегатњо ва равандњо (саноати сабук); 

6D072701 – Технологияҳои коркард ва нигоҳдории зироатҳои ғалладонаву 

лӯбиёгӣ, маҳсулоти ғалладонагӣ, мевагӣ ва токпарварӣ; 

6D072702 - Технологияи мањсулоти гӯштӣ, ширӣ, моҳӣ ва истеҳсоли яхдонҳо; 

6D072704 - Технологияи равғанҳо, равғани эфир ва маҳсулоти косметикию 

атриёт; 

6D073302 - Технология ва коркарди  аввалини маснуоти нассоҷӣ ва ашёи 

хом; 

6D041601- Назария ва таърихи санъат; 

6D070500- Моделронии математикӣ ва компютерӣ; 

6D050601- Назарияи иќтисод; 

6D050701- Иќтисод ва идораи хољагии халќ (бонишондодани ришта ва 

соњањои фаъолият, аз љумла иќтисод, ташкил ва идораи корхонањо, соњањо, 

комплексњо; иќтисоди ањолї ва демография; иќтисоди соњибкорї). 

 

 

Мањфилњои илмї-эљодї ва маърифатии  

донишљўён дар назди кафедрањо 

Мањфилњои илмї-эљодї ва маърифатии донишљўён дар назди 

кафедрањо (МИЭМД) иттињодияи донишљўёне мебошад, ки ба фаъолияти 

илмї ва инноватсионї машѓул мебошанд. Мањфилњои илмї-эљодї ва 

маърифатии донишљўён яке аз шаклњои фаъолияти донишљўёни 

Донишгоњи технологии Тољикистон мебошад, ки ба тавсеаи иќтидори 

илмї ва ташаккули мањорати фаъолияти илмї-тањќиќотии донишљўён дар 

лањзањои фориѓ аз дарс равона карда шудааст.  



Фаъолияти МИЭМД мувофиќи Низомнома дар бораи мањфилњои 

илмии донишљўёни муассисањои тањсилоти олии Вазорати маориф ва 

илми Љумњурии Тољикистон аз 29.06. 2016, №-9/41 ба амал бароварда 

мешавад. 

Мањфилњои илмї-эљодї ва маърифатии донишљўён ташкилоти 

озоди донишљўёне мебошад, ки хоњиши дар худ ташаккул додани 

мањорати анљоми фаъолияти илмї-тањќиќотиро доранд ва метавонанд ин 

намуди фаъолиятро њамзамон бо тањсил бомуваффаќият амалї намоянд.  

Њоло дар назди кафедрањои ДТТ 21 мањфили илмї-эљодї ва маърифатии 

донишљўён амал менамояд, ки фаъолияти њамаи онњо ба рушду тавсеаи 

иќтидори илмї ва ташаккули мањорату малакаи фаъолияти илмї-

тањќиќотї равона карда шудааст.   

Конференсияњои илмї-амалии љумњуриявї ва байналмилалї, 

анљуманњо, семинарњо, мизњои мудаввар ва озмунњои гуногуни зењнї аз 

љумлаи дигар чорабинињои асосии илмие мебошанд, ки дар ДТТ ташкил 

ва гузаронида мешаванд.  

Корњои илмї-тањќиќотии марбут ба масъалањои мубрами рушди 

саноати хўрока, саноати сабук, технологияњои иттилоотї, иќтисоди 

љумњурї ва дастовардњои илмии олимону донишљўёни донишгоњ дар 

китоб, рисола ва маќолањои илмиву њисоботњо дарљ карда мешаванд.  

 

ШУЪБАИ МАГИСТРАТУРА 

 

Шуъбаи магистратура дар асоси заминањои меъёрии њуќуќї зерин:  

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз  22 июли соли 2013, №1004 

«Дар бораи маориф»; 

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 19 маи соли 2009, №531 «Дар 

бораи таҳсилоти олии  касбӣ ва таҳсилоти  касбии баъд аз  муассисаи  олии 

таълимӣ»; 

- ќарори  Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2007, 

№ 650 “Дар  бораи тасдиқи Низомномаи магистратура ”;  

- қарори мушовараи Вазорати маори ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 20.11.2011, №31/9: 

- оинномаи донишгоҳи Технологии Тоҷикистон ва дигар санадњои 

меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар бораи маориф ва илм ташкил 

шудааст.  

 Шуъбаи магистратура яке аз сохтори нисбатан ҷавони донишгоҳ 

буда,  фаъолияти худро аз моҳи сентябри соли 2014, баъд аз имзо 

гардидани фармоиши ректор аз 16.12.2013 таҳти №90/ХУ оғоз намуд. 

Тайёр намудани магистрон дар асоси иҷозатномаи Вазорати маориф ва 



илми Ҷумҳурии Тоҷикистон АУ №0001646 барои фаъолияти таълимию 

педагогӣ аз 07.07.2014 сол ба роҳ монда шудааст. Дар донишгоҳ шароити 

муносиби моддӣ – техникӣ, таълимӣ – методӣ ва кадрӣ барои қабул ва 

тайёр намудани мутахассисони баландихтисос аз рӯи 41 ихтисос бо 

теъдоди 430 нафар фароҳам оварда шудааст. Айни ҳол дар шуъбаи 

магистратура дар 27 гурӯҳи академӣ  аз рӯи 17 ихтисос 176 магистрант 

таҳсил менамоянд. Мавриди қайд аст, ки шуъбаи магистратура дар 

муддати кӯтоҳи фаъолияти худ тавонист сазовори эътирофи доираҳои 

васеъи  хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ  ва 

хусусан Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳҳои техникӣ ва 

аграрии Тоҷикистон, Донишгоҳи славянии Россия ваТоҷикистон, 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ва ғайра гардад, ки  шаҳодати ин 

афзоиши қабул дар магситратура мебошад.  Дар соли таҳсили 2014 -2015 

156 магистрант аз руи 5 ихтисос: М26020202 - “Менеҷменти 

байналмилалӣ”, М40010202  - “Технология ва низоми иттилоотӣ дар 

иқтисодиёт”, М25010301 -  “Идораи фаъолияти иқтисодиёти берунӣ”, 

М25010410 - “Менеҷменти молиявӣ”, М25010711 - “ Иқтисодиёт ва идора 

дар корхонаҳои саноатӣ” қабул гардид.  

Дар соли таҳсили 2015 -2016 қабули 116 магистрант аз рӯи  5 ихтисос, 

М26020202 - “Менеҷменти байналмилалӣ”, М40010202 - “Технология ва 

низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт”, М25010301 - “Идораи фаъолияти 

иқтисодиёти берунӣ”, М25010410 -  “Менеҷменти молиявӣ”, М25010711 -  

“ Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи саноатӣ” ба роҳ монда шуд.  

 Дар соли таҳсили 2016 -2017 аз рӯи 9 ихтисос, М26020202 - 

“Менеҷменти байналмилалӣ”, М40010202 - “Технология ва низоми 

иттилоотӣ дар иқтисодиёт”, М25010301 - “Идораи фаъолияти 

иқтисодиёти берунӣ”, М25010410 -  “Менеҷменти молиявӣ”,  М25010711 -  

“ Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи саноатӣ”, М26020305 - “Маркетинги 

байналмилалӣ”, М40010103 “Системаҳои компютерии бонкӣ”, 

М53010106 - “Автоматикунонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот”,  

М54010105  - “ Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия (саноати 

хӯрокворӣ)” 128 магистрант қабул гардиданд.  

 Соли таҳсили 2017-2018 аз рӯи 17 ихтсос 157 нафар ва соли таҳсили 

2018-2019 аз рӯи 10 ихтисос 66 нафар магистрантон қабул шуданд. 

 Айни ҳол дар шуъбаи магистратура 176 магистрант аз рӯи 17 

ихтисос, аз ҷумла дар курси якум за рӯи 10 ихтисос М26020202 - 

“Менеҷменти байналмилалӣ”, М25010301 - “Идораи фаъолияти 

иқтисодиёти берунӣ”, М25010410 -  “Менеҷменти молиявӣ”, М25010711 – 



“ Иқтисодиёт ва идора дар корхонаи саноатӣ”, М54010105 - “Метрология, 

стандартикунонӣ ва сертификатсия (саноати хӯрокворӣ)”, М40010101 - 

“Системаи компютерї ва интернет- технологияњо”, М49010202  - 

“Технологияи шир ва маҳсулоти ширӣ”, М74050105 - “Истифодаи 

оқилона ва ҳифзи захираҳои обӣ”, М50010201 - “Технологияи мањсулоти 

дўзандагї”, М08010107 (02)  - ““Таълимоти касбї (информатика). 

Дизайни компютерї, технологияи интернет ва мултимедия”  59 нафар ва 

дар курси дуюм аз руи 17 ихтисос М26020202 - “Менеҷменти 

байналмилалӣ”, М25010301 - “Идораи фаъолияти иқтисодиёти берунӣ”, 

М25010410 - “Менеҷменти молиявӣ”,  М25010711 -  “ Иқтисодиёт ва идора 

дар корхонаи саноатӣ” М54010105 - “Метрология, стандартикунонӣ ва 

сертификатсия”, М40010101 -“Системаи компютерї ва интернет- 

технологияњо”, М49010202 - “Технологияи шир ва маҳсулоти ширӣ”, 

М74050105  - “Истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои обӣ”,  М50010201 

- “Технологияи мањсулоти дўзандагї”,  М08010107 (02) - ““Таълимоти 

касбї (информатика). Дизайни компютерї, технологияи интернет ва 

мултимедия”, М08010107 (01) - “Таълимоти касбӣ. Система ва шабакаҳои 

телекаммуникатсионӣ, системаи мобилӣ”, М25010707 – “ Идораи 

лоиҳаҳо”, М26020208 - “ Менеҷменти инвеститсионӣ”, М26020305 

“Маркетинги байналмилалӣ”,  М40010103 - “Системаҳои компютерии 

бонкӣ”, М40010202 “Технология ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт”, 

М36090101 - “ Мошинҳо ва дастгоҳҳои истеҳсоли маводи хӯрока” 117 

нафар таҳсил мекунанд. 

 Дар  шуъба  машғулиятҳо аз рӯи 104 фанни  таълимӣ, аз ҷумла  дар 

курси 1- ум аз рӯи 68  фан ва дар курси 2- юм  аз рӯи 36 фан гузаронида 

мешавад. 

    Бодарназардошти  талаботи стандарти давлатии таҳсилоти олии 

касбии ҷумҳурӣ аз рӯи ҳамаи фанҳои таълимӣ нақшаҳои  таълимӣ ва 

силлабусҳо таҳия  ва тасдиқ карда шудаанд.  

  Барои гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ, амалӣ ва таҷрибавӣ – 

озмоишӣ  омӯзгорони баландихтисоси унвондор  на фақат аз кафедраҳои  

худи донишгоҳ, балки аз дигар муассисаҳои шинохтаи таҳсилоти олии 

касбӣ, илмӣ ва корхонаҳои истеҳсолии ҷумҳурӣ ҷалб карда шудаанд.  

Шуъба дар бинои нави замонавӣ ҷойгир буда, раванди  таълим бо 

техникаи компютерии муосир, проектор ва тахтаи электоронӣ таъмин 

мебошад. Ҳамаи синфхонаҳо бо мебели таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида 

шудааст.  



Дар солҳои хониши 2015-2016, 2016-2017 ва 2017-2018  

магистратураро 244 нафар магистрант  хатм намудааст. Аз ин шумора 13 

нафар сазовори дипломи аъло хатм гардиданд. Хатмкардагони ва 

магистрантони  шуъба дар маҷалаҳои ҷумҳуриявӣ, “Паёми Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон”, маҷаллаи “Донишҷӯ ва навгониҳои илму 

техника”  ва ғайра зиёда 500 мақолаи илмӣ ва илмию оммавиро нашр 

намудаанд. Имрӯз хатмкардагони шуъба дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии ҷумҳурӣ, илмӣ ва корхонаю ташкилотҳои тамоми соҳаҳои хоҷагии 

халқи ҷумҳурӣ ва берун аз он кор ва фаъолият карда истодаанд. 

Зиёда аз 10 нафар магистрантон барои маърӯзаҳои беҳтарин дар 

конфренсияҳои илмию назариявии ҷумҳуриявӣ сазовори  

ифтихорномаҳои вазорату идораҳои ҷумҳурӣ гардидаанд. Магистрантон 

дар озмуни “Ихтирокорони ҷавон”, ки дар донишгоҳ соле ду мартиба 

гузаронида мешавад бо ихтиро ва лоиҳаҳои инноватсионии худ ширкат 

меварзанд. 

 Аз 1-уми сентябри соли 2014 то 20.08.2015 шуъбаи  магистратураро  

Мирзоев Ш., аз 20.08. 2015 то 27.08. 2018 доктори  илмҳои фалсафа, 

профессор Ҷононов С. роҳбарӣ карданд ва аз 1.02.2019 вазифаи сардори 

шуъбаро номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Ҳасанов А.Р. иҷро карда 

истодааст. 

  
Сардори шуъбаи магистратура аз 20.08. 2015 то 27.08. 2018 доктори  илмҳои 

фалсафа, профессор Ҷононов Саидамир Ҷононович. 

 

 

Масъалаи ташкил ва назорати корҳои таълимию тарбиявӣ ба 

зиммаи мутахассиси шуъба Хуросониева Н.А., ташхиси  корҳои илми- 

тадқиқотӣ, махсусан навиштани рисолаҳои магистрӣ ба зиммаи 

мутахассиси шуъба  



 
Сардори шуъбаи магистратура аз 01.02. 2019 то ҳол номзади илмҳои иқтисодӣ, 

дотсент Ҳасанов Абдураҳим Раҳмонович 

 

Қосимов Л. ва назорати раванди таълим, давомот ва коргузорӣ ба зиммаи 

Арипова В.  вогузор карда шудааст. 

 

Роҳбарияти Донишгоҳи технологии Тоҷикистон доир ба такмил ва  

татбиқи барномаҳои  магистрӣ ҳамчун механизми муҳимтарини  таҳкими 

иқтидори зеҳнии факултетҳои донишгоҳ, ҳалли мушкилоти азнавсозии  

мазмуну мундариҷаи таҳсилот ва тайёр кардани кадрҳои  илмию, 

педагогии ҷавобгӯй ба талаботи замони муосир,  инчунин ба даст 

овардани мавқеи рақобатпазир дар бозори ватанию хориҷии 

хизматрасониҳои таълимӣ корҳои зиёдеро ба анчом расонида истодааст. 

 

 
Ҷаласаи кории кормандони шуъбаи магистратура 

 

 

 

 

 

 



Таърихи ташаккул ва рушди китобхонаи ДТТ 

Китобхонаи илмии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон фаъолияти 

худро тибқи дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдат – Пешвои 

миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ», 

«Дар бораи иттилоот», «Дар бораи ҳуқуқҳои муаллиф ва ҳуқуқҳои 

вобаста ба он», «Дар бораи табъу нашр», Низомномаи китобхона ва 

Шуроӣ олимони донишгоҳ, дар асоси нақшаи корӣ амалӣ менамояд. 

Китобхонаи донишгоҳ ҳамчун маркази асосии таъминкунандаи раванди 

таълим бо иттилоот ва ташаккулдиҳандаи салоҳияти касбии донишҷўён 

нақши муҳим дорад. 

Китобхонаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар ягҷоягӣ бо 

Донишкадаи технологии саноати сабук ва хўрокворӣ соли 1991 дар асоси 

қарори Девони вазирони РСС Тоҷикистон аз 2.09.1991 № 26 "оид ба 

таъсиси Донишкадаи хизматрасонии маишӣ ва Донишкадаи саноати 

сабук ва хўрокворӣ " дар шаҳри Душанбе таъсис дода шуд. Соли 1993 бо 

қарори Девони вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 феврали соли 1993 

№ 80 "оиди табдил додани Донишкадаи технологии саноати сабук ва 

хўрокворӣ дар шаҳри Душанбе" ба Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва 

кушодани филиали он дар шаҳри Хуҷанд Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон номи ҳозирадошта гирифт. Аз ҳамин вақт таърихи пайдоиш 

ва фаъолияти китобхонаи Донишгоҳи технологии Тољикистон оѓоз ёфт. 

Аз рўзи таъсиси китобхона роҳбарии китобхонаро Бобохонова Галина 

Николаевна (солҳои 1991 – 2006) ба ўҳда дошт, ки дар таъсисёбию рушди 

китобхона саҳми зиёд гузошт. Аз соли 2006 то соли 2012 Ҳусанова Тамара 

Қодировна сарварии китобхонаро ба ўҳда дошт. Аз соли 2012 то сентябри 

соли 2014 роҳбари китобхона ба зимаи Чагай Светлана Александровна ва 

аз сентябри соли 2014 то сентябри соли 2017 роҳбарии китобхонаро Саид 

Сангович ба ўҳда доштанд. Имрўз роҳбарии китобхонаро мутахассиси 

соҳаи китобдорӣ Абдумуминзода Ситора ба зима дорад.. 

Ҳайати кормандони китобхона айни ҳол 11 нафарро ташкил 

медиҳад, ки вазифаҳои ҳар яки онҳо ҷиҳати дар сатҳи баланд ба амал 

баровардани хизматрасониҳои китобхонавӣ мушаххас карда шудааст. 

Дар китобхонаи донишгоҳ барои дарёфти саривақтии иттилоот ва 

дастрасии пурра доштан ба захираи китобӣ барои донишҷўён шароити ба 

талаботи ҷаҳони муосир ҷавобгў фароҳам оварда шудааст. 

 

 

 



СОХТОРИ КИТОБХОНАИ ДТТ 

 

Фаъолияти китобхонаи ДТТ ба хизматрасонии пурра ва самараноки 

китобхонавӣ ва иттилоотӣ - библиографии донишҷўён, аспирантон, 

омўзгорон ва дигар табақаҳои истифодабарандагони китобхона 

мувофиқи талаботҳои иттилоотии онҳо равона карда шуда, вазифаҳои 

аввалиндараҷа ин ташаккули захираи китобӣ аз рўи ихтисосҳои 

донишгоҳ, таъминоти ҷараёни хониш бо китобҳои таълимӣ ва илмӣ, 

ташкил кардани системаи таъминоти иттилоотӣ, васеъ намудани доираи 

хизматрасонии китобхонавӣ, мустаҳкам намудани базаи моддӣ – 

техникии китобхона, ба иҷро расонида шудааст. Алалхусус, фаъолияти 

кормандони китобхона баҳри таъинот ва қабули адабиёти нав, воридоти 

маълумот ба феҳристи электронӣ, баҳри ҷалб намудани хонандагон ба 

китобхона, гузаронидани намоиши китобҳои нав, чорабиниҳо оиди 

имкониятҳои кунунии китобхона, равона карда шудааст. 

Китобхонаи донишгоҳ фаъолияти худро дар самтҳои зерин ба роҳ 

мондааст: 

 ташкили раванди самараноки хизматрасонӣ дар тамоми шуъбаҳои 

китобхона; 

 такмили фонди китобхона; 

 зиёд намудани шумораи аъзоёни китобхона; 

 ғанӣ гардонидани захираҳои электронӣ; 

 таҳрири феҳристи электронӣ; 

 ҳамкори бо дигар китобонаҳо; 



 муаррифии китобҳои тозанашр; 

 ҷалби донишҷўён ба китобхонӣ; 

 ширкат дар чорабиниҳои илмию фарҳангӣ; 

 муаррифии самтҳои афзалиятноки рушди сиёсӣ, иқтисодию 

иҷтимоии кишвар; 

 ташкили чорабиниҳои китобхонавӣ; 

 такмили ихтисоси кормандони китобхона ва ғ. 

Ташкили раванди сифатноки хизматрасонӣ яке аз ҳадафҳои асосии 

китобхонаи донишгоҳ ба ҳисоб меравад, ки масъулини кобтобхона баҳри 

амалинамоии ин ҳадаф тамоми кўшишу ғайрати худро сарф менамоянд. 

Яке аз вазифаҳои асосии китобхонаи донишгоҳ дар самти 

хизматрасонӣ ба хонандагон таҳияи дастурҳои библиографӣ ва 

картотекаҳои мавзўӣ мебошад. 

Доир ба ҷашну санаҳои муҳими Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо 

дарназардошти талаботи касбии донишҷўёну магистрон, омўзгорон, 

аспирантону унвонҷўён ва докторантон (PhD), картатекаҳои мавзўӣ таҳия 

менамоянд. 

Гузаронидани чорабиниҳои фарҳангию маърифатӣ яке аз самтҳои 

муҳими кори китобхонаи донишгоҳ ба шумор меравад, ки ҳамасола зиёда 

аз сад чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ – маърифати доир карда мешавад.  

 

КИТОБХОНАИ ЭЛЕКТРОНӢ 

Захираи бойгонии электронӣ – иттилоотии китобхонаи электронӣ 

зиёда аз 467000 ададро ташкил медиҳад. Радабандии манбаҳои электронӣ 

айни ҳол давра ба давра ба соҳаҳо ҷудо карда шуда истодааст. Аз 

шумораи умумии манбаҳои электронӣ 210000 адад китоби электронӣ 

вобаста ба соҳа то имрўз ҷудо карда шудааст. 



 
Аз китобхонаи электронї донишҷӯён маводҳои таълимӣ (лексия, 

силлабус, дастури методӣ) ва инчунин, китобҳои таълимию бадеиро 

истифода мебаранд. 

Вориднамоии номгўи адабиёт дар барномаи “Китоб”,  ки аз ҷониби 

масъули китобхонаи электронӣ ба роҳ монда шудааст, хуб фаъолият 

дорад. Тамоми адабиёти тозанашри ба шуъбаҳои китобхона 

воридшаванда саривақт ба ин барнома ворид карда шудааст. Барномаи 

“Китоб” дар китобхонаи донишгоҳ нақши феҳристи электрониро иҷро 

менамояд. Аз ин барнома хонанда танҳо доир ба номгўи адабиёти дар 

китобхона мавҷуда иттилоъ пайдо менамояд. 

Дар самти ҳамкорӣ бо китобхонаҳои дигар донишгоҳҳо ва 

Китобхонаи миллии Тоҷикистон китобхонаи донишгоҳ фаъол аст. 

Ҳамзамон робитаи китобхонаи донишгоҳ бо Китобхонаи илмии Маркази 

миллии патенту иттилоот, Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон, 

Донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизматӣ Тоҷикистон, Донишкадаи давлатии 

фарҳанг ва санъати Тоҷикистон, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба 

номи М.Осимӣ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи аграрии 

Тоҷикистон ва дигар китобхонаҳо назаррас аст. Ҳамчунин робитаи 

китобонаи донишгоҳ бо як қатор китобхонаҳои Федератсияи Россия ва 

дигар мамлакатҳои ба мо дўст ба роҳ монда шудааст. 
 

 

ПАРКИ ТЕХНОЛОГЇ-ИННОВАТСИОНИИ “ФАНОВАР” 

Парки технологї-инноватсионии "Фановар"-и Донишгоњи 

Технологии Тољикистон 01.09.2011 сол дар асоси низомномаи аз тарафи 

ректори донишгоњ тасдиќшуда таъсис ёфта, дар кушодашавии он 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумхурии 



Тољикистон Эмомалї Рањмон иштирок варзид. Парки технологї- 

инноватсионии «Фановар» аз рузи ташкилёбиаш то њол  фаъолияти 

молиявии мустаќил надошт. Соли 2018 њуљљатњои  парки технологї-

инноватсионии «Фановар» дар назди Кумитаи андози Љумњурии 

Тољикистон ба расмият дароварда, суратњисоби алоњидаи парки 

технологии «Фановар» кушода шуд.  

Аз соли 2018 масъалаи истењсоли нушокињои ѓайри алкоголї, 

мањсулоти хушккардашуда, макаронњою консервањои гуногунро бо 

истифода аз растанињою гиёњњои шифобахши минтаќањои Љумхурии 

Тољикистон ва истењсоли њасибу њасибчањо ба роњ монда шудааст. 

 
 

Дар парки технологии «Фановар» аз њисоби 

«Ташкилоти хамкориҳои байналмилалии Олмон» - GIZ  дар асоси лоиҳаи 

«Барномаи минтақавии таҳсилоти касбӣ дар Осиёи Марказӣ» дар 

таърихи 22 октябри соли 2018 хатти технологии коркарди мањсулотњои 

гуштї, истењсоли њасиб ва њасибчањо васлу насб карда шуд. Хатти 

технологии коркарди мањсулотњои гуштї аз 16 номгӯи таҷҳизоту дастгоҳ 

иборат мебошад. 
 



 
 

 

 

 

 



 

 



 



 


