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ҶАДВАЛИ БАРГУЗОРИИ КОНФЕРЕНСИЯҲО, СЕМИНАРҲО ВА МИЗИ МУДАВВАР ДАР  

ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН ВА ФАКУЛТЕТҲОИ ОН ДАР СОЛИ  2022 

№ Номгӯйи чорабиниҳои илмӣ Макони 

гузаронидан ва 

масъулини он 

Вақти 

баргузорӣ 

(моҳ), 

давомнокӣ 

Шумораи 

иштирокчиён 

Иштирокчиёни 

чорабиниҳо 

         

ҳамагӣ 

аз он 

ҷумла, 

аз  

шаҳр-

ҳои 

дигар 

 

ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН 

1 Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ 

дар мавзуи “Ҳамбастагии илм бо 

истеҳсолот дар раванди саноатикунонии 
босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

шаҳри Душанбе, 

Донишгоҳи 

технологии 
Тоҷикистон 

апрел, 

2 рӯз 

100 20 Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбии ҷумҳурӣ ва 

хориҷи кишвар 

2 Конференсияи илмӣ-амалии 

байналмилалӣ дар мавзуи 

“Саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо эълон 

шудани “Бистсолаи омӯзиш ва рушди 

шаҳри Душанбе, 

Донишгоҳи 

технологии 

Тоҷикистон 

ноябр, 

2 рӯз 

200 30 Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

https://tut.tj/?page_id=2046#tab-1-5-content


фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 

дар соҳаи илму маориф” 

 

 

муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбии ҷумҳурӣ ва 

хориҷи кишвар 

    ФАКУЛТЕТИ МУҲАНДИСӢ - ТЕХНОЛОГӢ 

Кафедраи мошин ва дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрока 

1 Семинари илмӣ  дар мавзуи “Таъмини 

бехатарии  амнияти озуқаворӣ ва 

саноаткунонии кишвар”  

ДТТ, 

Мирзозода Г.Х. 

4/207 

декабр  40 нафар - Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

2 Семинари илмӣ дар мавзуи «Технологияи 

коркарди бепартови равған аз ашёи 

ғайрианъанавии ватанӣ» 

ДТТ, 

Мирзозода Г.Х. 

4/207 

март 30 

нафар 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

3 Мизи мудаввар дар мавзуи “Сифат - 

омили таъминкунандаи амнияти 

озуқаворӣ” 

ДТТ, 

Кабиров Ф.О. 

4/207 

май 30 

нафар 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

Кафедраи химия 

4 Семинари илмӣ дар мавзуи “Ғизои 

функсионалӣ” 

ДТТ, 

Шарипова М.Б. 

4/106 

феврал 

 

30 

нафар 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

5 Конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳӣ 

дар мавзуи “Саҳми илми кимиё дар 

рушди саноати хӯрокворӣ дар партави 

амалишавии ҳадафи чоруми стратегии 

Ҷумҳурии Тоҷикситон “Саноатикунонии 

босуръати кишвар” 

ДТТ, 

Шарипова М.Б. 

4/106 

апрел 

 

40 

нафар 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

6 Мизи мудаввар дар мавзуи “Омода 

намудани мутахассисони ҷавон (ҳолат ва 

мушкилот)” 

ДТТ, 

Мирзораҳимов Қ.К. 

4/106 

ноябр 

 

30 

нафар 

 Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

Кафедраи технологияи истеҳсоли маводи хӯрока ба номи Қурбонов И.И. 

7 Семинари илмӣ дар мавзуи 

“Дастовардҳои саноати хӯроквории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 31 соли 

ДТТ, 

Хушматов А.Т. 

китобхонаи ДТТ 

октябр  50 

нафар 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 



Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” 

8 Мизи мудаввар дар мавзуи “Коркарди 

дуюмдараҷаи ашёи хом дар маводи 

хӯрока” 

ДТТ, 

Хушматов А.Т. 

4/207 

январ  50 

нафар 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

9 Семинари илмӣ дар мавзуи “Самтҳои 
асосӣ ва дурнамои тадқиқоти илмӣ дар 

истеҳсолот” 

ДТТ, 
Эргашев Д.Д. 

4/207 

март 50 
нафар 

- Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

          ФАКУЛТЕТИ ТЕХНОЛОГИЯ ВА ДИЗАЙН 

Кафедраи  технологияи маснуоти нассоҷӣ 

1 Мизи мудаввар дар мавзуи “Истифодаи 
усулҳои фаъолгардонӣ ва технологияҳои 

муосир дар ҷараёни таълим” 

ДТТ, 
синфхонаи 4/116,  

Ҷалилов Ф.Р. 

январ 
1 рӯз 

50 
нафар 

- Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

2 Семинари илмӣ дар мавзуи 

“Технологияҳои муосири истеҳсолоти  
саноати нассоҷӣ: проблемаҳо ва роҳҳои 

ҳалли он” 

ДТТ, 

синфхонаи 4/118, 
Ниёзбоқиев С.Қ. 

феврал 

1 рӯз 

30 - Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 
донишҷӯёни ДТТ 

3 Семинари илмӣ дар мавзуи 

“Саноатикунонӣ - ҳадафи чоруми миллӣ”  

ДТТ, 

синфхонаи 4/118 

Иброгимов Х.И. 

 

 

 

 

декабр 

1 рӯз 

60 2 Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ, 

намояндагони иттифоқи 

рушди корхонаҳои бахши 

хусусӣ 

Кафедраи дизайни либос ва санъати мӯд 

4 Мизи мудаввар дар мавзуи  «Синтези 

анъана ва равияи мӯд дар либоси 

муосири миллӣ» 

ДТТ, 

синфхонаи 3/205 

Юсупова М.М., 

Юсупова Ш. 

феврал 

1 рӯз 

30 - Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

5 Семинари илмӣ дар мавзуи “Саҳми ДТТ 

дар рушди ҳунарҳои мардумӣ” 

ДТТ, 

синфхонаи 3/203 

Соҳибназаров М.Д.,  

апрел 

1 рӯз 

50 3 Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 



Ёдгорова Д.  

 

6 Мизи мудаввар дар мавзуи  “Фаъолияти  

ибратбахши  кормандон  ва  

мутахассисони  варзидаи  соҳаи  саноати  

дӯзандагӣ” 

ДТТ, 

синфхонаи 3/305 

Содиқова С.А., 

Мадалиева З.В. 

октябр 

1 рӯз 

50 2 Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ, 

намояндагони иттифоқи 

рушди корхонаҳои бахши 

хусусӣ 

Кафедраи фанҳои гуманитарӣ 

7 Семинари илмӣ дар мавзуи “Ҷашни 
байналмилалии Наврӯз- нишон аз 

фарҳанги бостонии ориётабор” 

ДТТ, 
синфхонаи 3/301 

Файрӯзшоева О.С. 

Садуллоева Г.М. 

март 
1 рӯз 

50 - Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

8 Мизи мудаввар бахшида ба 77-умин 

солгарди ғалабаи бузург бар фашизм дар 
мавзуи “9 май – рӯзи Ғалаба” 

ДТТ, 

синфхонаи 3/301 
Ҷайҷиева М., 

Асомиддини А. 

май 

1 рӯз 

40 - Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 
донишҷӯёни ДТТ 

9 Семинари илмӣ дар мавзуи “Ваҳдати 

миллӣ –пояи сулҳу амният ва тараққиёти 

Тоҷикистон” 

ДТТ, 

синфхонаи 3/303, 

Восиев Қ.В., 

Шарифов И.У. 

июн 

1 рӯз 

30 - Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

10 Мизи мудаввар дар мавзуи “Истиқлолият 

–дастоварди бузурги сиёсӣ” 

ДТТ, 

синфхонаи 3/303 

Одинаев Н.С., 

Асомидини А. 

сентябр 

1 рӯз 

30 - Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

11 Мизи мудаввар бахшида ба 28-умин 
солгарди Конститутсияи ҶТ дар мавзуи 

“Конститутсияи ҶТ-шиносномаи 

тақдирсози миллат” 

ДТТ, 
синфхонаи 3/301 

Равшанзода М., 

Гулаҳмадов Ш. 

ноябр 
1 рӯз 

40 - Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

                   ФАКУЛТЕТИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА ИНТЕЛЛЕКТИ СУНЪӢ 

Кафедраи математикаи олӣ ва информатика 



1 Мизи мудаввар дар мавзуи «Масъалаҳои 

сифати таҳсилот аз фанҳои дақиқ, риёзӣ 

ва вазифаҳои асосии беҳтар намудани 

фаъолият дар ин самт» 

ДТТ, 

синфхонаи 8/402, 
Айдармамадов А.Ғ. 

сентябр 

(1 рӯз) 

25 

нафар 
- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

2 Конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳӣ 

дар мавзуи «Точные значения 

квазипоперечников некоторых классов  

функций в L2» 

ДТТ, 

синфхонаи 8/402, 
Акобиршоев М.О. 

ноябр 

(1 рӯз) 

50 

нафар 
- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

3 Конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳӣ 

дар мавзуи «Наилучшие весовые 

кубатурные формулы для некоторых 

классов функций» 

ДТТ, 

синфхонаи 8/402, 

Парвонаева З.А. 

феврал 

(1 рӯз) 

40 

нафар 
- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

4 
Семинари илмӣ дар мавзуи 

«Технологияҳои иттилоотии муосир» 

ДТТ, 

синфхонаи 8/402, 

Сайнаков В.Д. 

март  

(1 рӯз) 

25 

нафар 
- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

5 Семинари илмӣ дар мавзуи  «Таҳияи 

барнома бо истифодаи забони 

барномасозии Visual Bacic дар майдони 

кории MS Excel» 

ДТТ, 

синфхонаи 8/402, 

Музафарова Ҳ.М. 

апрел  

(1 рӯз) 

25 

нафар 
- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

Кафедраи барномасозӣ ва муҳандисии компютерӣ 

6 
Семинари илмӣ дар мавзуи “Моделҳои 

замони феъли тоҷикӣ” 

ДТТ, 

синфхонаи 8/202 
Зарипов С.А. 

май 

(1 рӯз) 30  - 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 
донишҷӯёни ДТТ 

7 
Семинари илмӣ дар мавзуи “Оид ба 

фаъолияти илмии М.А.Исмоилов” 

ДТТ, 

синфхонаи 8/301 

Шарипов Ш.А. 

октябр  

(1 рӯз) 30  

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

8 
Мизи мудаввар дар мавзуи “Амсилаҳои 

ташкили шикор дар мамнуъгоҳ” 

ДТТ, 

синфхонаи 

8/302 

Раҳмонов П.Қ. 

феврал  

(1 рӯз) 
30  

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

Кафедраи система ва технологияҳои иттилоотӣ 



9 

Мизи мудаввар дар мавзуи 

“Рақамикунонии иқтисодиёт, интеллекти 

сунъӣ ва нақши он дар табдилдиҳии 

иқтисоди миллӣ” 

ДТТ, 

синфхонаи 8/301, 

 Абдуллоев У.Ҳ 

июн 

(1 рӯз) 
30  

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

10 

Конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳӣ 

дар мавзуи “Интеллекти сунъӣ дар 

амнияти иттилоотӣ” 

ДТТ, 

синфхонаи 8/103 

Ғафоров Ф.М. 

феврал  

(1 рӯз) 50  

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

11 
Мизи мудаввар дар мавзуи “Амсиласозии 

ҷумлаҳои содаи тоҷикӣ” 

ДТТ, 

синфхонаи 8/303, 

Шамсов С.М. 

декабр  

(1 рӯз) 30  

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 ФАКУЛТЕТИ ИҚТИСОДЁТ ВА МОЛИЯ 

Кафедраи иқтисодиёт ва идора 

 

1 Семинари илмӣ дар мавзуи “Сиёсати  

сармоягузорӣ дар рушди саноатикунонии  

иқтисодиёти  мамлакат” 

ДТТ, 

Қиёмиддинов Ҳ. 

синфхонаи 5/305 
 

феврал 

(1 рӯз) 

40  

 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 
 

2 Семинари илмӣ дар мавзуи “Тамоили 

рушди назария ва амалияи категорияҳои 

иқтисодӣ” 

ДТТ, 

Шобеков М., 

Шамсиддинов 
М.М.  

синфхонаи 5/305 

март 

(1 рӯз) 

40  

 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

3 Мизи мудаввар дар мавзуи “Нақш ва 

аҳамияти соҳибкорӣ дар рушди 
иқтисодиёти бозоргонӣ” 

ДТТ, 

Бегмуродов С.Ш.  
Сафоев Ҳ.С.  

синфхонаи 5/305 

апрел 

(1 рӯз) 

 

 
35 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 
донишҷӯёни ДТТ 

 

4 Конференсияи донишгоҳӣ дар мавзуи 

“Истифодаи самараноки об – омили 

рушди иқтисодиёти Тоҷикистон” 
 

 

ДТТ, 

Ашурова Н.Э., 

Давлатова М.М. 
 синфхонаи 5/305 

ноябр   

(1 рӯз) 

 

 

30 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 
 

Кафедраи молия ва қарз 



5 
Семинари илмӣ дар мавзуи “Сиёсати 

пулию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар замони муосир” 

ДТТ, 

Ҳасанов А.Р. 

Раҷабова З.Ҷ. 

синфхонаи 5/104 

январ 

(1 рӯз) 

 

 

30 

- Омӯзгорон, докторантон, -

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

6 
Мизи мудаввар дар мавзуи “Таъсири 

имтиёзҳои андозӣ ба рушди бахшҳои 
воқеии иқтисодиёт ва саноатикунонии 

босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

ДТТ, 

Султонов А.Н., 

Яқубзода М.С., 

Қиёмиддинова Ф.Қ. 

синфхонаи 5/104 

май 

(1 рӯз) 

 

 

40 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

7 Семинари илмӣ дар мавзуи “Дастгирӣ ва 

ҳавасмандгардонии соҳибкорӣ тавассути 

қарзҳои миёнаи бонкӣ ҳамчун яке аз 

омилҳои муҳимми саноаткунонии 

босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

ДТТ, 

Собирҷонов А.С. 
Шукуров Н.Ш. 

синфхонаи 5/104 

июн 

(1 рӯз) 

 

 

 

40 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

8 Мизи мудаввар дар мавзуи “Самтҳои 

такмили идоракунии хавфҳои молиявӣ 

дар шароити саноаткунонии босуръати 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

ДТТ, 

Содиқов Р.Ҳ. 

Бобиева М.А. 

синфхонаи 5/104 

октябр 

(1 рӯз) 

 

 

30 

- Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

Кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиёти рушд 

9 Мизи мудаввар дар мавзуи “Тамоюлҳои 

баланд бардоштани рақобатпазирии 

қувваи корӣ дар бозори меҳнати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

ДТТ, 

Газиев М.Н. 

Азимов Н.Ҳ. 

синфхонаи 3/101 

март 

(1 рӯз)  

30 - Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

10 Семинари илмӣ дар мавзуи “Хусусиятҳои 

ташаккул ва амалкунии сегменти 

ҷавонони бозори меҳнат (дар мисоли 

Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

ДТТ, 

Усманова Т.Ҷ. 

Зиёӣ Р.Т. 

синфхонаи 3/101 

апрел 

(1 рӯз) 

35 - Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

11 Мизи мудаввар дар мавзуи “Методикаи 
баҳодиҳии рақобатпазирии 

хизматрасониҳои таълимӣ муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ” 

ДТТ, 
Рашидова Д.Ҷ. 

Мадаминова Г.Н. 

синфхонаи 3/101 

октябр 

(1 рӯз) 

40 - Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

12 Семинари илмӣ дар мавзуи “Пасандозҳои 
аҳолӣ: моҳият, гурӯҳбандӣ ва мақсадҳои 

ДТТ, 
Рашидова Д.Ҷ. 

декабр 
 

25 - Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 



ташкилнамоӣ” Авғонов Н.А. 

синфхонаи 3/101 

 

 

донишҷӯёни ДТТ 

 

ФАКУЛТЕТИ МЕНЕҶМЕНТ ВА МАРКЕТИНГИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

Кафедраи иқтисодиёти байналмилалӣ   

1 Семинари илмӣ дар мавзуи 

“Саноатикунонии иқтисодиёти 

Тоҷикистон ҳамчун заминаи такмили 

фаъолияти беруниқтисодии  мамлакат  

дар шароити узвият дар СУС» 

ДТТ, 

Гадоев А.Ҷ. 

Имомназаров М.А., 

синфхонаи 1/307 

 

ноябр 

 

35 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

2 Мизи мудаввар дар мавзуи 

“Мукаммалгардонии механизми ҳифзи 

бозори дохилӣ дар шароити узвияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СУС” 

ДТТ , 

Гадоев А.Ҷ., 

синфхонаи 1/307 

 

декабр 20 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

3 Мизи мудаввар дар мавзуи “Алоқамандӣ 

байни сатҳи шуғл ва даромади аҳолӣ дар 

иқтисодиёти бозорӣ” 

ДТТ, 

 Акилҷонов Ф.Ш. 

синфхонаи 1/307 

феврал 25 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

Кафедраи менеҷменти инвеститсионӣ ва маркетинг 

4  Мизи мудаввар дар мавзуи “Нақши 
маркетинги байналмилалӣ дар ҷалби 

сармояҳои хориҷӣ (маркетинги 

инвеститсионӣ)” 

ДТТ, 
Наҷмидинов Б.З. 

Маҷидов Ф.А. 

синфхонаи 1/301 

октябр 

(1 рӯз) 
36 - 

Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ, 

 

5 
Мизи мудаввар дар мавзуи “Нақши 

менеҷменти муосир дар рушди 

стратегияи саноатикунонии ҶТ” 

ДТТ, 

Азизқулова Г.К. 

синфхонаи 1/301 

сентябр 

(1 рӯз) 
32 - 

Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

6 
Семинари илмӣ дар мавзуи “Моҳияти 

иқтисодиёти индустриалӣ-аграрии 

Тоҷикистон” 

ДТТ, 
д.и.и.,профессор 

А.Рауфӣ 

синфхонаи 1/301 

март 

(1 рӯз) 
40 - 

Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

7 Мизи мудаввар дар мавзуи “Самтҳои 

асосии рушди соҳаи сайёҳӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

ДТТ, 

Бегмуродов С.Ш.  
Маҳкамов Б.Б. 

май 

(1 рӯз) 
40 - 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 
донишҷӯёни ДТТ 



синфхонаи 1/301  

Кафедраи забонҳои хориҷӣ 

8 Мизи мудаввар бахшида ба Рӯзи забони 

давлатӣ дар мавзуи “Муносибати забони 

давлатӣ бо забонҳои дигар” 

ДТТ, 

Носиров С.М., 

Маликов Н.Х. 

синфхонаи 1/305 

октябр 

(1 рӯз) 

 

40 - 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

9 Мизи мудаввар дар мавзуи “Аҳамияти 

усулҳои аудио ва видеолингвалӣ дар 

таълими забонҳои хориҷӣ” 

 

ДТТ, 

Искандарова Г.А. 

Раҳимова Қ.Д. 

синфхонаи 3/305 

январ 

(1 рӯз) 
30 - 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

10 Семинари илмӣ дар мавзуи  “Усулҳои 

муосири таҳияи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ 

дар бахши илми забоншиносӣ” 

ДТТ, 

Насруддинов С.М. 

Шамсова Б.Қ. 

синфхонаи 3/305 

май 

(1 рӯз) 
25 - 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

ФАКУЛТЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ ВА ТАЪЛИМОТИ КАСБӢ 

Кафедраи физика, телекоммуникатсия ва фанҳои техникӣ 

1 Мизи муддавар бахшида ба рӯзи 

кайҳоннавардон дар мавзуи “Кайҳон ва 

замон” 

ДТТ, 

Арбобов М.К.  
синфхонаи 2/201 

 

апрел  

(1 рӯз) 

 

35 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

 

2 Семинари илмӣ дар мавзуи 

“Истифодабарии платформаи ардуино 

дар корҳои лабораторӣ ва илмӣ” 

ДТТ, 
Туйчиев Л. 

синфхонаи 2/201 

 

май  

(1 рӯз) 

 

30 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

 

3 Семинари – илмӣ дар мавзуи “Истифодаи 

корҳои лаборатории виртуалӣ дар дарси 

схемотехника” 

 

 

ДТТ, 

Ҳақёров И.З. 

синфхонаи 2/201 

 

 

декабр 

(1 рӯз) 

 

30 
 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 

 



  

Кафедраи забони тоҷикӣ 

4 Мизи мудаввар бахшида ба Иди Сада ДТТ,  

Ҳамроқулова З.У. 

синфхонаи 2/201 

феврал 

(1 рӯз) 

30 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

5 Семинари  илмӣ- адабӣ ба ифтихори Иди 

модарон 

ДТТ,  

Нурова К.А. 

синфхонаи 2/201 

март 

(1 рӯз) 

 

40 
 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

6 Конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳӣ 

бахшида ба Рӯзи забони давлатӣ дар 

мавзуи  “Забон - ҳастии миллат” 

ДТТ, 

Толори ШО – и 

Шарифова Г.А. 

 

октябр 

(1 рӯз) 

 

50 
 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

7 Мизи мудаввар  бахшида ба эҷодиёти 
Сотим Улуғзода 

ДТТ, 
Нурова К.А., 

Ҳамроқулова З.У., 

Бобоева Т.Р. 

синфхонаи 2/201 

декабр 

(1 рӯз) 

 

 
30 

 

- 

Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

Кафедраи забони русӣ 

8 Мизи мудаввар дар мавзуи “Технологии 
развития коммуникативных умений и 

навыков” 

ДТТ, 
Ваҳобова А.А  

синфхонаи 2/201 

феврал 

(1 рӯз)  
40  - 

Омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

9 Мизи мудаввар дар мавзуи “Вопросы по 

внедрению  ИКТ в учебный процесс» 

ДТТ, 

Нурулоева З.К. 
синфхонаи 2/201 

апрел  

(1 рӯз) 
30 - 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 
донишҷӯёни ДТТ 

10 Мизи мудаввар дар мавзуи 

“Эффективность коммуникативной 

деятельности в учебном процессе” 

ДТТ, 

Заробекова А.А. 

Раҷабова Н.Н. 
синфхонаи 2/201 

 

ноябр  

(1 рӯз) 
30 - 

Омӯзгорон, докторантон, 

магистрантон ва 

донишҷӯёни ДТТ 

 


