Номгӯи муҳимтарин лоиҳаҳои инноватсионие, ки иҷрои онҳо тайи солҳои 2011-2020
ба нақша гирифта шудааст
№

Номи лоиҳа

Таҳиягари
лоиҳа

1

Коркард ва азхудкунии технологияи
бевакуумии истеҳсоли лигатурҳои
алюминий стронсий ва алюминийбарий барои истеҳсолоти
рехтагарӣ

Институти
химияи ба номи
В.И.Никитини
Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
Муассисаи илмию таҷрибавӣ
ва истеҳсолии
Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Мўҳлати
иҷро, солҳо

2012-2020

Натиљањои
интизоршаванда

Имкониятҳои
содиротии корхо
наҳое, ки масснуоти мошинсозӣ истеҳсол
мекунанд, афзун мегарданд

Вазорату идораҳо,
ва ташкилоту
корхонаҳое, ки
дар он технологияи
инноватсионӣ
истифода шуда
метавонад
ҶСК
«Тамохуш»-и
Корхонаи кўҳии
металлургии
Исфара

2

3

Таҳияи
консепсияи рушди
инноватсионии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Институти
иқтисодиёт ва
демографияи
акадкмияи
илмҳои
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Истифодаи технологияҳои гуногуни физикӣ
ва химиявӣ барои
барқарор сохтани
сатҳҳои қисмҳои
фарсуда-гардидаи
таҷҳизот ва
мошинҳо

Институти илмию таҳқиқотии
Донишгоњи
миллии
Тоҷикистон

2016-2020

2014-2019

Махзани
вожаҳои
иқтисодии
инноватсионӣ
таҳия карда
шуда истодааст.
Ҷори намудани
роҳу усулҳои
нави
инноватсионӣ
Технологияи
нави барқарорсозии сатҳҳои фарсудашудаи қисмҳои мошину таҷҳизот
коркард
мешавад
Самаранокии
иқтисодӣ – ин
барқарорсозии
қисмҳои таҷҳизоту мошинҳо
мебошад

Донишгохо,п
ажуҳишгоҳи
илмӣтадқиқотӣ

Вазорати энер
гетика ва
саноати
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

3

4

Коркард ва азхудкунии технологияи
такмил ва истифодаи антрасит дар
соҳаи саноат
Ихтирои навъҳои
нави пахтаи маҳин
нах ва миёнанах
дар асоси истифодаи аломати
клейстогамия

Институти илмию таҳқиқотии
саноати Вазорати
энергетика ва
саноати Љумњурии
Тоҷикистон
Институти
зироаткории
Академияи
илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, Институти ботаника,
физиология ва
генетикаи
растании
Академияи
илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон

2012-2020

2011-2020

Дар асоси
антрасит барои
соҳаи саноат
ашѐи хом ба вуҷуд оварда
мешавад
Навъҳои пахтаи миёнанах
бо типи IV нах
ва пахтаи маҳиннах бо типи III нах бо
хусусияти дуррудароз нигоҳ
доштани тозагии
навъ офарида
мешавад њосилнокии пахта
15-20% зиёд
шуда, самаранокии иқтисодӣ

Корхонаи ко-карди
ангишти
"Назар
Айлоқ" КВД
"Нафт, газ
ва ангишт"
Вазорати
кишоварзии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
хоҷагиҳои
фермерӣ

5

6

Коркард ва
ҷорӣ намудани те
хнологияи
бунёди боғҳои
интенсивии себ,
нок ва гелос бо
истифодаи такпайвандҳои тухмӣ
ва қадпаст

Институти
боғпарварию
сабзавоткории
Академияи
Тоҷикистон
илмҳои кишоварзї

Истифодаи
усулҳои биотехнологӣ Академияи
дар соҳаи чорводорӣ

Институти
чорводории
Академияи илмҳои кишоварзии
Тоҷикистон

2011-2020

2013-2017

аз 1 га 5-6 ҳазор
сомониро
Бо истифодаи пайванди мо
байнӣ дар такпайванди тухмӣ
ва қадпаст дар
1 га ҷойгир 20112015 на-мудани
ниҳолҳо аз 400
то 2500 бех зиѐд
гашта, њосилнокии майдонҳо
2-3 маротиба
меафзояд самараи иқтисодӣ аз
1 га майдони
боғ 12-15 ҳазор
сомониро ташкил менамояд
Бо истифодаи
усулҳои биотехнологӣ маҳсулно
кии чорво
ва наслнокии он
40-60% беҳтар
мегардад.
Самаранокии
иқтисодӣ аз рўйи

Вазорати
кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
хоҷагиҳои соҳаи боғдорӣ

Вазорати
кишоварзии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
хоҷагиҳои
деҳқонӣ ва фермерӣ

7

8

Такмили усулҳои
иммунорадиологӣ,
молекулию генетики ташхис
ва табобати
бемориҳои музми
ни вирусии ҷигар
ва карсиномаи гепатоселюларӣ
Такмили усулҳои
иммуно генетикии бањодиҳии
устувории бактерияҳое, ки боиси
бемории сил ва
домана бо
антибиотикҳо ва
мониторинги
молекуляриву
генетикӣ ва серологии зуком дар

Институти гастроэнтерологияи
Академияи илмҳои тибби назди
Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон

2011-2020

Пажўҳишгоҳи
илмию таҳқиқотии тибби
Профилактикии
Тоҷикистон
2011-2020

њисоби
ба 1 сар чорвои
калони шохдор
280 сомонӣ ва
аз рўйи њисоби
ба 1 сар чорвои
хурди шохдор
120 сомониро
ташкил медиҳад.
Ташхис ва табобати саривақтии
гепатити вируси
пешгирии сиррози ҷигар ва
карсиномаи
гепатоселлюларӣ
такмил дода
мешавад
Натиҷабахшии
ташхис ва профилактикаи бемории сил дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон баланд
мешавад

Вазорати
тандурустии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Муассисаҳои
тиббӣ

9

10

Ҷумҳурии Тоҷикис
тон мегарданд
Коркарди технологияи муосири
њосил кардани
дорухои нав дар
асоси маводи
шифобахши
Тољикистон

Истифодаи маркирҳои ангиогенезу апоптоз дар
ҳамроҳак ва
профили ситокинҳои модару кўдак
барои таъмини
бехатарии ҳомила
ва таваллуд

Институти
гастроэнтеролог
ияи Академияи илмҳои
тибби назди
Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон Донишго
ҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
ба номи
Абўалӣ ибни
Сино Маркази
илмию тадќиќотии
коркарди дору
њои навбати
Пажўҳишгоҳи
илмию таҳқиқотии акушерӣ, гинекологӣ ва
перинатологии
Тоҷикистон

2011-2020

2011-2020

Истењсоли
доруњои ватани
барои гузаронидани тањлили
токлиникавї му
вофиќи талаботи
GMP ба роњ
монда мешавд
Истењсоли дору
њои нав ба рушди
саноати дорусозиии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
мусоидат
менамояд.

Вазорати
тандурустии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Истифодаи
усулҳои нав ва
таъмини
ҳомиладории бе
хатар муриши
перива неонаталиро кам
мегардонад

Муассисаҳои
тиббӣ

11

12

13

Коркард ва истифодаи усулҳои
беҳтар гардонидани солимии
репропродуктивї,
паст кардани
хатари омилњои
техногенӣ ва
иқлиму ҷуғрофӣ
ба ҳомиладории
занон

Донишгоҳи
давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи
Абўалӣ ибни
Сино

Коркард ва
татбиќи технологияњои навтарини
пешгирї ва табобати остеопатия

Донишгоҳи
давлатии тиббии Тоҷикистон
ба номи Абўалӣ
ибни Сино

Коркард ва татби
ќи усулҳои нави
пешгирӣ, ташхис
ва табобати
бемории саратон

Донишгоҳи
давлатии тиббии
Тоҷикистон ба
номи
Абўалӣ ибни
Сино Маркази
ҷумҳуриявии
илмии
Саратоншиносї

2011-2020

2011-2020

2011-2020

Истифодаи
усулҳои
коркардшуда
имкон мењад, ки
солимии
репродуктивии
занон бењтар
карда шавад

Муассисаҳои
тиббӣ

Истифодаи
усулҳои
коркардшуда
самаранокии
табобати
остеопатияро
баланд
мебардорад
Фоизи ташхиси
бемории саратон
дар марњилањои
аввал ва миқдори
табобат
гирифтагон меафзояд
хароҷот
ба табобат кам
мешавад, муриш

Муассисаҳои
тиббӣ

Муассисаҳои
тиббӣ

14

Коркард ва
татбиќи
технологияњои
ангио-пластика ва
стентгузории
эндовас-кулярии
ҷараёнњои
периферикї

Маркази
љумњуриявии
илмии ҷарроњии
дилу рагњо

15

Љалб намудан ва
такмилдињии
технологияи
инноватсионї дар
љарроњии
барќарорсозии
тармимї ва
таъљидии кўдакон

Донишгоҳи
такмили
ихтисоси
баъдидипломии
кормандони
тиббї
Тољикистон
Маркази
ҷумҳуриявии
илмию таълимии
љарроњии
барќарорсозї

2011-2020

2011-2020

кам мегардад.
Истифодаи
технологияњои
нави имкон
медињад, ки
муддати
бистарикунонї
њаљми амалиѐт ва
оваризњои
љарроњї фавт ва
маъюбшавии
беморон кам
карда шавад
Миќдори
даврањои
амалиѐтњо, фавт,
маъюбон ва
бошиши кудакон
дар беморхонањо

Вазорати
тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Академияи илмҳои
тибби назди Вазорати
тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маркази бемори њои
дил

Муассисаҳои
тиббӣ

