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      Парки  технологии Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи 
Шириншоњ Шотемур (минбаъд ПТ ДАТ) тибќи Шањодатномаи Кумитаи андози 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (№0210020214 аз 08.04.с.2014) 
фаъолияташро ба роњ мондааст. ПТ дар  бинои  асосии  ДАТ љойгир  шуда аз 4 
утоќи корї иборат аст. ПТ ДАТ фаъолияти  худро аз соли 2014 шуруъ намудааст. 
Њайати кормандони ПТ ДАТ аз се  нафар  корманд ва директор иборат мебошад. 
ПТ  суратњисоби  худро доро мебошад. Дар  њолати зиѐд шудани њаљми кор аз 
тарафи ПТ ДАТ мутахассисони  соњањои  гуногуни ДАТ тариќи шартномавї  ба   
кор љалб карда мешаванд.  Сарчашмаи маблаѓгузории ПТ маблаѓњои ДАТ 
ташкил медињад.  

Дар сохтори ПТ ДАТ  озмоишгоњњои «Ихтиология» (моњипарварї, ки 
зиѐдааз 5 њазор моњї парвариш карда мешавад), «Лимупарварї», «Гулпарварї» 
ва Институти илмї-тадќиќотии «Биотехнология» фаъолият менамояд.  Парки 
технологии донишгоҳ дорои заминаи хуби моддию техникї, аз он ҷумла 4 

гармхонаи гулпарварӣ бо иќтидори њамасолаи парвариши зиѐда аз 90000 гулњои 
мавсимї, 2 гармхонаи лимупарварӣ бо мављудияти 24 адад лиму, 5 ҳавзи 
моҳипарварӣ бо фарогирї аз 5000 адад моњї, озмоишгоҳи “Кишоварз” –и 
КВДТТ  Ҳисор  дар  майдони 1 га ќитъаи нињолпарварї иборат аз 11000 
нињолњои ороишї  ва  1000 адад нињолњои мевадињанда, техникаву 
мошинолотњои хурду калонњаљм (мини), таҷҳизотњои муосири озмоишгоњии дар 
кафедрањои донишгоњ мављуд буда ва истифодаи технологияҳои инноватсионї 
барои ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзиҳои таълимию илмии донишҷӯѐну 
магистрон, корҳои илмию тадқиқотии аспирантону докторантон ва бозомӯзии 
кормандони КАС, ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишии гулпарварию 
лимупарварӣ, сабзавоту ниҳолпарварӣ, парвариши энтомофагњо ва моҳипарварӣ 
ба роњ монда шудааст. Дар доираи Парки технологии донишгоҳ таҳқиқотҳои 
илмӣ дар самтҳои растанипарварӣ, механикунонӣ ва чорводорӣ таҷрибаҳои 
илмии саҳроӣ дар КВТТ “Ҳисор” ба роҳ монда шудаст, ки дар онҳо донишҷӯѐну 
магистрон таҷрибаомӯзиҳои таълимию истеҳсолӣ ва пешаздипломии худро 
мегузаронанд. 

Гулњои парваришѐфтаи озмоишгоњи гулпарварї љињати ороиши  кўчаву  
хиѐбонњои  шањри Душанбе истифода бурда мешаванд. 

Инчунин сехи дӯзандагӣ барои касбомӯзии донишҷӯдухтарон мебошад, ки 
хеле дар ҳолати хуб қарор доранд.   Дар сехи дӯзандагӣ дар давраи пандемияи 
паҳншавии касалии сироятии COVID-19  зиѐда аз 15000 дона ниқоби муҳофизатӣ 
тайѐр ва дастраси донишҷӯѐну омӯзгорон ба таври ройгон карда шудааст ва он 
боз идома дорад. 

Ѓайр аз ин аз љониби ПТ ДАТ чунин олотњои зерин барои хољагии 
агросаноатии кишвар сохта ба истифода дода шудааст: мошини хурдљусса барои 
кандани картошка, мошини хурдљусса барои шинонидани картошка, дастгоњи 
ѓалламайдакунак, култиватори хурдљусаи коркарди яклухт, дастгоњ барои майда 
кардани бехмевањо, дастгоњ барои хушк намудани ѓалладона, мошин барои 
зербонидани зиоратњои лубиѐгї, дастгоњ барои куфтани шолї ва ѓаллаи 
хурдљуссаи сайѐр. 

Дар доираи Парки технологии донишгоҳ марбути ба соли 2019-2020 4 
лоиҳаи инноватсионии грантҳои хурд  дар мавзӯъҳои зерин амалӣ карда шуданд. 

1. Тарҳрезии чароғҳои ороишӣ барои саҳни ҳавлии донишгоҳ 
2. Сохтани култиватори шиббакунандаи КНШ 1 
3. Лоиҳаи хоҷагии интенсивӣ оид ба истеҳсол ва нигоҳдории меваю сабзавот дар 

шароити ҳозира 



4. Стенди амалкунанда барои таҳқиқи талафоти энергияи барқӣ 
 

 


