
Парки инноватсионию технологии Донишгоњи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав 

 
Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Парки 

технологї» № 629, аз 21 июли соли 2010 дар Донишгоњи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав «Парки инноватсионию технологї» 
(минбаъд ПИТ ДДБ), на њамчун воњиди мустаќил, балки дар назди 
донишгоњ ташкил карда шудааст. Муассиси ПИТ донишгоњ буда, 
фаъолияти он тибќи Низомномаи парки технологї, ки аз тарафи 
Шўрои олимони Донишгоњ тањти №11, аз 4.07.с.2012 тасдиќ 
гардидааст, дар доираи Оинномаи Донишгоњ ба амал бароварда 
мешавад. 

Бо маќсади таќвият бахшидан ба фаъолияти ПИТ ДДБ Шўрои 
олимони Донишгоњ санаи 24.09.с.2012 дар њайати 13 нафар гурўњи 
корї вобаста ба ПИТ ДДБ ташкил дод.  

Барои вусъат бахшидани њамкорї бо дигар муассисањои илмї 
ва корхонањои саноатии шањри Бохтар тадбирњо андешида, 
муњосиботи Донишгоњ вазифадор карда шуд, ки барои ба роњ 
мондани фаъолияти густурдаи ПИТ  маблаѓњои заруриро људо 
намояд. 

Сохтори ПИТ ДДБ мутобиќи Низомномаи он такмил дода 
шуда, аз љониби Шўрои олимони ДДБ бо ќарори №6, аз 28 июни соли 
2016 тасдиќ карда шудааст. Мутобиќи ќарори зикршуда ПИТ ДДБ 
воњиди мустаќил гардид. Ҳайати кормандони ПИТ иборат аз  
директор, 2 нафар мутахассис ва дар ҳолати зиѐд гардидани корҳо 
тариқи шартномавӣ мутахасисонро ҷалб менамояд. Парки технологӣ 
дар масоҳати 36м2 ҷойгир буда дар шуъбаи ш.Бохтари “Амонатбонк” 
суратњисоби худро доро мебошад.  

Дар сохтори ПИТ ДДБ “Сехи коркарди мањсулоти пластикї” 
“Дўкони фуруши маводњои конселярї”ва “Курсњои омўзиши 
компютерї ва забонњои хориљї” фаъолият менамояд. 

Дар њудуди  донишгоњ як хандаќи лимў бо дарозии 50 метр 
сохта шудааст, ки дар он 26 бех лимў парвариш меѐбад. Аз 
лимонхона њамасола то 200 кг лимон њосил ва зиѐда аз се њазор лимон 
ќаламча парвариш карда мешавад. Ќаламчањо пас аз парвариш ба 
бозор бароварда шуда ба хољагињо ва шањрвандон фурухта мешавад. 
Дар хандаќи лимў дар баробари парвариши намудњои гуногуни 
мевањои ситрусї, инчунин гулњои ороишии гуногуни мавсимї, аз 
љумла гули лола  парвариш карда мешавад, ки барои зебогардонии 
ќитъањои људошудаи факултетњо шинонида мешавад.  

ПИТ ДДБ  соли 2016 дар озмуни тендерї ѓолиб омада бо 
тамоми иќтидораш ба кор шуруъ намуд. Аз љониби ПИТ дар њаљми 
500 м2 тирезањои факултањои химия, физика ва технология бо 
тирезањои пластикї азнавсозї карда шуданд.  

Дар давраи фаъолият яъне аз соли 2016 инљониб ПИТ ДДБ дар 
њаљми 240044 (дусаду чил њазору чилу чор) сомонї сомонї кору 



хизматрасонињоро иљро намуда фоида ба даст овардаст. Донишљўѐни 
факултањои гуногуни ДДБ мунтазам аз сеху марказњои 
хизматрасонии ПИТ дарсњои амалї гузаронида таљриба меомўзанд.  

 


