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Парки технологии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи Муњаммад Осимї 
(минбаъд ПТ ДТТ) Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи  Парки 
технологӣ” (№629, аз 21 июли соли 2010) ва мавриди иҷро қарор додани қарори 
мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (№18/29 аз 31.05.2011) бо 
Қарори Шӯрои олимони донишгоҳ (№10 аз 6 июли соли 2012) Парки технологии 
донишгоҳ таъсис дода шудааст.   
Парки технологии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи 
инноватсионӣ бо мақсади рушди илм ва истифодаи самараноки технологияи 
аълосифат барои қонеъ гардонидани талаботи истеҳсолот дар истифодаи 
технологияҳои навтарин ва татбиқи лоиҳаҳои иноватсионй ва инвеститсионй 
ташкил шуда, дар асоси талаботи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи парки технологӣ”, Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи илм ва сиѐсати давлатӣ оид ба илму техника», Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ”, Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон "Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият", Қарори 
Ҳукумати Ҷумурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи рушди инноватсионии 
Ҷумурии Тоҷики барои солҳои 2011-2020», Қарори Ҳукумати Ҷумурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи рушди нерў ва моликияти зеҳнии инсон дар 
давраи то соли 2020», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи илм ва сиѐсати 
давлатӣ оид ба илму техника»,  Қарори Ҳукумати Ҷумурии Тоҷикистон «Дар 
бораи Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология барои 
солҳои 2011-2015», Қарори Ҳукумати Ҷумурии Тоҷикистон «Дар бораи Тартиби 
бақайдгирии давлатӣ, ташкилу гузаронидани ташхис ва озмунҳои лоиҳаҳои 
инноватсионӣ”, Оинномаи ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ, Оинномаи парк  ва 
дигар санадҳои меъѐрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро анҷом 
дода истодаааст. Дар Технопарки ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ ба таври доимӣ 
се нафар кор мекунанд. Корманди дигар вобаста ба иҷрои қарордод бо 

муассисаву корхонаҳо ба тариқи кироя аз ҳисоби магистрону аспирантон ва 
устодони кафедраҳои донишгоҳ муваққатӣ ба кор ҷалб карда мешаванд. 
Айни замон заминаи моддию техникии паркро асосан озмоишгоҳои кафедраи 
“Технологияи мошинсозӣ, дастгоҳҳои металбурӣ ва олотҳо” Маркази 
муҳандисию техникӣ дар бинои асосии донишгоҳ, ки бо дастгирии Ҳукумати 
Ҳиндустон сохта шудааст ва устохонаи таълимии кафедраи “Истифодабарии 
нақлиѐти автомобилӣ”,  воқеъ дар кӯчаи Ҷомӣ (шаҳраки Политехникум) ташкил 
медиҳанд. 
Дар донишгоҳ  айни замон Маркази муҳандисию техникӣ дар бинои асосии 
донишгоҳ, ки бо дастгирии Ҳукумати Ҳиндустон сохта шудааст, инчунин 
озмоишгоҳи “Энергияи соф” амал мекунад, ки ба таҳқиқ ва усулҳои истифодаи 
энергия аз манбаҳои алтернативӣ машғул мебошад. Дар Маркази муҳандисию 
техникӣ аз тарафи устодони кафедраи “Технологияи мошинсозӣ, дастгоҳҳои 

металбурӣ ва олотҳо” таҷҳизоти лабораторӣ аз фанни физика барои муассисаҳои 
таълимии кишвар тайѐр карда мешавад. Дар баробари ин якчанд дастгоҳои 
намунавӣ, аз ҷумла: насоси гидротаран, дастгоҳи коркарди сангҳои қимматбаҳо, 
таҷҳизоти озмоишии таълимӣ ва ғайра, тайѐр шудаанд. Аз ҷониби омӯзгорони 
кафедраҳои тахассусии факултети энергетикӣ низ дар таҳия ва сохтани таҷҳизоти 
лаборатории замонавии ватанӣ назаррас мебошад. Дар парки технологӣ бо 
насби скутерҳои барқӣ низ машғул мебошанд. Ҳозир масъалаи ба воситаи парки 
технологӣ аз аккредитатсияи давлатӣ гузаронидани озмоишгоҳҳои кафедраҳои 
тахассусӣ, баҳри пайдо кардани ҳуқуқи санҷиши сифати молу маҳсулоти мувофиқ 



бо ҷалби нерўи илмӣ-омӯзгории донишгоҳ, баррасӣ шуда истодааст. Аммо аз 
сабаби нарасидани маблағ татбиқи амалии онҳо тул кашидаст. 

Инчунин бо дастгирии Технопарки ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ аз тарафи 
донишҷӯѐну устодони донишгоҳ якчанд лоиҳаҳои инноватсионӣ омода шуда 
истодаанд. Аз ҷумла: 
- асбобҳои тиббӣ барои ташхиси баъзе касалиҳои хоси кудакон; 
- насоси худкор ва ғайра. 
Ба Парки технологӣ иҷозат дода шудааст, ки баҳри баланд бардоштани 
самаранокии истифодаи таҷҳизоти кафедраҳои дахлдор, заминаи моддию 
техникӣ ва молу амволи донишгоҳро ҳамчун зерсохтор бо таъмини ҳолати 
техникӣ, бехатарӣ ва санитарӣ, ройгон истифода барад. Шўъбаи робитаҳои 
хориҷии донишгоҳ вазифадор шудааст, барои дарѐфти лоиҳаҳои инноватсионӣ 
ва тадбиқи онҳо дар парки технологӣ мусоидат намояд.  
Тибқи нақшаи тасдиқгардидаи Шӯрои Олимони ДТТ муҳокимаи ҳисоботи 
директори парки технологии донишгоҳ дар ҷаласаи чоруми пешбинӣ шудааст. 
Баҳри таъмини фаъолияти бонизом ва амалӣ намудани лоиҳаҳои инноватсионӣ 
ба Парки технологии донишгоҳ аз ҳисоби маблағҳои махсуси донишгоҳ 
расонидани ѐрии молиявии баргарданда расонида шавад ва ѐ донишгоҳ барои 
гирифтани қарз аз бонк ба парки технологии донишгоҳ кафолатнома диҳад. Ба 
Парки технологӣ иҷозат дода шудаст, ки баҳри баланд бардоштани самаранокии 
истифодаи таҷҳизоти кафедраҳои дахлдор, заминаи моддию техникӣ ва молу 
амволи донишгоҳро ҳамчун зерсохтор бо таъмини ҳолати техникӣ, бехатарӣ ва 
санитарӣ, ройгон истифода барад.  
ПТ ДТТ ба номи акад. М.С.Осимӣ асосан дар самтҳои зерин фаъолият карда 
истодааст: 1)гузаронидани курсҳои кутоҳмуддати омӯзиши ва такмили ихтисос, 
2)гузаронидани корҳои илмӣ – тадқиқотӣ, 3)амалисозии барномаҳои 
инноватсионӣ, 4) сохтани намунаҳои таҷрибавии таҷҳизот ва мошинҳо, 5)тарғибу 
ташвиқи фаъолияти инноватсионӣ ва ихтироъкорию навоварӣ дар байни 
донишҷӯѐн (тавассути гузаронидани озмунҳо ва ғайра). 
ПТ ДТТ дар самтҳои зерин тадқиқоти илмӣ мебарад: 1)муайян кардани меъѐри 
истифодабарии таҷҳизот, дастгоҳ, қисмҳои ҷудогонаи воситаҳои нақлиѐт ва 
сӯзишворӣ, 2)таҳияи ҳуҷҷатҳои меъѐрии техникӣ ва дигар санадҳо ба забони 
давлатӣ 3)санҷиши таҷҳизотҳо ва ғайра. 
Аз љониби ПТ ДТТ асбобҳои тиббӣ барои ташхиси баъзе касалиҳои хоси кудакон 
ва насоси худкор сохта шуда мавриди истифода ќарор дода шудааст.  
Љињати љалби донишљуѐн ба фаъолияти илмиву эҷодӣ, навоварї, ихтироъкорї ва  

инноватсионӣ, аз љониби ПТ ДТТ дар як сол ду маротиба ба муносибати Иди 
байналмилалии Наврӯз ва Рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озмун 
гузаронида шавад, ки ѓолибон бо туњфањои пулию молї ќадрдонї карда 
мешаванд. Технопарки ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ бо паркҳои технологии 
зерин: Парки илмию техникии Донишгоҳи миллии техникии Беларус 
“Политехник” (Ёддошти тафоҳум 14 майи соли 2015 имзо шудааст; Корхонаҳои 
илмию инноватсионии “Технотон”-и Ҷумҳурии Беларус;Асотсиатсияи 

технопаркҳои Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ ҳамкорӣ дорад. 
 


