
Парки технологии Донишкадаи технология ва менељменти 
инноватсионї дар шањри Кўлоб 

 

   Озмоишгоҳи таълимӣ -  илмӣ – истењсолӣ ва инноватсиони 
“Парки технологї” –и Донишкадаи технология ва менељменти 
инноватсионї дар шањри Кўлоб (минбаъд ОТИИИ ПТ ДТМИ) аз 
моњи сентябри соли 2012 на њамчун воњиди мустаќил, балки њамчун 
зертобеъи Департаменти илм, инноватсия ва равобити хориљии 
Донишкада таъсис дода шудааст. Бо ќарори Шўрои олимони 
ДТМИК аз 27 сентябри соли 2013, №2 ОТИИИ ПТ ДТМИ бисѐрсоња 
њамчун воњиди мустаќил таъсис дода шуд. Муассиси парки технологї 
ДТМИК буда, фаъолияти он тибќи Низомномаи ОТИИИ ПТ ДТМИ, 
ки аз тарафи Шўрои олимони ДТМИК тањти раќами №2, аз 

27.09.2013 тасдиқ шудааст, амал менамояд. 
   Маблаѓгузории ОТИИИ ПТ ДТМИ аз ҳисоби маблаѓњои ДТМИ 

ба роњ монда шудааст.   Барои вусъат бахшидан ба рушди ОТИИИ 
ПТ ДТМИ бо 30 адад корхонањои саноатии шањри Кўлоб 
шартномањои њамкорї ба имзо расонида шудааст.  Бо ќарори Шўрои 
олимони ДТМИ аз 31 августи соли 2018, муњосиботи ДТМИ 
вазифадор карда шудааст, ки барои вусъат додани фаъолияти 
самараноки ПТ ДТМИ маблаѓњои зарурї људо намояд. Њамчунин, бо 
маќсади рушди инфрасохтори ПТ аз љониби муассис - Вазорати 
саноат ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон мунтазам 
маблаѓњои муайян људо карда мешавад. 

  Шумораи умумии кормандоне, ки дар ОТИИИ ПТ ДТМИ 15 
нафарро ташкил медињад. 

Заминаи моддї-техникии ОТИИИ ПТ ДТМИ хуб мебошад.  
Дар технопарк 2 адад тахтаи электронї бо проектор, принтери ранга, 
таљњизотњои навини биотехнология мавриди истифода ќарор дорад. 
Дар ОТИИИ ПТ ДТМИ донишљўѐни ихтисосњои гуногуни 
донишкада аз таљњизоту дастгоњњо истифода намуда корњои озмоишї 
ва таљрибавии худро бемамоният мегузаронанд.  

Барои ба таври самарабахш ба роњ мондани фаъолияти 
ОТИИИ ПТ ДТМИ раѐсати донишкада  асбобу таљњизотњои зарурии 
зеринро ба маблаѓи 449241 (чорсаду чилу нуњ њазору дусаду чилу як) 
сомонї харидорї намуда  насб намудааст: 1) Дастгоњи равѓанкашї – 
1 адад, ба маблаѓи 64483 сомонї; 2) Хати технологии истењсоли 
тушбера ва макарон – 1 адад, ба маблаѓи 83750 сомонї; 3)Мизи кории 
заргарї – 10 адад, ба маблаѓи 5000 сомонї; 4)Асбобу таљњизоти 
истењсоли мањсулоти заргарї – ба маблаѓи 4800 сомонї; 5)Асбобу 
таљњизоти гузаронидани ташхиси маводи хўрока (шир ва гушт)  – ба 
маблаѓи 200000 сомонї; 6)Микроскоп – 10 адад, ба маблаѓи 18300 
сомонї; 7)Деги буѓї – 2 адад, ба маблаѓи 5400 сомонї; 8)Дастгоњи 
механикї барои мањкамкунии ќуттї – 1 адад, ба маблаѓи 2000 
сомонї; 9)Проекторњо – 2 адад, ба маблаѓи 7358 сомонї; 9)Тахтаи 
электронї – 2 адад, ба маблаѓи 11200 сомонї; 10) Мошинаи чопї – 1 



адад, ба маблаѓи 29350 сомонї; 11)Дастгоњњои адрасбофии дастї – 3 
адад ба маблаѓи 8100 сомонї; 12)Мошинањои дарздузї – 10 адад ба 
маблаѓи 9500 сомонї. 

 
Фаъолият дар самти  истеҳсоли маҳсулоти ворид ивазкунанда инњо 
мебошанд: 
 - фаъолият дар самти чопи маводҳои таълимию методӣ; 
 - фаъолият дар самти истеҳсоли гиѐҳҳои шифобахш; 
 - фаъолият дар самти истеҳсоли консерваи моҳӣ, сабзавоту мева; 
 - фаъолият дар самти  истеҳсоли маҳсулоти нонӣ, макаронӣ, ќаннодӣ; 
 - фаъолияти дар самти васеъ намудани курсҳои кўтоҳмуддати таълимӣаз 
рўи ихтисосҳои нав; 
 - фаъолият дар самти таъсиси сехҳои нави таълимӣ– истеҳсолӣ; 
 - фаъолият дар самти густариши ҳамкориҳо бо паркҳои технологии 
муассисаҳои олии таълимии ҳумҳурӣва хориҳи кишвар; 
 - фаъолият дар самти ба имзо расонидани шартномаҳои дуҳониба бо 
корхонаҳои саноатии ш. Кўлоб ва хоҳагиҳои кишоварзии ноҳияҳои 
минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон барои татбиќи технологияи нави 
истеҳсол ва коркарди маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ; 

Дар солњои 2019-2020 аз љониби ОТИИИ ПТ ДТМИ чунин 
намуди мањсулотњо истењсол карда шуданд: 1)Консерваи пиѐзи анзур 
– 100 дона; 
2)Компоти олуболу – 580 дона; 3)Компоти дулона – 200 дона; 
4)Консерваи помидор – 100 дона; 5)Консерваи бодиринг – 100 дона; 
6)Консерваи растанињои шифобахш – 200 дона. Инчунин чойи шифої 
аз растанињои шифобахш (љамилак, кокутї, бўи модарон, лимонкоњ, 
пудина ва ѓайрањо) -200 ќуттї, љамъ ба маблаѓи 20000 сомонї 
истењсол карда шуда, ба фурўш бароварда шуданд. 
           Дар маркази тарроњї ва рушди њунарњои мардумї ба миќдори 
50 дона курпача (матрас), модели куртањо 10 адад, куртаи чакан – 10 
дона, чодари чакан – 10 дона, болишти чакан – 10 дона, тоќии чакан – 
30 дона ва ѓайра истењсол карда шуданд, ки ќисме аз онњо дар 
хобгоњи донишљўѐни донишкада мавриди истифода ќарор дода 
шуданд.  
Мавриди зикри  аст, ки дар намоишгоњи молу мањсулоти саноатии 
Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Узбекистон (моњи ноябри соли 
2018) «Гўшаи чакан» ташкил карда шуд, ки мањсули дасти устодону 
дастпарварони ОТИИИ ПТ ДТМИ мебошад. 
            Дар Маркази тарроњї ва рушди њунарњои мардумї вобаста ба 
эълон гардидани соли 2018 њамчун «Соли рушди сайѐњї ва  њунарњои 
мардумї», мањсулоти инноватсионї – модели нави куртаи чакан бо 
офариниши манзарањои таърихию сайѐњии Тољикистон истењсол 
карда шудаанд, ки  мањсулотњои мазкур дар њама намоишгоњњо 
муаррифї карда мешаванд.   

Тибќи «Иљозатнома»-и пешбурди фаъолияти таълимї дар  
ОТИИИ ПТ ДТМИ, курсњои омўзишии кутоњмуддат аз ќабили 



омўзиши забонњои хориљї, дўзандагї, технологияњои 
консервакунонї, маснуоти заргарї, мањсулоти нонї ва коркарди 
растанињои шифобахш ташкил карда шуд, ки онро миќдори зиѐди 
донишљўѐну шањрвандони ш.Кўлоб ва ноњияњои тобеи шањри Кўлоб 
хатм намуданд. 

Дар доираи њамкории судманди муштарак бо мутахассисони 
варзидаи Донишгоњи аграрии Воронеж ба номи император Пѐтри I –и 
Федератсияи Россия, д.и.б., профессор Лукин А.Л. ва мутхассисони 
пуртаљриба аз ДТМИ Шоев А.Н. лоињаи инноватсионии фармоишї 
бо номи “Бунѐди корхонаи истењсоли пектин аз каду” ба маблаѓи 
912000 сомонї, ки оѓози лоиња соли 2019 ва анљоми лоиња соли 2021 ба 
наќша гирифта шудааст, ба комиссияи тањлилї – экспертии АИ ЉТ 
пешнињод карда шуд, ки он аз љониби комисияи босалоњиятдор 
дастгирї карда шуд. 

Дастовардњои илмї, технологї ва инноватсионие, ки дар давраи 
фаъолияти ОТИИИ ПТ ДТМИ коркард карда шуданд: 1) Таъсис ва 
фаъолияти 7 сехҳои истеҳсолӣ  дар парки инноватсионӣ – технологӣ; 
2)Таъсис ва фаъолияти 9 озмоишгоњ; 3)Таъмири капиталии 
озмоишгоҳи биотехнология ва таҷҳизонидани он бо техникаи навини 

лабораторӣ дар андозаи 240 000 сомонӣ аз ҷониби соҳибкор Комилов 
Н.; 4) Ба даст овардани 5 (панљ) нахустпатент ба ихтироъ  дар соли 
2018; 5)Њимоя ва муаррифии 48 лоињаи инноватсионии донишљўѐн; 
6)Оѓози сохтмони бинои нави ДТМИ, аз љумла бинои нави технопарк 
иборат аз 25 озмоишгоњ. 

 

 


