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Парки технологӣ-инноватсионии “Фановар”-и Донишгоњи технологии 
Тољикистон (минбаъд ПТ ДТТ)  бо Ќарори Шўрои Олимони ДТТ аз санаи 01 
сентябри соли 2011 таъсис ѐфта, дар ифтитоњи он, Асосгузори сулњу вањдати 
миллї, Пешвои миллат,  Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалӣ 
Рањмон иштирок намудаанд.  
Дар Парки технологӣ-инноватсионии "Фановар" вазифаи Директор ва 12 ҷойи 
кории муваққатии фаслӣ мавҷуд аст, ки донишҷуѐн бо навбат, дар вақти аз дарс 
берун, онҳоро ишғол менамоянд. 
Дар парки технологии «Фановар» аз ҳисоби «Ташкилоти хамкориҳои 
байналмилалии Олмон» - GIZ  дар асоси лоиҳаи «Барномаи минтақавии 
таҳсилоти касбӣ дар Осиѐи Марказӣ» дар таърихи 22 октябри соли 2018 хатти 
технологии коркарди маҳсулотҳои гуштӣ, истеҳсоли ҳасиб ва ҳасибчаҳо васлу 
насб карда шуд. Хатти технологии коркарди маҳсулотҳои гуштӣ аз 16 номгӯи 
таҷҳизоту дастгоҳ иборат буда, маблағи он 353518 (Сесаду панҷоҳусе ҳазору 
панҷсаду ҳаждаҳ) сомониро ташкил медиҳад. 
Дар натиҷаи ҳамкорӣ бо ташкилоти Кореягии WTIT (Интиқоли ҷаҳонии 

технологияҳои иттилоотӣ) соли ҷорӣ донишгоҳ доираи фаъолияти худро васеъ 
гардонида, як синфхонаи компютерии замонавӣ бо теъдоди 25 адад ноутбукҳои 
нав, як синфхона барои таҳрезии лоиҳаҳои самти ТИК ва озмоишгоҳи махсус оид 
ба Роботсозӣ   таъсис дод. 
Парки технологӣ-инноватсионии "Фановар"-и Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон бо Паркҳои технологии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 
акад. М.С.Осимӣ, Донишгоҳи технологии Алма Ата, Донишгоҳи давлатии 
техникии Қирғизистон ба номи И. Раззаков ва Донишгоҳи давлатии Полотски 
Ҷумҳурии Белорус ҳамкорӣ дорад. 
Аз рӯзи таъсисѐбӣ то имрӯз технопарк ба як ќатор дастовардњо муваффақ 
гардидааст, аз љумла истењсоли таљрибавии обњои маъданӣ ва ошомиданӣ, 
истењсоли таљрибавии навъњои нави макаронњо бо иловањои   растанњои 
шифобахши  минтақањои Љумњурии Тољикистон.  Њамчунин дастурамалњо  оиди 
истењсоли обњои маъданӣ ва нӯшокињои ғайриспиртӣ, роњњои хушк кардани 
меваю сабзавот, истењсоли навъњои макаронњо, кефиру ѐгуртњои мевагӣ, навъњои 
гуногуни мањсулоти соњањои қаннодӣ тартиб дода шуда, истењсоли таљрибавии 
онњо ташкил карда шудааст. 
Инчунин, дар ПТ ДТТ истењсоли нақеъњои гуногун аз  растанињо, гиѐњњои 
шифобахш, мевањо ва сабзавотњои гуногуни чумњурї ба роњ монда шудааст. 
Нақеъњои истењсолшуда консентратњои табиӣ  ва хушбӯйкунанда буда аз 
консентратњои сунъие, ки аз хориљи кишвар ворид карда мешаванд, афзалияти 
бештар доранд ва њамчун  маводи  хўрока  ва маводи табобатӣ  истифода шуда 
метавонанд. 
  ПТ ДТТ њамчун маркази озмоишӣ, амалию илмӣ ва инноватсионӣ мавриди 
истифода қарор дорад.       
        Дар озмоишгоњњои ПТ ДТТ барои санљишу тањлили мањсулоти 
истењсолшудаи таљрибавӣ, таљњизотњои зарурї насб шуда, корњои илмї-амалї ва 
таљрибавии донишљӯѐну омӯзгорони љавон аз рӯи  стандарти таълимӣ ва нақшаи 
иљрои корњои илмӣ-тањқиқотӣ гузаронида мешаванд.  
Донишљў-бонувоне, ки тибќи квотаи Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
донишгоњ ќабул шудаанд, дар ПТ ДТТ номнавис карда мешаванд ва курсњои 
ройгон оиди омўзиши истењсоли мањсулоти хўрока ва њамзамон кадбонугї 
омўзонида  мешаванд.  



Дар назди ПТ њамчунин курсњои омўзиши њунарњои мардумї фаъолият 
менамояд.  
 Кормандони ПТ ДТТ барои кӯмак ба сектори таълимӣ-тренингї таомњои 
озмоишии донишљӯӣ «Мини-макс» технологияи омода  кардани таомҳои аврупоӣ 
ба монанди: коркарди аввалин дараљаи  сабзавотҳо ва мурғ;  таомҳои аврупоӣ ба 
монанди: тайѐр кардани «Булѐн – птица Консоме», «Муллигатный суп», «Ќимма 
кардани филеи мурғ”, “Сливочный перечный соус”, “Пюре аз картошка”, “Соус 
аз меваҳо”, “Макарон «Персо»”, “Итальянский ризотто”, “Палав риси писи”, 
ғелакчаҳо; Хуришҳо бо монанди:  “Салат смешанный”, “Фруктовый салат”; 
шириниҳо (десерт):  десерт аз меваҳо; маҳсулотҳои нонро ба роњ мондааст. 
  
Бояд ќайд намуд, ки соли 2017-2019 аз ҳисоби «Ташкилоти хамкориҳои 
байналмилалии Олмон» - GIZ  дар асоси лоиҳаи «Барномаи минтақавии 
таҳсилоти касбӣ дар Осиѐи Марказӣ» барои парки технологии “Фановар” ба 
маблағи 443625 (чорсаду чилусе ҳазору шашсаду бисту панҷ) сомонӣ таҷҳизотҳо 
ворид карда шудааст. 
          Донишљӯѐни факултањои гуногуни ДТТ мунтазам дар озмоишгоњу сехњои 
таљрибавии ПТ корњои таљрибавї-амалии худро мегузаронанд. Онњо аз ашѐи 
хом   намудњои гуногуни макаронњо, мањсулоти қаннодӣ, мањсулоти гӯштӣ   ва 
дигар намуди мањсулоти хурокаро дар шакли таљрибавӣ истењсол менамоянд. 
           Њамаи мањсулоти истењсолшудаи технопарк таљрибавӣ буда, фурӯхта 
намешавад ва мањсулоти истењсолшудае, ки боқӣ мемонад њамчун кӯмаки 
молиявӣ ба сектори дар назди хобгоњ љойгирифтаи донишљӯӣ, ройгон супорида 
мешавад. 

 


