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  Парки технологии Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи 
давлатии тиљорати Тољикистон дар ш.Хуљанд (минбаъд ПТ ДИС 
ДДТТ)  
тибќи “Иљозатнома”-и Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон тањти раќами АУ№0000867 аз санаи 01.09.с.2010 ва 
мутобиќи  “Оинномаи ПТ ДИС ДДТТ” (аз соли 2012) фаъолияти 
худро пеш мебарад.  

Њайати  кормандони  ПТ ДИС ДДТТ аз директор ва 
сармуњосиб иборат буда њангоми зарурияти истењсолї дигар 
кормандону устодони донишгоњ љалб карда мешаванд. ПТ љойи 
асосї ва утоќњои кори худро надорад. ПТ худмаблаѓгузор буда айни 
замон дар мувозинати ДИС ва ДДТТ ќарор дорад. Аз ҳисоби фоидаи 
бадастомадаи ПТ ба донишкада 40% маблағ супорида мешавад. 

Сохтори ПТ ДИС ДДТТ аз шуъбањои истењсолї,  аз љумла 
дўхтани либосњои замонавї, корњои нашриявї-чопї, маркази 
таълимии технологияњои компютерї ва марказњои таълимї 
(марказњои таълимии соњибкорон, омўзиши забонњои хориљї, 
такмили ихтисоси кормандони кооператсияи матлубот, курсњои 
кўтоњмуддат оид ба тайѐр намудани тарљумонњо ва тарљумаи 
њуљљатњои илмї ва њуќуќї) иборат мебошад. 

ПТ ДИС ДДТТ бо маќсади њунаромўзї, дарѐфти истеъдодњо, 
эњѐи њунарњои мардумї ва омўзиши забонњои хориљї фаъолияти 
худро ба роњ мондааст. Дар ин самт (аз моњи сентябри соли 2010) дар  
Маркази соњибкорї 1 нафар корманд ва дар Маркази забономўзї (аз  
моњи апрели соли 2013) 1 нафар корманд (тариќи штатї) ва 2 нафар 
тариќи шартномавї фаъолият бурда истодаанд.  

Дар ПТ ДИС ДДТТ донишкада 10 адад мошинҳои либосдӯзӣ, 4 
адад мошини махсус (оверлок), 15 адад дарзмол, дар Маркази 
забономўзї 5 адад компютер, 3 адад принтер, 1 адад тахтаи 
электронї, 1 адад проектор, мављуд аст, ки дар мувозинати 
Донишкада ќарор дорад.  

Дар ПТ ДИС ДДТТ курсҳои бофандагї, аз љумла  ироќидўзї, 
ва йўрмадузї ба роњ монда шудааст. Миќдори зиѐди донишљў-
бонувони донишкада њунарњои мазкурро дар муддати аз 3 то 6 моњ  
бо шавќи зиѐд аз худ намуданд. 

  Соли 2018  ПТ ДИС ДДТТ соҳиби гранти шањрӣ гардида дар 
якчанд озмуну чорабинињои шањрї, вилоятї ва љумњуриявї иштирок 

намуда љойњои намоѐнро ишѓол намудааст. Барои дастгирӣ ва 

ҳавасмандгардонии фаъолияти ихтироъкорӣ ва патентию 

литсензионӣ дар ПТ ДИС ДДТТ шароитҳои мусоид фароњам оварда, 

чорабиниҳои мушаххас андешида шудаанд,  аз љумла:- ташкили 

лабораторияњои махсуси Озмоишгоњи ташхиси сифати молњои 



истеъмолї, барномасозї љињати ҷалби ҷавонони лаѐќатманд ба 

навоварию  ихтироъкорӣ;- дар њаљми як моњонаи музди мењнат 

мукофотонидани шахсоне, ки ихтироъ ѐ мањсули зењнии онњо аз 
љониби маќомотњои дахлдор ба ќайди давлатї гирифта шудааст. 

Дар курсњои омўзишии ПТ ДИС ДДТТ кормандони донишкада, 
толибилмони мактабњои миѐна, донишљўѐн, соњибхоназанњо ва дигар 
шањрвандон мањорату малакаи худро метавонанд сайќал дињанд. 

 


