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Дар Донишгоњи тиббии   Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино 4 

марказ ва озмоишгоњи  хусусияти парки технолгї дошта вуљуд доранд: 

2.1.Маркази таълимї- клиникии «Стоматология»-и ДДТТ ба номи 

Абӯалӣ ибни Сино; 

2.2.Озмоишгоњи кишти селлулањои бунёдї; 

2.3.Озмоишгоҳи Марказии илмї-тадќиќотии ба номи Абўали ибни Сино; 

2.4.Маркази  таълимӣ, илмӣ ва истеҳсолии  «Фарматсия»-и Донишгоњи 

тиббии   Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино. 

1. Маркази таълимӣ, илмӣ ва истеҳсолии  «Фарматсия»-и Донишгоњи 
тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино 

 
     Маркази таълимї, илмї ва истењсолии  «Фарматсия» бо ташаббуси 

ректори ДДТТ  ба номи Абўалї ибни Сино дар асоси Ќарори Шўрои 
олимон аз 30 июни соли 2016, тањти №11 њамчун сохтори воњидї ба 
таркиби ДДТТ  ба номи Абўалї ибни Сино расман ворид  карда 
шудааст. 

     Марказ аз шуъбаи доруҳои тайѐр, шуъбаи иттилоотӣ оид ба маводи 
доруворї, шуъба бо дархости тайѐр намудани маводҳои доруворӣ, ки 
дорои ҳуҷраи асептикӣ (тайѐр намудани маводҳои стерелизатсияшуда, 
яъне маҳлулҳо барои интиқол ба рагҳои хунгард, доруҳо барои чашм, 
барои кӯдакони навзод ва дигар маводҳои ба стерилизатсия кардан 
мансубдошта), шуъбаи ҷамъоварӣ коркард ва бағоҷкунии рустаниҳои 
шифогӣ, лаборатория барои гузаронидани таҳлилҳои аналитикию 
кимѐвӣ, ҳуҷраи автоклавкунонӣ маводҳои доруворӣ, фитобар, ҳуҷраи 
истеҳсол ва қабули оби муқаттар, ҳуҷраи шустушӯи зарфҳо ва ҳуҷраи 
экспедитсионӣ иборат мебошад. 

    Дар Марказ як ќатор маводњои доруворӣ, аз љумла  дамобањо,  
обљўшњои растанињои шифобахш,  мањлулњои кимиѐвї,  хокањои 
кимиѐвї,  марњамњои табобатї, 3 намуд шамъчањо ва доруворӣ бо 
дархости дорухонањо ва мизољон тайѐр карда мешаванд.  

 

2.Озмоишгоҳи Марказии илмї-тадќиќотии ба номи Абўали ибни Сино 
       
     Озмоишгоҳи Марказии илмї-тадќиќотї (ОМИТ), ќисми таркибии 

сохтори илмию тадќиќотии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба 
номи Абўалї ибни Сино буда, идоракунандаву ҳамоҳангсози раванди  
масъалаҳои халталаби  илмї-тадќиќотї, таҷрибавї, таълимї  мебошад  

     Озмоишгоњи марказии илмї-тадќиќотї (ОМИТ) бо Қарори собиќ 
Шўрои Вазирони ИЉШС тањти №735 аз 12 августи соли 1961, дар назди 
ДДТТ ба номи Абўалї Ибни Сино таъсис дода шудааст. Соли 2020  
бошад, парки технологї таъсис дода шуда, ба фаъолият шуруъ 
намудааст. Маќсади таъсиси парки технологї ин баланд бардоштани 



савияи дониши амалии кормандон ва донишљўѐни донишгоњ мебошад.  
Њадафи њафт бахшњои  Озмоишгоњ ин тайѐр намудани кадрњои илмї 
тадќиќотї  барои донишгоњ мебошад. Барои гузаронидани ќисми 
эксперименталии корњои илмї- тадќиќотї 16 нафар унвонљуѐн ва 
аспирантњо љињати  дарѐфти унвони номзади илм ва доктори илм идома 
дода, 18 нафар аъзои мањфили «љарроњони љавон», малакањои љарроњиро 
аз худ менамоянд, 110 нафар шунавандагони курси «Табиби тањлилгар» 
малакањои озмоишгоњиро аз худ намуда, соњиби дипломи духтури 
тањлилгар мегарданд. Дар Марказ дастовардњои илмї, технологї ва 
инноватсионї коркард карда шудаанд, аз љумла аз чоп баромадани 11 
маќолањои илмї дар маљаллаи Colloquium –journal  (Варшава), Руссия (10 
адад), Ќазоќистон (2 адад), Амрико (1 адад), 6 маќола дар маљаллањои 
дохили кишвар нашр гардида, 4 патент ба даст оварда шудааст.   

 
3.Озмоишгоњи кишти селлулањои бунёдї 

 
      Озмоишгоњи кишти селлулањои бунѐдї дар дохили Парки 

технологии донишгоњ буда, аз соли 2010 ба фаъолият шурўъ намудааст. 
      Дар озмоишгоњ 11 нафар кор ва фаъолият мекунанд: директор, 

ходими калони илмї 3 нафар, ходими илмї 1 нафар, ходими хурди илмї 
3 нафар, лаборант 2 нафар, фаррош 1 нафар. 

      Дар Озмоишгоҳ њафт бахш: озмоишгоҳои клиникї ва биохимиявї, 
морфологї,    молекулярї-генетикї, амалиѐтҳои љарроњї, виварий, курси 
«Табиби тањлилгар», инчунин ҳуљраҳои  таълимї љойгир шуда, бо 
лавозимоти зарурӣ ҷиҳозонида шудаанд. 

     Озмоишгоҳи кишти селлулањои бунѐдї (ОКСБ) љузъи асосии 
мустақили таркибии сохтори илмию-тадқиқотии Донишгоҳи давлатии 
тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино буда, идоракунандаву 
ҳамоҳангсози раванди масъалаҳои илмї-тадқиқотї њуљайрадармонї 
мебошад. 

     Дар бинои асосии ОКСБ, њуљраи иммуноферментї, њуљраи озмоиши 
об, њуљраи кишти селлулањои бунѐдї, њуљраи таълимї, толори маљлисї 
ва њуљраи мањзани селлулањои љойгир шуда, бо лавозимоти зарурї 
таљҳизонида шудаанд. Масоњати умумии Озмоишгоњ ба 304 м2 баробар 
мебошад. 

     Дар ОКСБ 62 номгўи таљњизотњои тиббї мављуд аст, ки барои 
пешбурди амалиѐтҳои њуљайрадармонии эксперименталї дар  ҳайвонҳои 
озмоишї, амалиѐти њуљайрадармонї дар беморон, гузаронидани корњои 
илмї-тадќиќотї дар самти иммунология, бо њуљайрањои гуногун дар 
шароити лабораторї (in vitro) анљом дода мешавад. 

       Маблағгузорӣ фаъолияти ОКСБ тавассути муњосиботи ДДТТ ба 
номи Абўалӣ ибни Сино амалӣ гардонида мешавад. 

 
 
 



4.Маркази таълимї- клиникии «Стоматология»-и ДДТТ ба номи 

Абӯалӣ ибни Сино 
 
      Маркази таълимї-клиникии «Стоматология»-и ДДТТ мутобиќи 

ќарори Шўрои олимони ДДТТ ба номи Абуалї ибни Сино аз санаи 
27.09.с.2007, суратљаласаи №2 «Дар бораи таъсиси Маркази таълимї-
клиникии «Стоматология»-и ДДТТ ба номи Абуалї ибни Сино ва 
тасдиќи низомнома» ва мутобиќи Шањодатномаи №0430 аз санаи 
14.12.с.2015, ки аз љониби  Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 
ањолии Љумњурии Тољикистон дар асоси ќарори Комисияи љумњуриявии 
татбиќи Тартиби хизматрасонии тиббию санитарї ба шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон дар муассисањои системаи давлатии тандурустї 
тањти №600, барои иљозати гузаронидани амалиѐтњои  ташхисию  
табобатї ба таври пардохт ва њампардохт фаъолияти худро пеш 
мебарад. 

     Марказ дорои 37 њуљраи таълимї-табобатї ва 12 дастгоњи нави 
стоматологї мебошад. Њамчунин, марказ бо таљњизоту лавозимоти нави 
тиббї ба пуррагї таъмин карда шуда як ќатор шуъбањо ва њуљрањои нави 
муолиљавї аз ќабили шуъбаи кудакона ва ортодонтї, њуљраи 
рўйпушкунии дандонњо бо титан ва циркон њуљраи фантомї, њуљраи 
табобати нуќсон ва љойивазкунии (деформация) дандон ва ќатори 
дандонњо, инкишофи ѓайримуќаррарии (аномалия) тартиби љоѓу 
дандонњо  (ортодонтия),  њуљраи ќабули беморињои бофтаи парадохт ва 
пардаи луоби ковокии дањон,  њуљраи тайѐркунии протезњои дандонии 
муосир, озмоишгоњ барои муайян намудани гепатитњо ва ВНМО ташкил 
карда шудааст. Дар марказ 17 нафар кормандони соњаи тиб фаъолият 
менамоянд.  
 


