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ПЕШГУФТОР 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин 

Айнӣ нахустин мактаби олӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосгузори илму 
маърифат ва фарҳанги давраи нави таърихи халқи тоҷик маҳсуб ёфта, дар 
рушди шабакаи мактабҳои ҳафтсола, миёна ва омӯзишгоҳҳою техникумҳо 
ва қисме аз мактабҳои олии ҷумҳурӣ нақши муассир дорад. Соли 2021 ин 
кохи маърифат 90-сола шуд. Дар тӯли навад соли фаъолият ин даргоҳи 
маърифатро зиёда аз 100 ҳазор нафар мутахассисони соҳаи маориф хатм 
кардаанд. 

Дастпарварони донишгоҳ имрӯз дар соҳаҳои гуногуни њаёти 
мамлакат ва берун аз ҳудуди он фаъолият доранд. Қисме аз онҳо ба корҳои 
масъули давлатдорӣ машғуланд, ки дар байни онҳо муовинони сарвазиру 
вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони масъули Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулони маќомоти ќудратї 
ҳастанд. Бисёр даспарварони донишгоҳ олимони барҷастаи соҳаҳои 
гуногуни илмии ҷумҳурӣ, шахсиятҳои маъруфи љодаи назму наср буда, 
дастоварду кашфиёти онҳо аз ҷониби олимон ва аҳли қалами хориҷи дуру 
наздик эътироф ва қадрдонӣ карда шудааст. 

Роҳбарияти донишгоҳ новобаста ба мушкилот њамвора барои рушду 
таҳкими заминаи моддию техникӣ, таълимию методӣ ва иқтидори кадрии 
он талош ва саъй намудаанд. Дар натиља донишгоҳи омӯзгорӣ њамќадами 
замон гардида, ба маъруфтарин макони илму маърифат, бузургтарин 
маркази омода намудани мутахассисон, бењтарин маъвои тарбиятгари 
насли наврас ва ќавитарин маркази ташаккулдиҳандаи маънавиёти 
ҷавонон мубаддал шуд. 

Расидан ба истиқлоли давлатӣ, бешак, марҳилаи нави таърихӣ дар 
тамоми соњањо, бавижа дар љодаи омўзишу парвариш, фаъолияти илмӣ ва 
густариши робитаҳои муфид бо давлатҳои хориҷи дуру наздик мебошад. 

Мактабу маориф, рушду такомули соњаи мазкур аз рӯзҳои аввали 
истиқлоли кишвар мавриди таваљљуњи Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон ќарор гирифта, ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат 
бадал шуд. Дар натиљаи ин ѓамхорї дар соњаи мактабу маориф 
дигаргунињои назаррас падид омад, дар марњилаи кўтоњ садњо бинои 
таълимии бо технологияи замонавї муљањњаз мавриди бањрабардорї ќарор 
гирифт, вазъи иљтимоии омўзгорон зина ба зина боло рафт, омўзгор ба 
сифати барафрўзандаи чароѓи маърифати љомеа симои нави худро пайдо 
кард, мактабу маориф хусусияти миллї касб кард, таълиму тарбия 
њамќадами замон ва ба равандњои имрўзаи фазои љањонии тањсилот  
њамоњанг гардид.   

Таъмиру таљдиди биноҳои донишгоҳ, сохтмони се бинои нави 
замонавӣ ва бо маводи зарурии таълимӣ муҷаҳҳаз гардонидани онњо, 
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маблаѓгузорї барои харидорӣ намудани адабиёти илмию таълимӣ, асбобу 
анҷоми озмоишӣ ва аёният далели равшани тасдиқи ин фикр аст. 

Роҳбарият ва ҳайати омӯзгорону кормандони донишгоҳ пайваста љањд 

меварзанд, ки дар иҷрои дастуру супоришҳои дар назди аҳли маориф 
гузоштаи маќомоти олии роњбарии Тољикистон ва рушди рўзафзуни 
таълиму тарбияи омӯзгорони ояндаи кишвар саҳми арзанда гузоранд. 
Дастовардҳои донишгоҳ дар солҳои истиқлол, махсусан дар корҳои илмию 
тањқиқотӣ, таълифи  китобҳои дарсию дастурњои методӣ ва барномаҳои 
таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва татбиқи ислоҳоти 
соҳаи маориф назаррасанд. 

Донишномае, ки ба муносибати 90-солагии ин даргоҳи муқаддас 
таълиф шудааст, талошу заҳмати ин табаќаи шарафманди  љомеаро дар 
роҳи бунёд ва рушду камоли нахустин мактаби олии ҷумҳурӣ дар бар 
мегирад. Он  ҳамзамон иқдоми хайру солењ барои абадӣ гардонидани 
хотираи омӯзгороне, ки новобаста ба мушкилиҳои айём дар таълиму 
тарбияи насли нави шоистаи Тољикистони соњибистиќлол њиссаи арзанда 
гузоштаанду имрӯз дар қайди ҳаёт нестанд, хоњад буд. 

Донишнома ба тартиби алифбоӣ тарҳрезӣ шуда, бо назардошти 
саҳми ҳар омӯзгор дар омўзишу парвариш ва иҷрои корҳои илмию 
тањқиқотӣ  маводи зарурӣ фароњам омадааст. Қисмати мавод аз Сарраёсати 
кулли Бойгонии давлатии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, инчунии 
Бойгонии њизби коммунист ва ДДОТ ба номи С. Айнї дастрас  ва бархе 
маълумот аз “Энсиклопедияи донишгоњи омўзгорї” (Душанбе, “Ирфон”, 
2011) бо тањрир истифода шудааст. 

 Дастандаркорон маводи зиёди пурќиматро љамъ оварданд, коркард 
намуданд ва мавриди истифода ќарор доданд. Чењрањои илму адаб, 
Ќањрамонњои Тољикистон, ки кору пайкорашон ба соњаи илму маориф ва 
донишгоњи мавриди назар алоќамандї дорад ва шахсиятњои маъруфи 
љодањои гуногун, ки ин боргоњи илму маърифатро хатм карда аз љониби 
љомеа њамчун шахсият эътироф шудаанд, ба китоб ворид гардидаанд. 
Кушиш карда шуд, ки донишнома њаддалимкон фарогири тамоми 
љанбањои донишгоњ буда, шахсияте дар канор намонад. Шояд бо сабаби 
дастрас нагардидани маълумот баъзе устодон ва ё кормандон ба 
донишнома ворид нагардида бошанд, аз ин рў, умед дорем, ки ин кўтањї бо 
дастгирии пайвандону наздикони эшон ва љањди њамаљонибаи њамкорон 
дар нашрњои минбаъда рафъ хоњад шуд. 

Донишнома фарогири маълумоти муътамад буда, барои доираи васеи 
хонандагон пешнињод мегардад.     

             
                                                          Нуъмонљон Ѓаффорї                                                       
                                                           ректори ДДОТ 
                                                          ба номи С.Айнї, 
                                                          доктори илмњои таърих, 
                                                           профессор 
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А 

АБДИЕВ Хуршед Њољиевич (тав. 11. 08. 1948., ш. 
Душанбе, ваф. 2020, ш. Душанбе), омўзгори фанни 
технология, номзади илмњои техникї (1979) хатмкардаи 
Донишгоњи аграрии Тољикистон (1971), аспиранти 
Донишкадаи кишоварзии Ленинград (1976-1979), 
сармуњандиси раёсати васлкунї ва ба корандозии ширкати 
«Тољикселхозмонтаж»-и техникаи кишоварзии Тољикистон 

(1979-1982), дотсенти факултети технология ва соњибкории ДДОТ ба номи 
С. Айнї (1982-1992), корманди ҶСХ “Барќи тољик» (1992-2018), дотсенти 
кафедраи технология, наќшакашї ва дизайни њамин донишгоњ (2018-2020). 
Дар мавзуи «Исследование влияния технологии производства гранул 
травяной муки на их физико-механические свойства для хранения их в 
инертной среде» (1979) рисолаи номзадї дифоъ намудааст. Дар тӯли 
фаъолият соњиби чањор шањодатномаи муаллифї (патент) гардидааст.  

Ос. Механизатсияи фушурдани ему хошок. Д., 1988; Асосҳои нақшакашии 
техникї. Д., 2018. 

 
 

АБДИЕВ Њољї (тав. 25. 12. 1918, н. Когони вилояти 
Бухорои ЉШС Узбекистон, ваф. 18. 07. 2010, ш. Душанбе), 
муаллими таърих, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. 
Соли 1949 Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1934-1936 донишљўи техникуми пахтаи Бухоро, 
1936-1939 донишљўи факултети тайёрии индустралии ш. 
Тошкент, 1939-1941 хидмати артиши шуравї, 1946–1949 

муаллими фанни таърихи омўзишгоњи касбомўзии ш. Сталинобод, 1949–
1951 муаллими таърихи ЊКИШ-и мактаби тайёр кардани раисони колхоз, 
1951–1952 муаллими кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи хољагии 
кишлоќи Тољикистон, 1952–1959 инструктори шуъбаи илм ва маданияти 
КМ ЊК Тољикистон, 1960–1990 муаллими калони кафедраи таърихи 
ЊКИШ-и Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Солњои 1990–2002 њамчун муаллими калони кафедраи 
таърихи халќи тољики ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Муаллифи 
зиёда аз 20 маќолаи илмї ва илмию методї мебошад. Бо ордени «Шараф» 
ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» сарфароз 
шудааст.  

Ас.: Донишкадањои олии мо дар роњи ба амал баровардани ќонуни азнавсозии 
мактаб // Мактаби Советї. Д., 1960, №1.  



6 

 

 

АБДУҒАФФОРИ Партав (Партоев) (тав.13.08. 1943, 
деҳаи Арали ноҳияи Хоҷамастон), нависанда, мутарљим ва 
публитсист. Соли 1960 ба факултаи химия-биологияи 
Донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Душанбе ба номи 
Т.Г.Шевченко (Донишгоҳи давлатии омӯзгории ба номи С. 
Айнӣ) ҳуҷҷат месупорад, вале баъди курси якум ба шуъбаи 
рӯзонаи факултаи филология гузашта онро хатм мекунад. 

Аз курси сеюм хабару мақолаҳои Партав дар рӯзномаҳои «Комсомоли 
Тоҷикистон», «Маориф ва маданият» ба табъ мерасанд.  

Мақолаҳо дар бораи маҷмуаҳои ҳикояҳои Муҳиддин Хоҷазода «Ба 
ҷои узр» («Комсомоли Тоҷикистон»,1965), «Сад ғазали қассоб», «Маънӣ аз 
сухан нозуктар аст» «Маориф ва маданият» (1966), «Дарёфти ҷустуҷӯ» 
(«Комсомоли Тоҷикистон», 1966), «Заҳрои Ҳаким Карим» («Комсомоли 
Тоҷикистон»,1967) «Дили ҷасури муборизон» («Комсомоли Тоҷикистон», 
1967) аз истеъдоди адабиётшиносии А. Партав дарак медоданд. 

Партав баъди хатми донишкада (1965) ба ҳайси мухбири ғайриштатии 
маҷаллаи «Хорпуштак» ва ходими адабии рӯзномаи «Маориф ва 
маданият» ба фаъолият шуруъ мекунад.  

Аз соли 1967 дар рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ ҳикоя, тарҷумаи ҳикоя ва 
очерку мақолаҳои ӯ ба табъ мерасанд. Дилбастагӣ ба осори бадеӣ боиси он 
шудаст, ки Партав оид ба паҳлуҳои гуногуни ҳаёт ва эҷодиёти Мирзо 
Турсунзода, Боқӣ Раҳимзода, Абдусалом Деҳотӣ, Ҳаким Карим, Холиқ 
Мирзозода, Ғаффор Мирзо, Муҳиддин Хоҷазода ва дигарон мақолаҳо 
навиштааст. Ӯ бештар ба рӯзноманигорӣ ва таълифи осори бадеӣ рӯ 
оварда, ҳикоя, қиссаҳо ва тарҷумаҳояш дар китобҳои «Деҳи баланд» (1984); 
«Аҳли дил» (1987); «Ҳикояҳои гурҷӣ» (1988); «Нури дида» (2003); «Сарои 
канора» (2004); «Ниниро об мебурд» (2010); «Модаргавазн» (2010); 
«Истиқбол» (2010); «Пиёда фарзин шав» (2010) гирдоварӣ ва ба табъ 
расидаанд. Чанде аз ҳикояҳои Партав ба забонҳои русӣ, украинӣ, қазоқӣ, 
қирғизӣ тарҷума ва бо хатти ниёгон баргардон ва дар Эрону Афғонистон 
ба табъ расидаанд. 

Партав як силсила ҳикояҳои адибони машҳури дунё, бештар аз даҳ 
ҳикоя ва ду намоишномаи адиби рус А.П.Чеховро ба тоҷикӣ гардондаст, 
ки дар «Асарҳои мунтахаб»-и адиб (ҷ. 1.1986), (ҷ.4.1988) ва нашрияҳои 
ҷумҳуриявӣ ба табъ расидаанд. Актёр ва коргардон Музаффар Хаёлов аз 
рӯи «Хирс»- и Чехов, ки тарҷумаи Партав аст, соли 1985 дар телевизиони 
тоҷик намоишномаи дилчасп таҳия кард. Партав дар навиштани 
намоишномаҳо қувваозмоӣ карда, саҳначаҳои ӯ дар барномаҳои «Беғараз 
панд», «Новеллаҳои телевиизионӣ», «Хушдилон» истифода шудаанд. 
Намоишномаи «Дарёи ҷон»-и ӯ, ки дар маҷаллаи «Истиқбол» (№08.2003) 
ба табъ расидааст, аз воқеаҳои нохуши замони ҷангҳои шаҳрвандӣ қисса 
карда, драмаи ӯ, «Кадхудо» дар бораи муборизаҳои Қаҳрамонони 
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Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур ва ҳамсафони онҳо 
барои сохтани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳикоят мекунад. Очерку ҳикоя ва 
тарҷумаҳои Партав дар маҷмуаҳои дастҷамъии «Ҳикояҳои адибони тоҷик 
ба забони украинӣ» (1985); «Хордаста» (1987); «Бо мавҷҳои зиндагӣ» (1988); 
«Тазкираи адабиёти советӣ барои кӯдакон» (ҷ.2.1989) ба табъ расидаанд. 

Порчаҳо аз повесту ҳикояҳои ӯ, аз силсилаи «Нафрат ба ҷанг» дар 
матбуоти тоҷик ва хориҷи кишвар-маҷаллаи «Субҳи умед» (№11,  2000, 
№20, 2000, №16, 2001)-и Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба табъ расида, 
сазовори баҳои баланд гардидаанд. 

Китобҳои «Дарёи ҷон» бо фарогирии намоишномаҳо, «Айсбергҳои 
Вахшонзамин» роману қиссаҳо ва «Миёни гузашта, имрӯз ва оянда», 
очерку публисистикаи А.Партав аз корҳои дигари ӯ мебошанд. Намунаи 
ҳикоя, қиссаҳо ва тарҷумаю публисистикаи ӯ пайваста дар матбуоти тоҷик, 
аз ҷумла «Садои Шарқ», «Адабиёт ва санъат» ба табъ мерасанд. 

Номбурда узви Иттифоқи журналистони СССР ва Тоҷикистон (1971),  
Иттифоқи нависандагони СССР ва Тоҷикистон (1990) мебошад. 

 

АБДУЛЛО Зокир (тав. 12. 1927, деҳаи Қистакӯз (ҳозира 
Хистеварз), ноҳияи Б. Ѓафуров, ваф. 30. 07. 1982), публитсист 
ва тарљумон. Соли 1958 факултаи филологияи Донишкадаи 
давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, соли 
1964 бахши рӯзноманигории мактаби олии ҳизбии Алмааторо 
хатм кардааст. Фаъолиятро дар Вазорати корҳои дохилӣ сар 

карда, соле чанд машғули корҳои ҳизбӣ ва рӯзноманигорӣ будааст. Солҳои 
1965-1970 муҳаррири рӯзномаи “Комсомоли Тоҷикистон», сипас 
сармуҳаррири барномаҳои сиёсии Кумитаи давлатии телевизион ва радиои 
ҷумҳурӣ, чанде ҷонишини сармуҳаррири нашриёти “Ирфон» будааст. Аз 
соли 1953 эҷод мекард. Асосан, тарҷумон буд. Ҳикояву қиссаҳои С. 
Антонов (1952), романи “Нирмола» ва ҳикоёти Премчанд (1962), ҳикояҳои 
Ю. Смуул (1971), “Доғистони ман»-и Расул Ҳамзатов (1972-1975, 1984) 
“Таърихи инсоният»- и Л. Первомайский (1978), “Модарандар»-и С. 
Шоймардонов (1976) ва “Афсонаҳои ширин»-и Б. Немсоваро (1980) ба 
тоҷикӣ гардонидааст. Тарҷумаи тоҷикии “Доғистони ман»-и Расул 
Ҳамзатов аз беҳтарин намунаҳои тарҷумаи бадеӣ дар адабиёти мо шинохта 
шудааст. Аз соли 1980 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст.  
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АБДУЛЛОЕВ Ибодулло (тав. 07. 1949, д. Тутќавули 
шањри Норак), педагог, номзади илмњои педагогика (1990). 
Соли 1966 ба факултети педагогика ва методикаи таълими 
ибтидоии ИДПД-и ба номи Т. Г. Шевченко (њоло ба номи 
С. Айнї) дохил шуда, онро соли 1970хатм кард. Солњои 
1970-1997 дар мактаби миёнаи №8-и шањри Норак њамчун 
омўзгори синфњои ибтидої, муовини директори мактаб 
доир ба корњои таълимии синфњои ибтидої фаъолият 

кардааст.  
Солњои 1997-2001 директори филиали коллељи омўзгории шањри 

Душанбе дар шањри Норак, 2001-2004 сарэксперти Хадамоти давлатии 
назорат дар соњаи маорифи назди Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон, 2004-2013 мудири кафедраи тањсилоти томактабї ва ибтидоии 
Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони 
соњаи маориф, аз соли 2013 то њол ба сифати дотсенти кафедраи методикаи 
тањсилоти ибтидоии факултети тањсилоти томактабї ва ибтидоии ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї фаъолият дорад. Номбурда муаллифи 12 китоби 
дарсї барои синфњои ибтидої, 4 китоби дарсї барои донишљўёни 
мактабњои олї, 30 дастури таълимї, 60 маќолаи илмию методї мебошад. 
Бо ордени Нишони фахрї (1981), нишони Аълочии маорифи Тољикистон 
(1989) ќадр гардида, дорои унвони Корманиди шоистаи Тољикистон (2014) 
аст.  

Ас.: Алифбо (китоби дарсї). Д., 2004-2020; Забони модарї барои синфи 2. Д., 
2000, 2005, 2008, 2011; Забони модарї барои синфи 3. Д., 2012, 2017, 2018, Забони 
модарї барои синфи 4. Д., 1997, 2004, 2008, 2011; Дафтари машќи хат барои 
хонандагони синфи 1. Д., 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2019; Санъат ва мењнат барои 
синфи 1. Д., 2005. 2013, 2018; Табиатшиносї» барои синфи 3. Д., 2017; Табиатшиносї» 
барои синфи 4. Д., 2013, 2018; Табиатшиносї барои синфи 2. Д., 2016; Методикаи 
таълими ибтидоии забони модарї. Китоби дарсї барои донишљўёни коллељ ва 
донишгоњњои омўзгорї. (Ҳаммуаллиф). Д., 2016-2021; Мавќеи бозињои таълимї дар 
дарсњои забони модарї. (Дастури таълимї). (њаммуаллиф). Д., 2018; Таърихи пайдоиши 
хат ва инкишофи он. Китоби дарсї барои донишљўёни муассисањои тањсилоти олии 
касбї. Д., 2021.  

 

 
АБДУЛЛОЕВ Шерзот (тав. 26. 09. 1946, д. Некноти 

н. Панљакент), файласуф, номзади илмњои фалсафа (1983). 
Соли 1970 факултети шарќшиносии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 
1970–1972 дар Институти шарќшиносии АИ Тољикистон 
кор карда, 1972–1976 дар Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин аз таъриху назарияи дин 
дарс гуфтааст. Солњои 1976–1979 дар сохтмони силуи 

ѓаллоти ш. Бруљерди Эрон ба сифати тарљумон кор кардааст. Солњои 1979–
1982 аспиранти шуъбаи фалсафаи АИ ЉТ буд. Солњои 1992–2009 вазифаи 
мудири Шуъбаи таърих ва фалсафаи дини Институти фалсафаи АИ ЉТ-ро 
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ба уњда дошт. Солњои 1989–2002 ба њайси њамкор дар кафедраи фалсафаи 
фарњанги ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Муллифи зиёда аз 120 
асару маќолањои илмї, илмию оммавї мебошад. Таълифотњои ў 
масъалањои исломи муосир дар арсаи сиёсат ва идеология, исломшиносї, 
диншиносї, озодфикриву маорифпарварї, ахлоќ ва инсондўстиро фаро 
гирифтаанд. Танњо дар давраи баъди истиќлолият, дар 8 конференсияву 
њамоишњо ва конгрессњои байналхалќї иштирок ва суханронї кардааст. Аз 
љумлаи онњо Конференсияи байналхалќии ЮНЕСКО оид ба фарњанг ва 
дин дар Осиёи Марказї, (ш. Бишкек, 1999), «Маљмаъи фарњангии Осиёи 
марказї» (ш. Алмаато, 2000), Конференсияи минтаќавї оид ба Осиёи 
Марказї: бехатарї ва субот баъд аз бањамкўбии њаракати Толибон (ш. 
Истамбул, 2001) ва ѓайрањо. Дар тарбияи олимони љавон ва мутахассисони 
омўзгории љумњурї сањми арзандаи худро дорад.  

Ас.: Исломи муосир дар арсаи сиёсат ва идеология. Д., 1990; Маорифпарварї ва 
озодфикрї (Афкори динию фалсафї ва ислоњотии Ањмади Дониш). Д., 1994; Муќаддима ба 
исломшиносї. Д., 1998; Асосњои диншиносї (Китоби дарсї). Д., 2001; Фалсафаи одамият: 
масъалаи инсон дар адён ва гуманизми ќуръонї (Китоби дарсї). Д., 2003; Муќаддимаи фалсафа 
(Китоби дарсї). Д., 2004; Њунари рањбарї ва суннатњои давлатдорї. Д., 2005.  

 
АБДУЛЛОЕВ Фатњулло (тав. 20. 12. 1937, н. 

Истаравшан, ваф. 7.08.2015, ш. Душанбе), кимиёшиноси 
тољик, номзади илмњои химия (1971), дотсент (1974). 
Солњои 1955–1958 муаллими мактаби 8-солаи н. 
Уротеппа буд. Солњои 1958–1963 дар факултети 
табиатшиносию географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1963–1965 лаборанти калони 
кафедраи химияи умумї, 1965–1968 аспирант, 1968–1981 

муаллими калони кафедраи химияи органикї, 1981–1989 дотсенти 
кафедраи химияи органикї ва биологї, 1989–1991 иљрокунандаи вазифаи 
мудири кафедраи химияи органикї ва биологии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1991–1998 
њамчун дотсенти кафедраи химияи органикї ва биологии донишгоњи 
омўзгорї кор кардааст. Аз соли 1998 то 2013 мудири кафедраи химияи 
органикї ва биологии ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Муаллифи якчанд 
асару маќолањои илмї ва илмию методї аст. Оид ба синтези эфирњои 

алкоксиметилии кетоспиртњо» (β ва γ кетоспиртњо) корњои илмї бурдааст. 
Соњиби 2 ихтироот (1969) мебошад. Барои фаъолияти пурсамари илмиву 
омўзгорї бо нишонњои «Барои мувафаќиятњо дар кор», «Аълочии маорифи 
Тољикистон», «Медали биринљии комёбињои хољагии халќи СССР» (1986) 
ва ордени «Шараф» дараљаи 2 (2002) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Экспериментњои мустаќилона аз химияи органикї барои мактабњои 
њамагонї. Д., 1982; Лабораторние работи по органическому синтезу (Дастури методї). 
Д., 1987; Машѓулияти амалї аз химияи органикї (китоби дарсї). Д., 2010.  
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АБДУЛЛОҲИ Усмоналӣ (тав. 26.01.1993, д. Сангдевор, 
ноҳияи Нуробод), филолог. Солҳои 2011-2015 дар 
факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории  Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳсил 
намудааст. Соли 2015 ба шуъбаи магистратураи донишгоҳи 
мазкур дохил шуда, онро соли 2017 бо дипломӣ аъло хатм 
намудааст. Сипас солҳои 2017-2020 дар шуъбаи 

докторантураи ДДОТ ба номи С. Айнӣ таҳсил кардааст. Дар мавзуи 
“Ташаккули жанри тарҷеъбанд дар асрҳои 10-15» пажуҳиш анљом додааст. 
Соли 2017 ҳамчун лаборанти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ, сипас солњои 
2018-2019 ассистенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ 
ба номи С. Айнӣ фаъолият намудааст. Аз сентябри соли 2019 ассистенти 
кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷик мебошад. 
Муаллифи 6 мақолаи илмӣ ва се мақолаи 5 илмӣ-оммавӣ аст. 

Ас.: Мазмун ва мундариҷаи тарҷеоти асрҳои 11-12 // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ №3(80), 
2019.- С. 186-190, Тарҷеъбанд ва ташаккули он // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ №1(78), 2019.- С. 
160-164, Назаре ба тарҷеъбанди Саъдии Шерозӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ №3(86), 2020.- С. 
210-2013, Тарғиби илму дониш дар маснавии “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат»-и Саноии Ғазнавӣ 16-17 
ноябри соли 2020 //Конференсияи байналмилалӣ бахшида ба 90-солагии Донишгоҳ ва ғ. 

 
 
АБДУЛЛОЕВА Мављуда Кулиевна (тав. 22. 09. 1955, ш. Душанбе, 

ваф. 27. 06. 2000), педагоги тољик, номзади илмњои педагогї, 
дотсент. Соли 1976 шуъбаи англисии факултети забонњои 
хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1976–1977 
муаллими кафедраи забонњои хориљии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин буд. Солњои 1977–2000 
њамчун муаллим, муаллими калон, дотсент, мудири 
кафедраи забонњои хориљии байни факултетњо ва муовини 

ректори ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев оид ба муносибатњои байналхалќї кор 
кардааст. Муаллифи якчанд маќолањои илмї ва илмию методї аст. Дар 
тайёр намудани бисёр мутахассисон сањми калон гузоштааст.  

 
АБДУЛЛОЕВА Розия Њакимовна (тав. 5. 09. 1960, ш. Душанбе. ваф. 

5. 05. 2020, ш. Душанбе), педагоги тољик, номзади илмњои 
педагогї (2004), дотсент (2007). Солњои 1980–1985 дар 
факултети забон ва адабиёти руси Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намудааст. Солњои 1985–1987 котибаи ќабулгоњи ректор, 
1987–2001 муњаррири калон оид ба корњои табъу нашр дар 
ќисми илмии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Ќ. Љўраев, солњои 2013-2018 муовини Ректор оид 
ба муносибатњои байналмилалии донишгоњ буд. Солњои 

2001-2013, коти биилмии донишгоњ ва 2018-2020 ба њайси саркотиби илмии 
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ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Соли 2004 рисолаи номзадиро дар 
мавзуи «Тарбияи эстетикии толибилмони синфњои болоии мактабњои 
маълумоти умумии Љумњурии Тољикистон дар равиши корњои 
беруназсинфї» дифоъ кардааст. Муаллифи зиёда аз 20 маќолаи илмї, як 
монография ва 4 дастури таълимию методї мебошад. Дар корњои илмияш 
масъалањои тарбияи эстетикии хонандагони мактабњои тањсилоти умумї, 
муносибати фардї ба бачањо ва дигар масъалањои муњимро баррасї 
намудааст. Барои хизматњояш дар соњаи маориф бо нишони «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (2000), ифтихорномањо ва рањматномањои Вазорати 
маорифи Тољикистон ва донишгоњи омўзгорї мукофотонида шудааст.  

Ас.: Эстетическое воспитание учащихся старших классов школ Республики Таджикистан 
в процессе внеклассной работи. Д., 2009; Методическое руководство для классних 
руководителей по привитию учащимся старших классов эстетического вкуса (учебно-
методическое пособие). Д., 2009; Учебно-методическое пособие для родителей. Д., 2009; Роль 
театра в эстетическом воспитании школьников старших классов общеобразовательних школ // 
Сб. научних трудов «Душанбе – центр просвещения». Д., 2004; Современние проблеми 
индивидуального подхода к детям // Вестник ТГПУ им С. Айни. Д., 2009, № 2 (34); Роль 
эстетического воспитания в развитии подрастающего поколения // Вестник ТГПУ им. С. Айни. 
Д., 2009, № 2 (34).  

  
 

АБДУЛОФИЗОВ Шерѓозї (тав. 1947, ш. Хоруѓ), 
риёзидони тољик, номзади илмњои физика-математика, 
дотсент. Солњои 1963–1967 дар факултети физика-
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Солњои 1967–1968 муаллими физика-математикаи 
мактаби миёнаи №6 ш. Хоруѓ буд. Солњои 1968–1969 
дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 
1969–1975 њамчун муаллими кафедраи анализи 

математикии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко фаъолият намудааст. Солњои 1975–1978 аспиранти Донишкадаи 
омўзгории ба номи Герсини ш. Ленинград, 1978–1989 муаллими калон, 
1989–1992 дотсенти кафедраи анализи математикии донишкадаи омўзгории 
пойтахт буд. Аз соли 1992 то ба имрўз ба њайси дотсенти факултети 
математикаи Донишгоњи давлатии ш. Хоруѓ ба номи М. Назаршоев 
фаъолият дорад. Инчунин, вазифаи муовини ректори донишгоњи мазкур 
оид ба корњои тарбиявї ва илмиро ба уҳда дорад. Муаллифи зиёда аз 20 
маќолаи илмї ва илмию методї мебошад. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» сарфароз шудааст.  

Ас.: Нишондоди методї оид ба њалли мисол ва масъалањо аз анализи математикї. 
Ќисми 4, Хоруѓ, 2007.  
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АБДУРАУФ Муродї (тав. 1. 04. 1961, деҳаи Хоҷапанҷи 
ноҳияи Панҷакент), омўзгор, публитсист ва нависанда. 
Омӯзишгоҳи омӯзгории Панҷакент (1981) ва факултаи 
филологияи Донишгоҳи давлатии Душанберо (1985) бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Дар шаҳри Роғун ба сифати 

омӯзгори мактаби миёна ва ҷонишини сармуҳаррири нашрияи 
«Нурафшон» оғози фаъолият намудааст. Солҳои 1992-2001 дар Панҷакент 
омӯзгори гимназия, мушовири шуъбаи маориф ва раиси бахши Бунёди 
байналмиллалии забони форсии тоҷикӣ будааст. Дар кори таъсис ва нашри 
маҷаллаҳои «Дайри муғон» ва «Сомониён» (нашрияҳои Ҳукумати 
Панҷакент) фаъолона ширкат варзида, соле чанд ҷонишини сармуҳаррири 
ин маҷаллаҳоро иҷро кардааст. Аз соли 2002 ҷонишини сармуҳаррири 
ҳафтаномаи «Омӯзгор» мебошад.  

Аз овони донишљўї ба эљоди бадеї машѓул шудааст ва навиштањояш 
пайваста тавассути маљаллаву рўзномањо ба табъ расидаанд. Муаллифи 
китобњои “Дили гарм» (њикояњо, 1997), “Мўйлаб» (ашъори хаљвї), 
“Љасорат» (ќиссаи њуљљатї), “Аз нешханд то нўшханд» (њаљвияњо, 1999), 
“Лутфи Худованд» (назму наср, 2000), “Шукуфти гунчаи лабњо» (њикояњои 
њаљвї, 2006), “Анори дона-дона» (2005), “Чошнї» (ашъори њаљвї, 2009), 
“Ман ошиќи Наврўзам», “Пањнои мењр», “Дарункўб» (2012), “Бархез, 
бањор омад» (2017), «Атри гулбарг», «Пайкори мўрон», «Чак-чаки борон» 
ва ќиссаи њаљвии “Ману занам» мебошад. Силсилаи бардавоми 
навиштањои њаљвии ў “Анори дона-дона» аз љониби хонандагон истиќболи 
гарм ёфтаанд.  

Китоби “Биё, то ќадри якдигар бидонем!» (2009) сафарнома буда, бо 
сабки хосу љолибе нигориш ёфтааст. Китобњои “Дилнавоз», “Посдори 
њаќиќат» ва “Анљумани дўстон»-аш аз кору пайкори бархе аз њамдиёрони 
маъруфамон њикоят мекунанд.  

Маќолањои илмию методии ў дар китобњои “Дурахши вожањо», 
“Љашнномаи мактаб» ва “Паёми мушовир» гирд оварда шудаанд. 
Мураттиби беш аз 10 китоби адабию публитсистї мебошад ва намунањо аз 
нигоштањояш дар зиёда аз 30 китоби дастаљамъї љой дода шудааст, 
њамчунин, дар 10 китоби дарсию дастури таълимї намунањо аз эљодиёташ 
истифода гардидааст.  

Як силсила ашъори љавоншоирони узбекзабони Тољикистонро ба 
тољикї тарљума кардааст. Намунањое чанд аз эљодиёташ ба забонњои 
русиву узбекї тарљума ва чоп шудаанд. Китоби “Як танўр кулча»-аш соли 
2013 ва китоби «Пайкори мўрон»-аш соли 2018 аз љониби Вазорати 
фарњанги љумњурї “Китоби сол» эътироф шудааст.  

Дорандаи нишонњои “Аълочии маорифи Тољикистон», “Аълочии 
фарњанги Тољикистон», “Аълочии матбуоти Тољикистон», барандаи 
ҷоизаи собиќ ҷамъияти умумииттифоќии “Знание», ҷоизаи адабии ИНТ ба 
номи С. Айнї, ҷоизаи ИЖ Тољикистон ба номи Абулќосим Лоњутї, 
нишони “Сухан» ва ифтихорномањои зиёд мебошад.  
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Соли 1996 ба узвияти Иттифоќи журналистони Тољикистон ва соли 
2004 ба узвияти Иттифоќи нависандагони Тољикистон пазируфта шудааст.  

 
АБДУРАЊМОНОВ Файзулло Њайдарович (тав, 28. 12. 1935, ш. 

Самарќанд, ваф. маълум нест), муаллими педагогика. 
Соли 1959 факултети физика-математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1959–1960 њамчун 
муаллими мактаби миёнаи ба номи С. Айнии н. 
Орджоникидзеобод кор кардааст. Соли 1962 методисти 
кабинети физика-математикаи Донишкадаи љумњуриявии 
такмили ихтисоси муаллимони ЉШС Тољикистон буд. 
Солњои 1965–1968 ба њайси муаллими таљрибаи омўзгорї, 

1969–1980 муаллими калони кафедраи методикаи таълими ибтидоии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст.  

 
АБДУРАЊМОНОВ  Маъдї Саидљалолович  (тав.13.05.1991, деҳаи 

Кулумбаи Боло, ноҳияи Дарвоз), филолог. Солҳои 2009-2013 

дар факултети филологияи тољики Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ таҳсил намуда, зинаи 

таҳсилоти бакалвриро бо дипломи аъло хатм кардааст.  Соли 

2013 ба шуъбаи  магистратураи донишгоҳи мазкур дохил 
шуда, онро соли 2015 бо дипломи аъло хатм намудааст. 

Солҳои 2015-2018 баъди хатми зинаи магистратура бо 

мақсади анҷоми кори илмӣ-таҳқиқотӣ дар шуъбаи 

докторантураи назди Донишгоҳ таҳсил намудааст. Солњои 2018-2020 дар 

вазифаи муовини декан оид ба корњои тарбиявии факултети филологияи тољик 

ифои вазифа намудааст.Аз сентябри соли 2020 ҳамчун мудири шуъбаи кор бо 

ҷавонони Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

фаъолият дорад. 

  Њамчунин, аз соли 2019 дар кафедраи назария ва таърихи адабиёт ба 

сифати ассистент ба таълиму тадрис машѓул аст. Дар мавзуи “Аќидањои 
адабї- эстетикии маорифпарварон ва ҷадидон» рисолаи номзадї анҷом 

додааст. Яке аз иштирокчиёни фаъоли шабакаҳои телевизионї ва радиоии 

кишвар мебошад. Муаллифи 8 маќолаи илмї ва илмї-оммавї мебошад. 
Ас. Аќидањои адабї-эстетикии Саидањмадхоља Сиддиќии Аљзї// Паёми Донишгоњи миллии 

Тољикистон №4/2, 2017.-С.181-183; Муњаммад Сиддиќи Њайрат шоири ошиќ // Паёми Донишгоњи 

миллии Тољикистон №4/3, 2017.-С.204-206; Аќидањои адабї-эстетикии маорифпарварон ва љадидон// 

Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон №4/4, 2017.-С.264-266; Аќидањои маорифпарварии Мирзо 

Сирољи Њаким дар “Туњафи ањли Бухоро»  // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон №4/5, 2017.-

С.169-172; Тарѓиби илм ва мактабу маориф аз нигоњи Тошхољаи Асирї // Паёми Донишгоњи миллии 

Тољикистон №4/7, 2017.-С.168-189.  
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АБДУЛЊАМИД Самад (тав. 5. 08. 1947, д. Шикоргоњи 
н. Ховалинги вилояти Хатлон), нависандаи тољик. Соли 1965 
вориди факултаи филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории Душанбе шуда, соли 1969 хатм кардааст. Баъдан, 
дар рўзномаи «Тољикистони Советї» ба фаъолият пардохта, 
то соли 1977 дар вазифањои гуногун ифои вазифа намудааст. 

Сипас, ба маљаллаи адабии «Садои Шарќ» даъват шуда, солњои 1977-1987 
дар шуъбаи насри он фаъолият бурдааст. Баъдан, муовини сардабири 
њафтавори «Адабиёт ва санъат» (1987-1988), муовини сардабири моњномаи 
«Фарњанг» (1989-1990) ва сардабири маљаллаи «Садои Шарќ» (1990-1993) 
будааст. Аз соли 1993 муовини аввали раиси Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст.  

Аз овони наврасї хабару маќола, аз айёми донишљўйї лавњаву 
њикояњои алоњидаи Абдулњамид Самад дар рўзномањои љумњурї чоп 
шудаанд. Солњои њафтодуми асри бист ќиссаву њикояњои ў дар маљаллањои 
«Садои Шарќ», «Помир», њафтавори «Адабиёт ва санъат» ва дигар 
маљаллаву рўзномањо ба табъ расидаанд. Нахустин ќиссаи ў «Баъд аз сари 
падар» соли 1979 дар маљаллаи «Садои Шарќ» интишор ёфта, маќбули 
хонандагон ва муњити илмиву адабї гардидааст.  

Офаридњои Абдулњамид Самад то имрўз дар авроќи гулчину 
маҷмуањои «Шохи чанор» (1981), «Баъд аз сари падар» (1982), 
«Паррончакњо» (1983), «Пиёлаи шикаста» (1986), «Аспи бобом» (1986), 
«Косаи давр» (1987), «Майдон» (1989), «Акаи ошиќ» (1992), «Шањдрези 
садо» (1997), «Баъд аз сари падар» (мунтахаби ќиссањо; бо њуруфи форсї 
Тењрон, 1999), «Талош» (2002), «Гардиши девбод» (2007), маҷмуањои 
њикояњои барои хурдсолон «Ман ошнои ту, туошнои ман», (1999-2003), 
«Гиряи хирс» (2006), «Гардиши девбод» (ба њуруфи форсї, 2012) ва ѓ. 
интишор ёфтаанд.  

Намунањое аз ашъораш дар матбуоти даврї ба табъ расидаанд 
Андешањои домандори адабї ва сафарномаву сафаргуфтањои сабаќомўзии 
ў дар авроќи китоби «Санги мањаква тарозўи њунар» (2012) фароњам 
омадаанд.  

Муаллифи сафарнома ва чанд пейсаи якпардагї њам мебошад ва дар 
хусуси масъалањои муњими рўзгору ахлоќу иљтимоъ, тањаввулоти назму 
насри муосири тољикї чандин маќола навишта, пањлуњои гуногуни 
эљодиёти устод С. Айнї, М. Турсунзода, С. Улуѓзода, Ф. Муњаммадиев, Љ. 
Икромї, Ф. Ниёзї, М. Авезов, Ч. Айматов, Л. Шералї, Ѓ. Сафарзода, С. 
Турсун, Љ. Баќозода, А. Саъдуллоев, С. Шарифзода, Сайф Рањим ва 
дигарон эссењои хотирнишоне ба чоп расондааст.  

Абдулњамид самад дар мактаби ибратбахши рўзноманигорї сабаќи 
даркорї гирифта, пасту баланди зиндагї ва хислату характери одамонро 
хуб омўхтааст, дар љаоаёни офаридани симоњои адабї аз ин масолењи 
зарурї устодона истифода бурдааст ва аксари кулли навиштањояшро 
љаззобияту њасосияти хосе бахшидааст.  
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Дар таълифи асарњояш бештар аз њолату њикмати рўзгори имрўза 
маншаъу мабдаъ мегардад ва дар љараёни тасвири симои инсонњои 
гуногунманиш роњ ба олами ботининон мекушояд, то хонандагонаш аз ин 
равзана вориди љањони бекароне гаранду бибинанду ањлашро бишиносаду 
хулосаи даркорї бардоранд.  

Забони асарњои нависанда пухтаву суфта, муњоварањо нишонрасу 
самимї, банду басташон устокорона, муњтавояшонтаъсирбахшу сабаќомўз 
буда, њаќдорона муаллифашонро дар радифи устодони насри њамзамони 
тољикї ќарор додаанд.  

Асарњои алоњидаи нависанда ба бисёре аз забонњои мардуми 
љамоњири шуравї ва мамолики хориљї тарљумаву чоп шудаанд. Аз љумла, 
соли 1986 нашриёти «Советский писатель» (Маскав) маҷмуаи ќиссаву 
њикояњои ў «Мечта молодости», соли 1998 ќиссаи «Дедушкин конь»-ро 
дастраси хонандагони сершумори русизабон гардондааст.  

Абдулњамид самад аз мутарљимони мувафаќи кишварамон буда, як 
идда ќиссаву њикояњои А. П. Чехов, С. Залингин, Азиз Несин, Н. В. 
Думбазде, Г. Тютюнник, Ева Лисинаро ба тољикї гардондааст.  

Соли 1990 барои ќиссањои «Аспи бобом» ва «Баъд аз сари падар» 
сазовори Мукофоти давлатии Тољикистон ба номи Абуабдулллоњи Рўдакї 
гардидааст. Њамчунин барандаи нишон ва дипломи байналмиллалии 
«Сарвати Зењнї» (2011, Женева) аст. Нависандаи халќии Тољикистон, 
Корманди шоистаи Тољикистон. Аз соли 1982 узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон аст.  

 
АБДУСАТТОРИ Раҳмон (16. 01. 1955, деҳаи 

Хоҷабулоқи ҷамоати деҳоти Хоҷабулоқи ноҳияи Ваҳдат), 
омўзгор ва шоир. Соли 1977 факултаи математикаи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро ба итмом расонидааст. Фаъолияти 
омӯзгориро дар мактаби № 25 шаҳри Ваҳдат оғоз намуда, 
солҳои зиёде ба шогирдон дарс гуфтааст. Дар айни замон 
котиби масъули маҷаллаи бонувон “Бахтофарони Ваҳдат» 

мебошад.  
Шеърҳои аввалинаш, ки бештар мусаввири ҳаёти бачагонанд, аз 

миёнаи солҳои ҳафтодуми қарни гузашта дар дастраси хонандагон қарор 
гирифтаанд. Маҷмуаи аввалини сурудаҳояш “Амак шудем» соли 1984 аз 
чоп баромадааст. Баъдан маҷмуаҳои “Тағо ҷиян шуд « (1989), “Бибию 
бобои ман» (1989), “Шакаррез» (1992), “Балои ҷон» (Ваҳдат, 1993), 
“Чорбоғ» (2000), “Обрӯямро марез!» (2003), “Ман аз кӣ калон?» (2006), 
“Меҳрпайванд» (2008), “Тавба» (2009), “Пайки шодию алам» (2011) 
манзури хонандагон гардидаанд.  

Мураттиби маҷмуаҳои дастаҷамъии “Ҳеҷ коре нест бе зан хуб шуд.» 
(2009) ва “Баёзи меҳр» мебошад. Иддае аз шеърҳои Абдусаттори Раҳмон ба 



16 

 

забонҳои русӣ ва узбекӣ тарҷума ва чоп шудаанд. Соли 1987 бо нишони 
фахрии Аълочии маорифи халқи Тоҷикистон қадрдонӣ шудааст.  

 
АБДУЊАМИДОВА Зулфия (тав. 7. 08. 1948, д. Лучоби ш. Душанбе), 

муаллими физика. Солњои 1965–1969 дар Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1969–1971 муаллими фанни физикаи мактаби 
миёнаи № 3 ш. Душанбе ва мактаби миёнаи № 67 н. 
Ленин, 1971–1999 њамчун лаборанти калон ва ассистенти 
кафедраи физикаи умумии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 
1999–2006 муаллими фанни физика ва эллектротехникаи 
литсейи алоќаи № 5 ш. Душанбе буд. Аз соли 2006 
ассистент ва муаллими калони кафедраи физикаи 
назариявї ва эксперименталии ДДОТ ба номи С. Айнї 

мебошад. Соли 1975 курси такмили ихтисосро дар Донишгоњи давлатии 
Узбекистон ва соли 1979 дар Институти физика-химияи ба номи В. 
Карпови ш. Москва гузаштааст. Оид ба хосияти гармигузаронии равѓани 
офтобпараст вобаста аз њарорат ва фишор кори илмї бурдааст. 
Њаммуаллифи зиёда аз 10 маќолаи илмї мебошад.  

 
АБДУШУКУРОВА Лилия Маќсумовна (тав. 15. 10. 1929, н. Фариши 

ЉШС Узбекистон), педагог, номзади илмњои педагогї (1971), дотсент 
(1977). Соли 1951 факултети географияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1951–
1953 методист ва мудири кабинети географияи Донишкадаи такмили 
ихтисоси муаллимони Вазорати маорифи Тољикистон, 1954–1957 
аспиранти кафедраи педагогикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 1957–1961 ходими калони илмї ва 
мудири сектори педагогикаи Институти илмї-педагогии тадќиќотии 
илмњои педагогии Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон буд. Солњои 
1961–1981 њамчун муаллими калон, дотсенти кафедраи педагогикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Соли 1981 ба Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленин ба кор гузаштааст. Муаллифи зиёда аз 16 корњои илмї ва илмию 
методї мебошад.  

 
АБРАМОВ Яќуб Юсупович (тав. 15. 01. 1907, ш. 

Андиљони ЉШС Узбекистон, ваф. маълум нест), 
педагог, номзади илмњои педагогї, дотсент, 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Солњои 1925–1927 
муаллими тарбияи љисмонии мактаби миёнаи № 5 ш. 
Андиљон, 1931–1935 донишљўи шуъбаи педагогикаи 
Донишкадаи тарбияи љисмонии ба номи Лесгафти ш. 
Ленинград, 1935–1941 муаллими тарбияи љисмонии 
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Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко 
буд. Солњои 1941–1946 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1946–1950 њамчун муаллими тарбияи љисмонї, 1951–1967 муаллими 
калон, дотсент, 1954–1957 декани факултети тарбияи љисмонии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Солњои 1957–1967 вазифаи мудири кафедраи назария ва 
методикаи факултети тарбияи љисмонии донишкадаи номбурдаро ба уҳда 
дошт. Соли 1967 ба нафаќа баромадааст. Дар давоми фаъолияти 36-солаи 
омўзгориаш бисёр варзишгарони номиро тарбия намудааст. Оид ба 
ихтисосаш маќолањои зиёди илмї ва илмию методї нашр намудааст. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии тарбияи љисмонии ИЉШС», якчанд 
медалњо ва ифтихорномањои фахрии Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон мукофотонида шудааст.  

 
АБРОРИ Сабоњзод (тав.15.07.1964, н. Панљакент, 

ваф.5.02.2001. ш. Панљакент), филолог, хатмкардаи 
факултети филологияи тољики ДДОТ ба номи С.Айнї (1987). 
Баъди хатми донишгоњ фаъолиятро ба сифати муњаррири 
нашрияи «Педагоги љавон»-и донишгоњи номбаршуда оѓоз 
карда, баъдан њамчун мухбири њафтаномаи «Сомон» (1991), 

омўзгори фанни забон ва адабиёти мактаби миёнаи №48- и ш. Душанбе 
(1992-1993), муњаррири Маркази таълимию методии љумњуриявии Вазорати 
маорифи Тољикистон (1993-1994), мудири кабинети Маркази таълимию 
методии љумњуриявии Вазорати маорифи Тољикистон (1994-1997), 
омўзгори забони форсии гимназияи шањри Панљакент (1997-2000) кор 
кардааст. Беш аз 100 маводи таълимиву методї, илмиву тарбиявиро тањрир 
карда, дастури «Асосњои мањорати педагогї»-ро таълиф намудааст, ки 
барои омўзгорони љавон манфиатбахш аст. Узви иттињоди 
рўзноманигорони ИЉШС ва Тољикистон. Рољеъ ба мавзуи «Носиралии 
Сарњиндї ва љойгоњи ў дар адабиёти форсї» пажуҳиши илмї анљом 
додааст. 

Ас.:Љавњари ќобил.Панљакент, 1999;  Носиралии Сарњиндї ва љойгоњи ў дар 
адабиёти форсї. Д., 2009. 

 
АВЕЗОВ Саид Кенљаевич (тав. 05. 06. 1960, д. Каздон, н. 
Айнї, ваф. 4.06.2009, ш. Душанбе), муаллими физика. 
Солњои 1977-1982 донишљўи факултети физика шуъбаи 
физика математика Донишкадаи давлатии омўзгори дар 
шањри Душанбе. Солњои 1982-1983 лаборанти калони 
кафедраи физикаи Донишкадаи давлатии омўзгори дар 
шањри Душанбе. Солњои 1983-1984 хизмат дар сафи 

ќуввањо мусалањ собиќ иттињоди шуравї. Солњоии 1984-1987раиси 
иттифоќи касабаи донишљуёни донишкадаи омўзгорї. Солњои 1987-2000 
муаллими калони кафедраи ТСО. Солњои 2000-2006 муаллими калони 
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кафедраи физикаи умумї. Дар давоми фаъолияти кориаш бисёр корњои 
илмї–методиро ба нашр расонида, омўзгорони љавонро дастгирии модї 
намудааст.  

 Ас: Гармигузаронии металњо дар њарорати баланд (њамуаллиф). Свердловск 1992; 
Тањќиќи гармиѓунљоиши металлњо њангоми њароратњои баланд (њамуаллиф). Д.,1993; Тањќиќи 
гармиѓунљоиши сурма (њамуаллиф). Д. 2001 с.  

 
АВЃОНОВ Самардин Саидович (тав. 26. 12. 1973, 

ш. Кулоб), забоншиноси тољик, доктори илмњои 
педагогї (2011), профессор (2013). Солњои 1991–1996 дар 
факултети забонњои хориљии Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
кардааст. Њамчунин, солњои 1991–1996 дар шуъбаи 
ѓоибонаи факултети филологияи тољик ва солњои 1998–
2002 факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии 

Тољикистон тањсил намудааст. Донишгоњњои номбурдаро бо дипломи аъло 
хатм намудааст. Солњои 1996–2004 ассистент, 2004–2006 муаллими калон, 
2004–2008 мудири кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии 
ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Солњои 2008–2009 вазифаи мудири кафедраи 
услубшиносї ва назарияи тарљумаи донишгоњи омўзгориро ба уҳда дошт. 
Солњои 2009-2012 њамчун декани факултети забони англисии ДДОТ ба 
номи С. Айнї ифои вазифа мекард. Солњои 2012-2015 директори Маркази 
барномањои байналмилалии Вазорати маориф ва илм, 2015-2016 сардори 
Раёсати тањсилоти олии касбї ва баъдидипломии Вазорати маориф ва илм,  
2016-2021 роњбарии Лоињаи «Рушди тањсилоти олї»-и Вазорати маориф ва 
илмро ба уҳда дошт ва аз соли 2020 ба сифати профессори донишгоњи 
Калифорнияи Амрико кор мекунад. Муаллифи 3 монография ва зиёда аз 
130 маќолаи илмї аст, ки дар онњо масъалањои омода намудани 
муаллимони забони англисї, касбияти омўзгор, ќобилияти муаллимони 
мактабњои олї ва афкори педагогии мутафаккирони тољикро мавриди 
баррасї ќарор додааст. Бо ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон ва донишгоњи омўзгорї сарфароз шудааст.  

Ас.: Профессиональная подготовка преподавателей английского языка для 
общеобразовательних школ. Д., 2009; Компютерные технологии как средство обучения 
иностранним языкам. Д., 2010; Педагогические основы проектирование вузовских технологий 
обучения // Вестник Педуниверситета. Д., 2004, №1; Профессионализм педагога в контексте 
задач творческого самоосуществления растущей личности // Вестник Педуниверситета. Д., 2004, 
№3; Система работы в рамках авторской педагогической концепции // Вестник 
Педуниверситета. Д., 2004, №3; Профессионализм деятельности педагогических и руководящих 
работников // Вестник ТНУ. Д., 2004, № 4; Структура профессиональних способностей 
преподавателя высшей школы// Вестник ТНУ. Д., 2004, № 4.  
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АВЛОЕВ Шоњиддин Њайдарович (тав. 14. 12. 1978, 
н. Китоби ЉШС Узбекистон, ваф. 1.12.2017), 
кимиёшиноси тољик, номзади илмњои химия (2007), 
дотсент (2010). Солњои 1996–2000 дар факултети химияи 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил кардааст. Солњои 
2000–2002 муаллими фанни химияи гимназияи ба номи 
Н. Ганљавии ш. Душанбе, 2002–2004 магистри кафедраи 
химияи умумї ва ѓайриорганикї, 2005–2007 аспиранти 
кафедраи химияи умумї ва ѓайриорганикии ДДОТ ба 

номи С. Айнї буд. Аз соли 2007 то 2017 њамчун муаллими калон, дотсенти 
кафедраи номбурда кор карда, њамзамон, муовини декани факултети химия 
оид ба корњои илмї буд. Оид ба мувозинатњои фазагї ва њалшавандагї дар 
системаи аз сулфатњо, карбонатњо ва фторидњои натрий ва калий иборат 
буда, инчунин, мувозинатњои фазагї дар системањои бисёркомпонентаи 
обї-намакї тадќиќоти илмї анљом додааст. Аз рўйи натиљањои 
тадќиќоташ дар конференсияњои илмии љумњуриявї ва байналхалќї 
(конференсияи байналхалќии Ломоносов 2009, 2010, ш. Москва) бо 
маърузањо баромад кардааст. Муаллифи зиёда аз 30 маќолаи илмї, илмию 
оммавї ва 8 барномаи таълимї мебошад. Соли 2009 бо ифтихорномаи 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон сарфароз гардонида шудааст.  

Ас.: Фазовие равновесия в системи Na, К//СО3, F-Н2О при 250С // Доклади АН РТ, 2005, 
Т. 38, №2; Фазовие равновесия в системе Na//SO4, CO3, F-Н2О при 0 и 25 0С // Вестник ТГНУ, 
2006, №5 (31); Фазовие равновесия в системе Na, K//SO4, CO3, F–H2O при 25 0С // Журнал 
неорганической химии РАН, 2007, Т. 52, №10; Фазовие равновесия в системе Na, K//SO4, CO3, 
HCO3, F-H2O при 250С, на уровне четирёхкомпонентного состава // Вестник ТГПУ (серия 
естественних наук), 2008, № 1 (29); Фазовие равновесия в системе Na, K//SO4, CO3, НСО3, F–H2O 
при 0 0С на уровне четырехкомпонентного состава // Вестник ТГПУ (серия естественних наук), 
2008, № 3 (31); Фазовые равновесия в системе Na, K//SO4, CO3, F–H2O при 0 0С. // Журнал 
неорганической химии РАН, 2009, Т. 54, №6; Њалшавандагї дар системаи Na2SO4-К2CO3-H2O 
дар њарорати 500С // Паёми донишгоњи омўзгорї, 2009, №2; Њалшавандагии намакњои магний 
дар об вобаста ба њарорат // Паёми донишгоњи омўзгорї, 2009, №2.  

 
АДАБИЁТИ РУС ВА ЉАЊОН, кафедра.  
Кафедраи адабиёти рус ва хориљї солњои 50-уми асри гузашта 

ташкил шудааст. Роњбарии кафедраро аз рўзњои аввали таъсисёбї дотсент 
Садикова Н. А. ба уҳда дошт. Солњои 1958–1973 дотсент Попов В. А. 
сарварии кафедраро давом дод. Солњои 1973–1996 профессор Спектор А. 
Л. мудири кафедра буд. Устодони кафедра: дотсент Сазонова О. Т., Лозеев 
П. Н., Вайман С. Т., муаллимон Любавина Б. Л., Лиситская А. Г., 
Шовкопляс Р. К., Шусер А. Н., Фрейдкина И. С. ва дигарон дар тайёр 
кардани мутахассисони варзида барои мактабњои тањсилоти умумї ва олии 
љумњурї њиссаи арзанда гузоштаанд.  

Кормандони кафедра дар давоми фаъолияти хеш садњо маќолаи 
илмию методї, васоити таълимї, китобњои дарсї, тавсияњо ва 
барномањоро ба табъ расонидаанд. Аз љумла, профессор Спектор А. Л. 
китобњои дарсии «Введение в литературоведение», «Зарубежная литература 
20 века», «Немецкая литература», «Лион Фейхтвангер» (курси лексияњо), 
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«Гендер и культура» (учебное пособие), «Теория литератури» (учебное 
пособие), профессор Вайман С. Т. «Рабле и литература», «Парадокс о 
Бальзаке», дотсент Исаева Л. Г. «Творчество Л. Леонова», д.и.ф. Неживой 
Е. С. «Воровский – критик»-ро ба табъ расонидаанд.  

Бо сабаби дар заминаи факултети забони русї таъсис ёфтани 
Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) соли 1996 кафедраи адабиёти 
рус ва хориљї фаъолити худро ќатъ намуд. Соли 2006 дар заминаи 
кафедраи забон ва адабиёти рус кафедраи адабиёти рус ва љањон аз нав 
таъсис ёфт. Аз соли 2006 то соли 2007 роњбарии кафедраро дотсент 
Нозимов А. А. ба уҳда дошт. Солњои 2007–2009 н.и.ф. Рустамзода Г. 
кафедраро сарварї кардааст. Аз соли 2009 то инљониб роњбарии кафедраро 
муаллими калон Субњонќулова С. А. ба дўш дорад. Дар ин муддат якчанд 
барномањои таълимї аз фанњои «История зарубежной литератури» (2010), 
«История древнерусской литератури» (2010), «Русское устное поэтическое 
творчество» (2010), «История русской литератури 18 века» (2010), 
«Античная литература» (2010) аз чоп баромадааст. Кафедра бо кафедрањои 
адабиёти руси дигар донишгоњњои љумњурї робитањои илмї дорад.  

 Сентябри соли 2006 факултети забон ва адабиёти рус таъсис дода 
шуд, ки дар он ду кафедра- кафедраи адабиёти рус ва љањон ва кафедраи 
забони муосири рус ва забоншиносии умумї ба кор шуруъ карданд 

Соли 2006 дар кафедраи адабиёти рус ва љањон 5 нафар омўзгорони 
асосї ва 1 нафар њамкор фаъолият кардаанд.  

Соњаи таълим ин пешбарандаи сатњи донишу малакаи донишљўён 
мебошад. Дар кафедраи тахассусии адабиёти рус ва љањон фанњои асосию 
интихобї, амсоли курсии амалии адабиёти рус, таърихи адабиёти рус, 
назарияи адабиёт, хониши ифоданок, муќаддимаи адабиётшиносї, 
адабиёти хориљї, эљодиёти дањонакии халќ бо барномањои таълимию корї 
ва силлабусњои тасдиќшуда таъмин шудаанд. Матнхои лексияњои дарсњои 
назариявї бо назардошти пешравии он илмњо омода карда шудаанд.  

Кафедра соли 2010 аз фанњои курси амалии адабиёти рус, таърихи 
адабиёти рус, назарияи адабиёт, методикаи таълими адабиёти рус, 
муќаддимаи адабиётшиноси, эљодиёти дањонакии халќ ва ѓайра њамагї 10 
барномаи таълимиро аз чоп баровард. Соли 2013 13 барномаи таълимии 
нав аз њамаи фанњои таълимии кафедра нашр шуданд. Дотсенти кафедра 
Валиев Н. У. ва муаллимаи калони кафедра Кањорова М. Б. дар соли 
тахсили 2015 – 2016 китоби дарсии «Курси амалии адабиёти рус» барои 
донишљўёни соли 1 факултети забон ва адабиёти рус аз чоп бароварда ба 
донишљўён њамчун китоби дарси пешнињод карда шуд, ки онњо аз ин китоб 
истифода мебурданд.  

Масъалаи аввалине, ки дар назди омўзгорони кафедра меистад 
инкишоф додани нутќи шифоњї ва хаттии донишљўён аст. Кафедра барои 
фоиданок гузаронидани дарсњои амалияи нутќи шифоњї ва хаттї 
кушишњои зиёде кардааст. Чунон чи, соли 2010 китоби «Практический курс 
русской литературы» бо иљозати Вазорати маориф аз чоп баромад, ки зина 
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ба зина донишљўёнро бо забони русї шинос менамояд. Ногуфта намонад, 
ки бо ин китоби дарсї холо бисёр коллељу донишкадањои љумњурї 
истифода мебаранд. Соли 2014 бо њамкории омўзгорони донишгоњи 
педагогии Томск китоби дарсии аз ду кисм иборат «Кор ва зиндагии 
њаррўза дар Русияи сермиллат» аз чоп баромад, ки вазифаи ин њам 
инкишофи нутќи забони русии хонандагон аст. Ин китоби дарсї слайдњо 
њам дорад.  

Омўзгорони кафедраи адабиёти рус ва љањон бо Донишгоњи давлатии 
Тула њамкорї дорад. Аз љониби устодони кафедра дар соли тањсили 2015 – 
2016 китобњои дарсии «Робитањои адабї», «Таърихи адабиёти рус (асри 
19)» ва соли 2020 «Назарияи адабиёт» интишор гардиданд 

 
АДАБИЁТИ ТОЉИК, кафедра. 
Нахусткафедраи факултети филология бо номи шуъбаи адабиёт ва 

забоншиносї соли 1931 таъсис ёфтааст. Нахустустодони кафедра, ки дар 
ташкилёбии он сањми назаррас доштанд, адабиётшиносони варзида 
Болдирев А.Н., Мирзозода Х., Муродзода М. буданд. Бештари 
мутахассисони бењтарини кафедра дар оѓози фаъолияти худ унвони илмї 
надоштанд. Солњои 1936–1937 кафедраи якљояи адабиёти тољику рус, 
мудираш дотсент Старухин С., созмон ёфт. Соли 1938 бошад, пас аз ба 
кори омўзгорї љалб кардани забоншиносони варзидаи тољик Бузургзода 
Л., Љалолов О. (баъдтар профессор), Мирзоев А. (баъдтар академик), 
Эшонљонов А. бо сарварии академик Ниёзмуњаммадов Б. нуфузу эътибори 
бештар касб  кард. 

Аз солњои чилум кафедраи забон ва адабиёт аз њисоби хатмкардагони 
боистеъдоди донишкада пурра гардид. Аввалин дастпарварони донишкада 
Маъсумї Н., Сатторї Н., Тилло Пўлодї пас аз хатми донишкада дар 
кафедра ба кори доимї  монданд, ки барои баландшавии эътибори  илмию  
таълимии кафедра мусоидат намуд. Њамзамон солњои аввали пас аз љанг 
Шакурї М. (баъдан академик), Табаров С. (баъдан узви вобастаи АМИТ), 
Исматуллоев М. (баъдтар профессор ва ду давра мудири кафедраи забон) 
факултети филологияро хатм намуда, ба  кафедраи забон ва адабиёт ба кор 
шуруъ намуданд. Солњои минбаъдаи пешазљангї сафи устодони кафедра аз 
њисоби хатмкардагони факултет Ниёзї Ш., Исоев Я. ва Бобокалонова Љ. 
пурра гардид. 

Солњои  1974–1983 ба кафедраи адабиёти тољик Мирзозода Х. сарварї 
кардааст ва бо саъю кўшиши бевоситаи ў аз оѓози солњои панљоњум 
теъдоди устодон дар кафедра аз њисоби хатмкардагони донишкада ва 
аспирантураи он хеле меафзояд. Исоев Я. ва Бобокалонова Љ. аз аввалин 
хатмкардагони факултетанд, ки дар факултети шарќшиносии Санкт-
Петербург рисолањои номзадї дифоъ намуданд. Аз солњои шасту њафтод 
тањти сарварии профессор Мирзозода Х. ба кори омўзгорї шуруъ кардани 
Сайфиев Н., Ањмадов М. (докторони илм ва профессорон), Давронов С., 
Наимбоев С., Худойдодов Б., Мирзоев С., Саидов С., Нуров С. нуфузу 
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эътибори кафедра њамчун муассисаи пешбар хеле афзуд ва мактаби илмї-
адабии профессор Мирзозода Х. ба вуљуд омад. Тањти сарварии профессор 
Мирзозода Х. ва устодони  кафедра солњои њаштоду навадум як гурўњ 
хатмкардагони факултет Казакова У., Худойдодов А., Муллоев  А., 

Рањмонов Ш., Шарофова Г. рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ, Ќурбонов М. 
рисолањои номзадї дифоъ намуданд. Тањти роњбарии профессор 
Мирзозода  Х. зиёда аз 30 нафар шогирдон рисолањои докторї ва номзадї 
дифоъ карданд. 

Солњои минбаъда ин анъанаи неки кафедра њамоно пурмањсул давом 
кардааст. Солњои  1984–1989 профессор Сайфиев Н. ба њайси мудири 
кафедра фаъолият намудааст ва бо роњбарии ў 15 нафар хатмкардагони 
факултет рисолањои номзадию докторї дифоъ кардаанд. Солњои 1995–1997 
ба кафедра профессор Мирзоев С., солњои  1990–2003 профессор 
Бобокалонова Љ. ва солњои 2003–2007 профессор Худойдодов А. роњбарї 

намудаанд. Баъдан кафедраро С. Саидов (солҳои 2007-2012) ва Қурбонов 

М. (солҳои 2012-2017) роҳбарӣ намуданд. Аз соли 2017 то имрӯз вазифаи 

мудири кафедраро профессор Ш. Солеҳов ба уҳда дорад. Айни замон дар 
кафедра 1 нафар узви пайвастаи АМИТ (Н. Салимӣ) 8 профессор (Восиева 
Р., Солењов Ш., Худойдодов А., Элбоев В., Муллоев А., Казакова У., 
Шаропова Г., Саидов С.), 5 нафар дотсент (Ќосимї С., Мирзоалиева А., 
Ќурбонов М., Шоев А., Муминов Б., Муњаммадзода Љ.) муаллимони калон 
Муборакиён С., Норова Г. ва ассистентон Абдураҳмонов М., Самиева Н., 

Холова Ф., ба кори таълиму тарбия машғуланд. Даҳсолаи охир бо кафедра 
профессор Шарофова Гавҳар ҳамкориҳои зиёд дошта, дар таълиму 
тарбияи шогирдон саҳим будааст. 

Кафедраи адабиёти тољик аз оѓози  фаъолияташ аз рўи 1 равия: 
«Ќонунияти инкишофи адабиёти љањонї. Њамбастагии адабиёти бадеї»  ва 
ду масъала: «Таърихи адабиёти форсу тољик» ва «Таърихи адабиёти 
муосири тољик» кори илмию тадќиќотї мебарад. Аз ибтидои солњои 
навадуми асри ХХ ва оѓози асри ХХI  ба доираи фаъолияти устодони 
кафедра ду масъалаи дигар «Таърихи адабиёти Шарќ» ва «Таърихи 
адабиёти ўзбек» илова шудааст. 

Cањми кафедра дар таълифу тањияи китобњои дарсї ва дастурњои 
таълимию барномањо назаррас аст. Китобњои дарсии Мирзозода Х. 
«Таърихи адабиёти тољик» иборат аз се ќисм (1977, 1987, 1989), Бобоев Ю. 
«Муќаддимаи адабиётшиносї» (1974), «Назарияи адабиёт» (1993), Саидов 

С. «Адабиёти ќадим» (1998, 2005), «Сабкшиносӣ», «Назарияи адабиёт», 
«Каломи бадеъ»,  «Адабиёти бачагона»,   «Адабиёти Юнону Рими ќадим» 
(2007), Сайфиев Н. «Адабиёти асрњои ХVI, ХVIII ва ибтидои асри ХIХ» 
(2004), «Адабиёти нимаи дуюми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ» (2009) аз 
њамин ќабиланд. Илова ба ин, устодони кафедра аз рўйи њама фанњои 
тахассусї  барномањои таълимї тањия кардаанд. Кафедра бо дигар 
муассисањои илмию тадќиќотии љумњурї, Москваю Ленинград, Кобулу 
Тењрон, Тошкенту Бишкек робитаи илмию тадќиќотї дорад. 
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Дар кафедраи адабиёти тољик аз оѓози фаъолияташ ду мањфили адабї 
«Адибони љавон» ва «Адабиётшиносї» амал мекунад. Машњуртарин 
адибони тољик мисли Лоиќ Шералї, Убайд Раљаб, Ѓаффор Мирзо, 
Абдулњамид Самадов, Кароматуллоњи Мирзо, Мењмон Бахтї, Њабибулло 
Файзулло, Камол Насрулло, Абдуғаффори Партав шогирдони њамин 
мањфилњои адабии кафедраи адабиёти тољик мебошанд. Имрўз ин анъанаи 
нек пурмањсул идома дорад ва шогирдони кафедра пайваста тавассути 
матбуот ва радиову телевизион, озмуну конфронсњои илмию назариявии 
донишгоњиву љумњуриявї фаъолона ширкат меварзанд.  

 
АДЊАМОВ Акобир (тав. 04. 09. 1928, ш. 

Самарќанд, ваф. соли 1990, ш. Душанбе), физики 
шинохтаи тољик, доктори илмњои физика-математика 
(1964), профессор (1966), академики Академияи илмњои 
ЉШС Тољикистон (1968). Соли 1949 Донишгоњи 
давлатии ш. Самарќандро бо дипломи аъло хатм 
намудааст. Фаъолияти мењнатиашро дар Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин оѓоз карда, 
солњои 1953–1954 дар вазифањои муаллими калон, 

1956–1958 декани факултети физикаю математика, 1958–1964 муовини 
ректор оид ба илм кор кардааст. Солњои 1965–1968 дар вазифањои 
директори Институти физикаю математикаи АИ ЉШС Тољикистон, 
саркотиби илмии АИ ЉШС Тољикистон кор кардааст. Солњои 50-уми асри 
ХХ дар факултети физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко ба сифати муаллими њамкор кор карда, ба 
муаллимони донишкада ёрии њаматарафа расонидааст. Муаллифи зиёда 
аз 100 маќолаи илмї ва китобу дастурњои таълимї мебошад. Дорандаи 
ордени «Нишони фахрї» буда, бо медалњои «Барои мењнати шоён» ва 
«Собиќадори мењнат» сарфароз шудааст.  

 
 

АЗИЗОВ Гамид (тав. ноябри 1911, ш. Хуљанд, ваф. 
1941–1945 дар Љанги Бузурги Ватанї), риёзидон, 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Солњои 1927–1930 
дар техникуми механикии ш. Ќўќанд, 1930–1936 дар 
Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи Покровский 
тањсил намудааст. Пас аз хатми донишгоњ ба 
Комиссарияти вазорати маорифи ЉШС Тољикистон 
фиристода шудааст. Солњои 1936–1938 њамчун и. в. 
дотсенти кафедраи математика, мудири кафедраи 

анализи математикї ва декани факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинобод кор кардааст. Солњои 
1938–1941 мудири кафедраи математика, муовини директор оид ба корњои 
таълимї ва илмї, декани факултети математика дар Донишкадаи давлатии 
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омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко буд. Ў яке аз аввалин 
деканњои факултети математикаи донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Ба 
фаъолияти омўзгорї ва маъмурии ў директорони донишкадаи омўзгории 
пойтахт Евсеев П. Г. ва Содиќов Њ. бањои хеле баланд додаанд. Дар 
тарљумаи њолаш чунин навишта шудааст, ки дар хурдсолї њамроњи 
модараш ва хоњарони хурдсолаш азоби ятимї кашидааст. Дар хурдсолї 
якчанд сол дар хизмати бой њамчун чўпон кор кардааст, то ки модару 
хоњарони хурдсолро хўронад.  

 
АЗИЗОВ Музаффар (тав. 25. 08. 1950, д. Соржи н. 

Шуѓнон, ваф. 16. 02. 2021, ш. Душанбе), риёзидон, 
доктори илмњои физика-математика (2010), профессор 
(2011). Солњои 1967-1968 – коргари совхози «Сулњ» н. 
Шуѓнон. Солњои 1968-1973 донишљўи факултети 
физика-математика Донишкадаи давлатии педагогии ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко. Соли 1973 ассистенти 
кафедраи анализи математикї њамин донишкада. 
Солњои 1973-1975 хизмат дар сафи артиши шуравї. 

Солњои 1975-1980 ассистенти кафедраи анализи математикии донишкадаи 
номбурда. Солњои 1980-1985 коромўз-тадќиќотчї, аспиранти институти 
тадќиќотї-илмии математикаи АИ РСС Украина. Солњои 1985–1989 
ассистент, муаллими калони кафедраи анализи математикии донишкадаи 
номбурда, 1989-1993 дотсенти кафедраи номбурда, 1993-1997 докторанти 
институти тадќиќотї – илмии математикаи АУ Љумњурии Украина. Солњои 
1997-2007 дотсенти кафедраи анализи математикї, 2007-2015 мудири 
кафедраи анализи математикї. Солњои 2015-2021 профессори кафедраи 
анализи математикии ДДОТ ба номи С. Айнї. Дар фаъолияти кории худ 
муаллифи зиёда аз 120 кори илмї, як монография ва ду китоби дарсї барои 
мактабњои олї мебошад.  

Ас.: Информационная сложность приближенного решения некоторих классов 
интегральних уравнений. Д., 2014; Анализи математикї (Китоби дарсї), ќисми 1. Д., 
2018; Анализи математикї (китоби дарсї), ќисми 3. Д., 2020.  

  
 

 АЗИЗОВ Шоазиз Самиевич (тав. 10. 11. 1953, ш. 
Душанбе), иќтисодчї, њуќуќшинос, номзади илмњои 
иќтисодї (2011), профессор (2020), полковники хадамоти 
гумрук. Хатмкардаи факултети иќтисодиёт ва идоракунии 
Донишгоњи миллии Тољикистон (1975) ва факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи молия ва иќтисоди Тоҷикистон 
(2004). Солњои 1975-1986 дар Вазорати саноати 

хўроквории Љумњурии Тољикистон дар вазифањои муњандис, муњандиси 
калон, мудири сектор, муњандиси пешбар, 1987-1990 дар Вазорати 
манзилию хољагии коммуналии Љумњурии Тољикистон дар вазифањои 
идоракунанда, мудири шуъба, директори стансияи илмї-тадќиќотї, 
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сардори шуба, 1990- 1991 дар Хукумати ш. Душанбе дар вазифаи 
мутахассиси дараљаи якум ва солҳои 1991-1993 дар вазифањои директори 
ширкат, намояндаи Иттифоќи иљоракорон ва соњибкорони Љумњурии 
Тољикистон дар Федератсияи Россия, 1993-1996 мушовири шуъбаи 
тољикистони фонди байналмилалии «Ислоњот», кор кардааст. Аз 1996 то 
2014 дар маќомоти гумруки Чумњурии Тољикистон ба сифати муовини 
сардори Раёсат, муовини сардори дидбонгоњи гумрук, сардори кафедра 
хизмат намудааст. Аз соли 2013 инљониб дар ДДОТ ба номи С. Айнї, ба 
њайси дотсенти кафедраи «Менељменти молиявї», мудири кафедраи 
умумидонишгоњии «Назарияи иќтисодї» (2014-2019) ва сипас професори 
мамин кафедра кор. мекунад. Номбурда бо сафарњои хизматї дар 
мамлакатњои Арабистони Саудї (соли 1993), Мисри Араб, Исроил (1995), 
Туркия, Аморати муттањидаи Арабњо, Финландия, Эстония, Латвия, 
Литва, Ќазоќистону, Федератсияи Россия рафта, дар курсњои бозомўзи, 
конфренсияю семинарњои байналмиллалї иштирок ва баромад намуда, 
сазовори 42 адад сертификати ташкилотњои бонуфуси байналмиллали 
гардидааст. Савияи касби ва мањорати кории худро дар Академияи полиси 
Туркия, Академияи мубориза бар зидди маводи муходири Туркия, 
Академияи сарњадоти Финландия, Вазорати молияи Эстония, Раёсати 
мубориза бар зидди маводи мухаддир ва чинояткории СММ оиди таъмини 
амнияти милли, иќтисодї, амнияти биологї, экологї ва ядроӣ, инчунин, 
назорати содироти ва истифодабарии техникаи назорати гумрукї дар 
сарњадот сайќал додааст.  

Номбурда 14 китоби дарсї, 16 дастури методї-таълимї, 17 барномаи 
таълимию методї ва силлабусњо, 43 маќолаи илмї 7 маќолаи маърифатию 
оммавї тањия ва ба нашр расонидааст. Узви Иттифоќи журналистони 
Тољикистон (2020), дорандаи нишони Аълочии маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон (2004).  

  Ос: Формирование и развитие информационних таможенних услуг Республике 

Таджикистан. Д., 2020 (њаммуаллиф); Механизм реализации инновационного потенциала 
Таджикистана. Д., 2019 (њаммуаллиф); Продовольственная безопасность в системе 
национальной безопасности страни Д., 2018; Назарияи иќтисод ва рушди љомеа (маҷмуаи 
маќолањои илмї). Д., 2018 (мутаттиб); Ташхис ва мониторинги амнияти сармоягузорї дар 
Љумњурии Тољикистон. Ќ. 5. Д., 2017; Стратегияи рушди иќтисоди миллї (Таркиби сиёсати 
сармоягузорї ќисми 36). Д.,  2015; Налоговое регулирование в промишленности. Д.,  2006 
(њаммуаллиф); Молияи корхонањо (корпоративї)- китоби дарсӣ барои ихтисосњои риштањои 
иќтисодиёт ва молия.  Д.,  2016; Назарияи иќтисод маҷмуаи методї оид ба низоми кредитии 
таълимот. Д., 2015 (њаммуаллиф); Луѓату калимањо ва иборањо оид ба иќтисоди бозорї- маводи 
таълимӣ-методӣ. Д., 2015 (њаммуаллиф); Забони англисї дар соњаи фаъолияти гумрук (англисї, 
тољикї, русї) китоби дарсї. Д., 2011 (њаммуаллиф); Муоинаи шахсї-шакли назорати гумрукї 
(тољикї ва русї). Д., 2011 ва ғ. 
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АЗИМОВ Болта (тав. соли 1934, н. Данѓара, ваф. 
5. 6. 1981, ш. Душанбе), кимиёшиноси тољик, номзади 
илмњои химия (1973), дотсент (1980). Соли 1958 
факултети табиатшиносї ва химияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Ленинободро хатм кардааст. 
Солњои 1958–1960 муаллими табиатшиносиву химияи 
мактаби миёнаи ба номи Титов дар н. Ленин, 1960–1967 
ассистент, муаллими кафедраи химия, 1968–1971 
аспиранти кафедраи химия, 1972–1981 муаллими калони 

кафедраи химия, дотсенти кафедраи химияи органикї ва биологии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Муаллифи як ќатор маќолањои илмї, илмию методї мебошад. Дар 
конференсияњои илмию назариявии донишкада ва АИ Тољикистон бо 
маърузањо баромад кардааст.  

 
 АЙНЇ, Садриддин Саидмуродзода (15. 04. 1878, д. 

Соктареи тумани Ѓиждувони вилояти Бухоро-15. 07. 1954 
шањри Душанбе). Шоир, нависанда, рўзноманигор, адиби 
маорифпарвар, донишманди соњаи забон ва адабиёти 
форсу тољик, таърих ва фарњанги миллати тољик, узви 
Академияи улуми Тољикистон, нахустин Президенти 
Академияи улуми Ҷумњурии шуравии сотсиалистии 
Тољикистон (1951-1954), бунёдгузори адабиёти шуравии 

(навини, муосири) тољик, яке аз сардафтарони адабиёти шуравии узбек, 
Ходими хизматнишондодаи илми Љумњурии шуравї сотсиалистии 
Тољикистон (1940) ва Љумњурии шуравї сотсиалистии Узбекистон (1949) 
узви фахрии Академияи улуми Љумњурии шуравї сотсиалистии 
Узбекиситон (1943), доктори улуми филологї (1948), профессор (1949), 
академики Академияи улуми Љумњурии шуравї сотсиалистии Тољикистон 
(1951) Падараш Саийдмуродхоља ибни Сайидумархоља шахсе босаводе 
буд, ки чанд соле дар мадориси Бухоро тањсил карда, аммо ба сабаби вазъи 
номусоиди хонаводагї тањсилро ќатъ намуда, ба дења баргашта буд. 
Сайидмуродхоља илова ба шуѓли кишоварзї барои таъмини оила 
бофандагї ва чархиосиётарошї низ шуѓл меварзид. Модари Айнї Зеварой 
ном дошта, аз дењќонзодагони д. Мањаллаи Боло буд.  

 Зиндагї ва фаъолияти адабию илмии Айниро ба ду давра таќсим 
мекунанд: даврони амирї (аз соли 1878 то 1920) ва замони шуравї (солњои 
1920 то 1954). Ин ду давра низ вобаста ба ташаккулу тањаввули андешањои 
сиёсию иљтимої ва адабии ў дорои мароњили хосанд. Марњалаи нахуст: 
дарони туфулият ва наврасї. Садриддин шашсала буд, ки падараш ўро ба 
мактаби назди масљиди дења мебарад, аммо тарзи дарсгўйї ва муомилаи 
мактабдор дили ўро аз мактаб сард мекунад. Падараш бо далоили шаръї 
арбобони дењаро розї мекунад, ки Садриддини хурдсол њамроњи духтарњо 
дар мактаби духтарона назди бибихалифаи босавод сабаќ омўзад. Дар ин 
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мактаб илова бар «Њафтяк» ва «Чањоркитоб» бо ашъори Саъдию Њофиз 
ошно мешавад ва бо падараш дар хона ашъори Соиб ва аз шоирони замон 
Исо Махдум ва Садри Сарирро мехонад. Бино ба таъкиди адиб, мењри 
шеъру адабиётро нахуст падараш дар дили ў љой кард. Њидояти падар ва 
афсонаву ривоёти Тутипошшо (зани амаки падараш) дар камолоти 
маънавї ва завќит зебопарастию тахайюлоти бадеии Айнї наќша босазо 
гузаштаанд, ки адиб дар «Ёддоштњо» аз онњо бомуњаббат ёд мекунад ва дар 
асарњои бадеияш симои онњоро мавриди тасвир ќарор додаст.  

Соли 1889 мелодї дар Бухоро ва дењу рустоњои атрофии он бемории 
вафо пањн мешавад. Аз ин беморї нахуст падар ва баъдтар модари Айнї 
мемиранд. Тарбияи бародарони кучакаш-Сирољиддин ва Камолиддин ба 
души ў меафтад, зеро бародари бузургаш Муњиддинхоља дар Бухоро 
тањсил мекард. Тобистони соли 1989 дар хонаи Мулло Абдуссалом ном 
домуллои кунљакии бародараш Муњиддинхоља Айнї бо Шарифљон-
махдуми Садри Зиё ва дастёри ў Мирзо Абдулвоњиди Мунзим шинос 
мешавад. Садри Зиё истеъдоди ўро дар омўзиши илму адаб дарк намуда, 
маслињат медињад, ки њатман тањсил намояд. Баъд аз як сол бо ёрии устоди 
бародараш Мулло Абдуссалом Айнї ва бародараш дар мадрасаи Мири 
Араб соњиби њуљрае мешаванд. Њамин тариќ Айнї дар дувоздањсолагї 
муллобачаи расмии мадрасаи Мири Араб мешавад ва минбаъд зиндагии ў 
дар Бухоро мегузарад.  

 Марњалаи дуюми зиндагии даврони амирии ў соли 1890 дар Бухоро, 
ки дар он айём яке аз марокизи фарњанги форсї дар Осиёи Миёна мањсуб 
мешуд, оѓоз меёбад. Тањсил дар мадориси Бухоро 19 сол идома меёфт. 
Айнї дар мадориси Мири Араб, Олимљон, Хољї Зоњид ва Бадалбек тањсил 
намудааст. Барномаи таълими мадориси Бухоро дар асоси тадриси сарфу 
нањфи забони арабї, «Шарњи Мулло»-и Абдуррањмони Љомї ва шарњу 
њошияњо бар он, улуми фиќњ ва мантиќ ба роњ монда шуда буд. Шарњи 
девони Њофиз ва Бедилу Фузулї њарчанд ба барномаи њатмї дохил 
намешуданд, вале аз кутуби дарсии мадориси Бухоро мањсуб мешуданд. 
Илми адабиёт бештар дар мањфилњои хусусї сурат мегирифт ва 
њаводорони шеъру шоирї бештар аз ин мафоњил бањра мебурданд. Ба 
таъбири Аёнї, «Бухоро муаллими Осиёи Миёна буд» ва бешак, дар он 
давра аз марокизи тамаддуни исломии форсї мањсуб меёфт, ки на танњо аз 
Осиёи Миёна, њамчунин аз Афѓонистону Њиндустон ва Эрон толибилмон 
барои тањсил ба Бухоро меомаданд.  

Айнї њангоми тањсил барои рўзгузаронї ба ошпазї ва фаррошї 
машѓул мешуд ва иттифоќан дар мадраса бо Шарифљон-махдуми Садри 
Зиё вомехўрад ва бо хоњиши ў барои хизмат ба њавлии Садри Зиё меравад. 
Муњити адабии њавлии Шарифљон махдуми Садри Зиё барои Айнї 
мактаби омўзиш ва сарчашмаи рашодати маънавии ў буд. Њафтае се шаби 
таътил-сешанбе, чањоршанбе ва панљшанбе дар њавлии Садри Зиё мањфили 
адабї барпо мегардид, ки дар он бењтарин рўшанфикрони Бухоро шоирону 
олимон гирд меомаданд. Айнии љавон мањз дар ин мањфили Садри Зиё ба 
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Мулло Нарзуллоњи Лутфї, Абдулмаљиди Зуфунун, Яњёхоља, Содиќхољаи 
Гулшанї, Њомидбеки Њомид, Абдуллоњхољаи Тањсин, Мулло Бурњони 
Муштоќї, Ќорї Абдулкарими Офарини «Дузахї», Мирзо Азими Сомї…, 
ки њама шоиру шеършинос ва муаррих буданд, шинос шуда, аз донишу 
фазилати онњо бањра бурдааст. Дар ин мањфили адабию илмї аз забони 
иштирокчиёни он дар бораи бузургони замони худ Ањмад Махдуми 
Дониш, Шамсуддини Шоњин, Мирзо Њаити Сањбо, Абдулќодири Савдо… 
суханони нек мешунавад ва ѓоибона мухлиси онњо мегардад. Соли 1900 
Садри Зиё китобат ва тасњењи китоби дар Бухоро мамнўъшудаи Ањмади 
Дониш «Наводир-ул-ваќоеъ», ки худ аз мухлисони ў буд, ба Айнї ва 
Абдулвоњиди Мунзим месупорад. Ба таъкиди Айнї, баъд аз мутолиаи ин 
китоб дар олами маънавии ў «инќилоби фикрї» ба амал меояд. Дар робита 
ба ин «инќилоби фикрї» ва дигар нукоти таъсирбахши «Наводир-ул-
ваќоеъ», ки аз «ањволи фалокатиштимол»-и аморати Бухоро њикоят 
мекунад, дар «Ёддоштњо» ба тафсил ёд намудааст (С. Айнї. Куллиёт, љ., 7, 
сањ. 445-446).  

 Оѓози фаъолияти эљодии Айнї ба солњои 1983-84 рост меояд, ки бо 
тахаллусњои «Сифлї», «Мўњтољї» ва «Љунунї» шеър гуфта, аммо худ 
ашъори бо ин тахаллусњо сурудаашро нобуд карда ва аз ин тахаллусњо низ 
даст кашадааст. Аз он ашъор танњо як ѓазал ва як мухаммас ба ѓазали 
Љунайдуллоњи Њозиќ (аз шуарои охири асри ХУ111 ва ибтидои ќарни Х1Х 
Мовароуннањр, ки бо супориши амир Абдулањади манѓит кушта шудааст) 
бо тахаллуси «Сифлї» сурудаи ў боќї мондааст: 

  Нест хубонро вафое њеч дар бозори дањр,  
  Сифлии бечораам, сар то ба по кардам ѓалат.  
 Шуруъ аз соли 1896 бо тахаллуси «Айнї» шеър гуфта ва нахустин 

шеъраш «Гули сурх» мебошад, ки ба сабаби бепулї аз сайри гули сурх 
мањрум шуданаш тасвир шудааст: 

  Рози дил мегуфтам ар як мањраме медоштам,  
  Шиквањо мекардам аз ѓам њамдаме медоштам… 
  Аз тамошои гули сурх аз чї мемондам људо,  
  Гар ба каф, чун ањли олам дирњаме медоштам… 
 Аз ин ба баъд исми шоирии ў ба расмият медарояд ва муаллифони 

тазкираву баёзњои ибтидои ќарни ХХ ўро бо номи «Садриддин Айнї» ёд 
кардаанд. Дар ибтидои фаъолияти эљодї Айнї њамон суннатњои адабиёти 
классикии форсу тољикро пайравї кардааст. Алалхусус ѓазалњое, ки дар 
татаббўъ ва тазмини Камоли Исмоил, Шайх Саъдї, Бедил, Соиб ва 
мухаммасу мусаддасњое, ки бар ѓазали Камоли Хуљандї, Хоља Њофиз, 
Љомї, Њилолї, Бедил, Соиб, Ќоонї, Яѓмо навиштааст, гувоњи ин 
матлабанд. Аз сўйи дигар, вазъияти пур аз тазоди замон, хусусан баъд аз 
ошної бо «Наводир-улваќоеъ»- Ањамади Дониш ва мутолиаи рўзномањои 
«Њабл-ул-матин», «Чењранамо», «Тарљумон», «Ваќт» назари Айнїро ба 
њодисаву воќеоти рўзгор дигар карда ва ин њама ба мазомини ашъори ў 
сахт муассир будааст. Ашъори Айнї дар айни пайравї аз сунани адабиёти 
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классикии форсу тољик баёнгари руҳия, кайфият ва шикояту эътирози вай 
аз муњити иљтимої ва сиёсии замонаш аст. Шеъре, ки дар такмили ду байти 
имтињонии Зулфи Эронї гуфта шудаанд, муносибати эљодкоронаи ўро ба 
адабиёти оламшумули форсї собит ва мањорати шоириашро таъкид 
мекунанд. Ашъори дар ин солњо сурудаи Айнї баёнгари љањонбинї ва 
такомули андешаву ормони иљтимоии ўст. Тасвири њаёти мадрасаву 
толибилмони он, нобаробарии иљтимої, эътироз дар баробари зулму 
ситам, риёву тазвири руҳониёну мансабдорони замон дар айни пайравї аз 
сунани адабиёти классикии форсї шеъри ўро љилои дигаре мебахшад: 

  Ёр мехонад ба базми васл арбоби ѓаниро,  
  Айнии бечораро њам мушти зар будї, чї будї? 
 Шикоят ва эътирозу исёни Айнї дар ашъори перомуни дањякхўрии 

толибилмони мадраса эљодшуда, бармало садо медињад: 
  Бар камбаѓалон ин њама озор намудан,  
  Аз бањри дили як ду-се пулдор чї лозим?  
 Амир Абдулањад (њукмрониаш 1885-1910), ки даѓдаѓаи шоирї дошту 

бо тахаллуси «Ољиз» шеър мегуфт ва худро пуштибони суханварон 
медонист, мехост Айниро ба хидмати дарбор бикашад. Айнї аз саргузашти 
шоирони дар дарбор хидматкарда, алалхусус Шамсиддини Шоњин, ки мањз 
дарбори ин «амири шоир» љавонмаргаш карда буд, хуб медонист, ки 
хидмати дарбор барои ў љањаннам дар ин дунёст. Ба навкарони амир сабаб 
пеш меоварад, ки бемор асту шоиста хидмати дарбор намебошад ва чанд 
шеъри худро ба амир мефиристад. Амир баъд аз хондани ашъори шоир ўро 
иѓвогар мешуморад ва мегўяд, ки Айнї «бо ин гуна байтњо камбаѓалонро ба 
муќобили ман шурондан мехоњад. Њама шеърњои Айниро дубора аз назар 
гузаронидан даркор аст» (Куллиёт, љю, 8, сањ. 585). Бо ин бањона Айнї аз 
доми амир наљот меёбад.  

 Марњалаи тозаи зиндагї ва фаъолияти адабию сиёсии пешазшуравии 
Айнї дар ибтидои ќарни ХХ – замони инќилоби солњои 1905-1907 дар 
Русия ва Инќилоби Машрутахоњї дар Эрон (соли 1905) оѓоз ёфтааст. Айнї 
соли 1906 мадрасаро хатм мекунад ва ба нањзати таљаддудхоњии 
маорифпарварї (љадидия) мепайвандад. Мутолиаи рўзномаву маљаллоти 
хориљї, ки ба забонњои форсию тоторї ва русї дар Њиндустону Миср ва 
Русия нашр шуда, пинњонї ба Бухоро меоварданд, назари Айниро ба кору 
бори љањон, хосса сохтори давлатдории Аморати Бухоро дигар карда буд. 
Вай сабаби ќашшоќї ва бадбахтии мардуми Бухороро дар бесаводию 
љањолат ва хурофотпарастї медонад. Айнї ва дигар маорифпарварон роњи 
наљотро дар босавод кардани мардум, ислоњи мактабу мадрасањо ва урфу 
одатњои шахшуда, ислоњот дар умури давлатдорї ва ба низом даровардани 
музди хидмату бољњои подшоњї, барњам задании худсарию торољгарии 
маъмурони давлатї медиданд. Нањзати љадидия ва љараёни 
маорифпарварї аслан бар иттињодия ислом асос ёфта буд. Айнї низ ба 
њайси як љадиди ислоњотхоњ ба ифтитоњи мактаби усули љадид ва 
навиштани васоити таълимї барои ин мактаб иќдом намуд. Бо њамкории 
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дўсташ Абдулвоњиди Мунзим соли 1908 дар њавлии ў нахустин мактаби 
усули љадидро барои бачагони тољик дар Бухоро таъсис медињад ва барои 
ин мактаб дастуру китобњои дарсии «Тартил-ул-Ќуръон» (1908), «Тањзиб-
ус-сибён» (1909) ва «Заруриёти диния» (1913) менависад. Ќабл аз таъсиси 
мактаби усули љадид барои таљрибаомўзї ба Самарќанд, ки зери тобеи 
Русия подшоњї буд, сафар намуда, бо мактаби љадиди Абдулќодири 
Шакурї ошно мешавад. Соли 1907 дар мактаби тарзи љадиди тоторї, ки 
дар Бухоро таъсис шуда буд, ба кор даромада, шаш моњ маљљонї 
тарљумонї мекунад ва таљриба меандўзад. Ин таљрибаомўзї њангоми 
навиштани кутуби дарсї ва васоити таълимї ба кор омаданд. «Тањзиб-ус-
сибён» ба сифати як китоби таълимї хусусияти адабї дошта, хеле 
шавќовар ва дорои маводи динї њам буд. (Куллиёт., љ., 1, сањ., 60). Ќобили 
зикр аст, ки Айнї баъдтар соли 1917 ин китобро такмилу тасњењ намуда, 
дубора нашр намуд. Ќисми аввали он перомуни мактабу маориф, донишу 
хирад, донистани њаќќи волидайн ва устод, дўстию рафиќии бачањо, саъй 
талош барои ба даст овардани илм, олињимматию накўкорї ва амсоли 
инњо бањс мекунад. Ќисмати дигар, ки «Хонадони хушбахт» унвон дорад, 
сухан дар бораи оилаи Муњаммадюсуф ном кишоварзи босовод аст. 
Њикоятњои хурди панду андарзии бо порчањои шеърї зиннатёфта, суолу 
љавоб ва тарзи мукотибаи дўстон китобро хеле шавќовару хондадбоб 
намудааст. Забони китоб салису равон буда, барои бачагон фањмову 
таъсирбахш аст. Ин китобро метавон нахустин иќдоми Айнї дар роњи 
умумимиллї гардонидани забони насри бадеї номид. Дар ин асар 
маромномаи адиб- хидмат ба халќу Ватан бармалост.  

 Давлатдорони Бухоро дар шахсияти амиру ќушбегї ва руҳониёни 
мутаассиб бар зидди мактаби љадид мебароянд ва онро хилофи ислому дин 
ва љадидони маорифпарварро «сўиќасдкунанда ба давлат» мешуморанд. 
Ќушбегї Айнї ва њаммаслакони ўро аз фаъолияти маорифпарварї манъ 
мекунад. Айнї ва дигар маорифпарварон маљбур мешаванд ба кори 
пинњонї гузаранд. Барои ислоњи мактабу мадраса љамъияти махфии 
«Тарбияит атфол»-ро ташкил медињанд. Аъзои ин љамъият мактабњои 
махфї мекушоданд, шогирдони хушсаводи худро барои тањсил ба шањрњои 
Русияву Туркия мефиристоданд. Фишори њукуматдорон ва руҳониёни 
мутаассиб ба маорифпарварон зиёд мешавад. Айнї маљбур мешавад 
Бухороро тарк намуда, ба Ќизилтеппа равад ва дар заводи пахтатозакунии 
он љо ба кор медарояд. Њукумати амир барои боздоштани Айнї аз љодаи 
маорифпарварї ўро мударриси мадрасаи Хиёбон таъин менамояд. Айнї 
расман мударрис, вале амалан ба фаъолияти иљтимої ва эљодї машѓул буд. 
Ашъори дар ин айём эљоднамудаи вай дар маљаллоти «Оина» ва «Шуро» 
ба нашр расидаанд. Соњибони тазокир (монанди «Тазкори ашъор»-и Садри 
Зиё, «Тазкират-уш-шуарои»-и Неъматуллоњи Муњтарам, «Туњфат-ул-ањбоб 
фї тазкиратил-асњоб»-и Мирзо Салимбеки Салимї…) ба осори Айнї 
бањои баланд дода, то андозае тамоюли эљодиёти ўро таъин кардаанд. 
Чунончи, Салимбеки Салимї менависад: «Мумиилайњ… алњол аз шеъри 



31 

 

ишќї танаффур карда, ашъори миллї менависад» (Энсиклопедияи миллии 
тољик, љ. 1., сањ., 277). Ашъори дар ин солњо сурудаи Айнї воќеан 
андешањои миллї, ватанхоњї, адолатљўйї ва озодихоњї доранд. Аз љумла 
шеърњои «Э тарчумаи њоли ман, э сафњаи «Турон», «Нидо ба љавонон», 
«Сањаргоњон», «Самарќанду Бухоро», маснавии «Ќиссаи парвона ва 
кирмак»… моњияти амиќи иљтимої ва ахлоќї доранд.  

 Баъд аз инќилоби моњи феврали 1917 Русия фаъолияти сиёсию 
равшангарии Айнї бештар мешавад. Вай ба «Љамъияти махфї»-и 
љавонбухориён њамроњ мешавад ва ба рањбарони он маслињат медињад, ки 
дар байни кишоварзон ташфиќот баранд, зеро бархе аз талаботи онњо ба 
ислоњоти замин дахл дошт. Айнї худ ба Вобканд сафар намуда, дар байни 
дењќонон ташфиќот мегузаронад, вале њеч натиља ба даст намеояд, зеро 
нуфузи руҳониёни мутаассиб дар рустоњо хеле ќавї буд, кишоварзон 
зиёиёни тараќќихоњро душмани шариати ислом медонистанд. Амир 
Олимхон бо амри Њукумати Муваќатии Русия талаботи љадидонро дар 
бораи ислоњот ќабул кард ва он дар матбуот эълон гардид (07- апрели соли 
1917). Љадидон хостанд намоиши шукргузорї ташкил кунанд. Айнї ба 
рањбарони љадидон фањмонд, ки амир онњоро фиреб медињад, аммо ўро 
гўш накарданд. Айнї дар намоиш иштирок накард, аммо ўро 9- апрел дар 
њуљрааш дастгир карда, бо фармони амир 75 дарра зада, њабс намуданд. 
Сарбозони инќилобии рус, ки онњоро Шурои вакилони Когон даъват 
намуда буданд, Айнї ва дигар мањбусони сиёсиро озод намуда, ба Когон 
бурданд. Айнї дар беморхона 52 рўз хоб карда, 25 амали љарроњиро пушти 
сар кард ва июни соли 1917 шифо ёфта, ба Самарќанд њиљрат намуд. Дар 
Самарќанд зиёиёни таљаддудхоњ ўро хуш ќабул карданд, аммо ташкилоти 
иртиљоии «Шурои ислом» бо роњнамоии Ќозї Исохон ва бо фатвои муфтї 
Мулло Обид ривоят навиштанд, ки Айнї чун касе, ки ба пошоњи ислом теѓ 
кашида, аз Бухоро ронда шудааст, дар шањри мусалмонон – Самарќанд 
истиќомат карданаш аз рўйи шариат љоиз нест. Айнї вобаста ба ин 
масъала шеъри эътирозие бо унвони «Самарќанду Бухоро» (ноябри 1917) 
менависад.  

 Айнї Инќилоби Русия (7 ноябри 1917) хуш ќабул кард ва ба ѓояи 
озодихоњии он эътимод баст. Ашъори дар ин масъала сурудаи ў «Ба 
шарафи Инќилоби Уктабр», «Марши њурият» гувоњи ин матлабанд. 
Алалхусус шеъри «Марши њурият», ки дар њавои ќаринаи русии 
«Марселеза» - суруди инќилобиёни Фаронса эљод шудааст, навиди озодї аз 
зулму истибдоди њазорсолаи аљнабиён ва нукарони дохилии онњост: 

  Эй ситамдидагон, эй асирон,  
  Ваќти озодии мо расид: 
  Муждагонї дињед, эй фаќирон! 
  Дар љањон субњи шодї дамид!...  
 Дар ин шеър, ки дар вазни арузи озод-шеъри Нимої эљод шудааст, 

њам мавзуъ, њам вазну ќофия ва ќабл аз њама, мазмуну ѓоя тоза аст, 
муњаќќиќон онро ибтидои адабиёти навини тољики замони Шуравї 
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донистаанд. Баъд нашри ин гуна ашъори фишори руҳониёни иртиљої ба 
Айнї зиёд мегардад ва ў иљборан ба Тошканд њиљрат намуда, шиш моњ 
пинњонї иќомат мекунад. Дар Тошканд шеърњое менависад, ки њама дар 
руҳияи ватанхоњию озодипарастї ва нафрат ба гурўњи ифротї аст. 
Шеърњои «Эй Ватан», «Ёди айёме, ки мо њам хонумоне доштем» гувоњи ин 
матлабанд.  

 Баъд аз бозгашт ба Самарќанд Айнї ба фаъолияти матбуотї ва 
омўзгорї мепардозад. Ў дар таъсиси маљалоти «Болалар юлдошї» (1919), 
«Шуълаи Инќилоб» (1919-1921), «Мењнаткашлар товушї» (1919-1921) саъй 
намуда, ба ду забон- тољикї ва узбакї шеъру маќолот иншо намудааст. 
Фаъолияти матбуотї ва сиёсии Айнї аз солњои љавонї оѓоз шуда, дар бист 
соли ибтидои ќарни ХХ ба њайси маорифпарвар ва ислоњотталаб пайваста 
талош намуда, осори зиёде эљод намуда, ки фаъолтарин узви њаракати 
љадидия мањсуб мешавад. Айнї аз соли 1918 то соли 1920 танњо дар 
маљаллаи тољикии «Шуълаи Инќилоб» 67 маќола ба нашр расондаааст, ки 
аз фаъолияти пурсамари матбуотии ў шањодат медињад. Баъд аз Инќилоби 
октябр бо дахолати болшевикони рус таљаддудхоњони Бухоро ба гурўњњои 
мухталиф људо шуданд. Љадидони Бухоро мехостанд ватанашон як 
кишвари озоди исломї бошад ва аз тобеияти Руссия озод шавад, аммо ин 
орзуи онњо бо маќсади мароми Њукумати Шуравї ба њеч ваљњ мувофиќ 
набуд. Љадидони дар Туркия тањсилдида наљоти ватанро дар тобеияти ин 
кишвар дидан ва эълон доштанд, ки халќњои Осиё Миёна, алалхусус 
мардуми Бухоро аслан турк буда, баъзе аз онњо, аз љумла тољикон бо 
таъсири мадориси форсї забонашон гум кардаанд, бояд онњоро ба асли худ 
баргардонд. Ин гурўњ бо сарварии Файзуллоњ Хочаев (миллаташ тољик) 
мехостанд аморати Бухороро сарнагун сохта, љумњурии буржуозї таъсис 
дињанд, њизби худро дар пайравї ба љавонони турку афѓон 
«љавонбухориён» номиданд. Айнї, аз он сабаб, ки љадидон њастии 
ќадимтарин халќи Осиёи Миёна-тољикон, ки ќисмати бештари мардуми 
Бухороро низ ташкил медоданд, инкор карданд, аз онњо људо шуд ва аз 
соли 1918 ба ташкилоти коммунистї пайваст. Айнї њаводори мавќеи њизби 
коммунистии Бухоро буд ва худ мурољиатномаи онњоро ба халќ навишта, 
бо шеъру маќолоти худ ба онњо ёрї медод.  

 2- юми сентябри соли 1920 љадидони Бухоро бо ёрии русњо аморати 
Бухороро сарнагун сохта, Љумњурии халќии шуравии Бухороро таъсис 
доданд, ки забони расмии он, алораѓми он, ки ќисмати бештараш тољикон 
буданд, бо талоши љадидони пантуркист забони туркии чиѓатойї (узбакї) 
эълон гардид. Дар тамоми асарњои дар замони Шуравї таълифёфта ин 
њаводисро чун «Инќилоби Бухоро» ба ќалам додаанд ва баъзе 
пажуҳишгарон то кунун он рўзро (2- юми сентябри соли 1920) бо ин ном ёд 
мекунанд. Аммо муњаќќиќони ростин, чун устод Муњаммадљон Шакурии 
Бухорої онро «фитнаи инќилоб» номидаанд, зеро барои инќилоб на 
мардуми Бухоро омода буд, на заминае барои вуќуи он вуљуд дошт, њатто 
худи љадидони Бухоро на дорои таљрибаи инќилобї буданду на аз марому 
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маќсади инќилоб огањї доштанд. Хулосањои Айнї дар ин масъала 
шавоњиди њоланд. Аз љумла менависад: «На њама љаридахонони Бухоро 
фидої мебошанд, балки љаридаро барои «мўд» мехонанд… Пас, маълум шуд, 
ки афкори мунаввараи бузурге, ки дар ваќти лузум ба он такя карда шавад, 
дар Бухоро набудааст» (Куллиёт, љ., 14, сањ. 159). Њамчунин менависад: 
«Валњосил, маслаки ман ин буд, ки аввал танвини афкор ва нашри улум лозим 
аст, сонї ислоњот худ ба худ, ё ба иљбори афкори умумї хоњад шуд. Хулоса: 
«илм чу ояд, ба ту гўяд, ки кунї» (Куллиёт, љ., 14, сањ. 160). Ин «инќилоб» 
тавассути найзаи болшивекони рус аз Русия ба Бухоро интиќол ёфт ва ба 
сифати «Инќилоби Бухоро» пазируфта шуд. Марњалаи нахусти 
зиндагиномаи Айнї –давраи амирї дар њамин сол (1920) хатм мешавад ва 
баъд аз ин сањфаи тозае дар рўзгори осори ў падид меояд, ки ба замони 
Шуравї рост меояд.  

 Айнї, гарчанде ба бисёр њаводису ќавонини ќабулнамудаи 
Њокимияти Шуравї розї набуд, аммо дар умум онро хуш ќабул кард ва 
донишу малакаи худро барои барќарорсозї ва мустањкам намудани он 
равона намуд. Вай нахустин шоири инќилобї, аввалин насрнависи 
воќеъгаро, рўзноманигор, адабиётшинос, забоншинос, муаррих, 
љомеашинос ва бунёдгузори адабиёти навини тољик шинохта шуд. Осори 
Айнї маромномаи халќи тољик аст ва шеъри ў («Эй ситамдидагон…») ба 
суруди миллии ќавми тољик табдил ёфта буд. Њар чизе, ки Айнї дар тўли 
умри худ навишт, љанбаи маърифатию маорифпарварї дошт ва барои 
босавод сохтани мардум нигаронида шуда буд ва алњаќ, ў ба њайси 
муаллими миллати тољик ва ба сифати шиносномаи миллати тољик дар як 
давраи таќдирсоз арзи њастї кардааст.  

 Баъд аз таъсиси Љумњурии халќии шуравии Бухоро Файзуллоњ 
Хочаев, ки сармоядори бузург ва бо Русия иртибот дошт, сарвари љумњурї 
интихоб мешавад ва мехоњад Айниро сафир дар Эрон таъин кунад, аммо ў 
ќабул намекунад ва пешнињод менамояд, ки «дар Бухоро Анљумани 
таърихию адабї (Академия)» (АсозодаХ. Таърихи адабиёти тољик, сањ., 
205) ташкил карда шавад. Ин таклиф ќабул мешавад ва Айнї сарвари ин 
Анљумани адабї таъин мегардад. Аммо хамсафони Айнї бо роњбарии 
Файзуллоњ Хољаев ба миллати тољик хиёнат мекунанду забони расмии 
Љумњурии Халќии Шуравии Бухороро, ки то инќилоб гарчанде амиронаш 
манѓит буданд, аммо забони расмиашон форсї буд, турки чиѓатойї 
(узбакї) эълон мекунанд. Махсусан, њине нозири маорифи љумњурї, дўсти 
наздики Айнї Юлдош Пўлод ба ў мегўяд, ки «дигар дар Бухоро ба забони 
форсї китоб нашр намешавад», аз «ќиблаи умедаш» - Бухоро дасти умед 
мешўяд ва аз кўшишњои љумњурихохонааш пушаймон мешавад, ба 
Самарќанд бармегардаду ба кори эљодї ва омўзгорї мепардозад. 
Новобаста ба ин њама хиёнатњои њамсафон Айнї аз мубориза даст 
намекашад ва барои њаќќи мардуми тољик талош мекунад. Дар солњои 
бистуми асри ХХ ў чандин вазифаро иљро мекард: ходими адабии 
маљаллаи «Шуълаи Инќилоб», мушовири се мактаби Самарќанд, мудири 
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идораи тиљоратии Бухоро ва то охири соли 1933 машваратчии илмию 
адабии Нашриёти давлатии Тољикистон буд. Соли 1923 узви КИМ-и 
Бухоро интихоб гардид. Солњои 1929-1938 узви КИМ-и Љумњурии 
Тољикистон буд. Айнї соли 1920 ба духтари Домулло Мањмуди мударрис-
Салоњатбегим хонадор мешавад ва аз он љо, ки хонаи шахсї надошт, ба 
хавлии арўсшавандааш мекўчад ва то соли 1923 (дар ин сол дар мањаллаи 
Ќурѓончаи Самарќанд њавлие мехарад) он љо зиндагї мекунад.  

 Айнї ба майдони адабиёт ба сифати шоир дохил шуд ва ашъори ў чї 
дар даврони амирї ва чи дар замони шуравї моњияти маорифпарварї 
доштанд. Њанўз соли 1907 Шарифљонмахдуми Садри Зиё дар «Тазкори 
ашъор» дар мавриди Айнї гуфта буд: 

 Ба мулки сухан Айнии хушбаён,  
 Чун шамъ аст урёну рўшанбаён.  
  Ба назму ба насри сухан довар аст,  
 Зи насраш вале назми ў хуштар аст.  
  (Наќл аз китоби Х. Асозода. Таърихи адабиёти тољик, сањ., 230)  
 Дар даврони шуравї фаъолияти ў хеле густариш меёбад. Њеч як 

соњае нест, ки марбут ба миллати тољику Тољикистон бошаду Айнї чизе 
нанавишта бошад. Ў пайваста ба таълифи осори манзуму мансур, асарњои 
таърихию адабиётшиносї, забоншиносї ва амсоли онњо машѓул шуда, дар 
босавод кардани мардуми тољик ва ташаккулу тараќќии Тољикистон сањми 
азим гузоштааст. Бешак, барои ин забон ва ин Ватан мо-тољикон назди 
руҳи пурфутўњи аллома Айнї вомдорем. Аз ин љост, ки баъд аз ба истиќлол 
расидани Тољикистон нахустин унвони Ќањрамони миллат ба номи ин 
бузургвор раќам зада шуд. Нахустин маҷмуаи ашъори Айнї «Ахгари 
Инќилоб» (1923) ба ду забон тољикї ва узбакї интишор ёфт. Маҷмуаи 
дигари ў «Ёдгорї» (1934) ашъори даврони шуравии ўро фаро гирифтааст. 
Ў ба њар муносибат шеъру достонњо эљод намуда, ки ба бунёди Тољикистон 
навин бахшида шудаанд. Масалан, достони «Љанги одаму об» ба сохтмони 
шабакаи обёрии водии Вахш бахшида шуда, ки аз серобгардонидани 
заминњои ташналаб ва дар ин замина аз дўстии халќњои гуногунмиллат 
њангоми бунёди њаёти нав њикоят мекунад. Достонњои дастљамъонаи 
«Зафарномаи халќњои Тољикистон» (1936) ва «Оби њаёт», ки бевосита ба 
рањнамоии Айнї эљод шудаанд, таљаддуди моддию маънавии халќи 
тољикро дар он даврони созандагї таљассум менамоянд.  

 Муборизаи Айнї барои њуввияти халќи тољик ва бунёди Тољикистон 
ба њайси љумњурии мустаќил дар њайати мамлакати бузурги Шуравї 
душманони миллати тољик ва мухолифони ѓоявии ў –пантуркистонро ба 
хашм овард ва онњо барои љисман нобуд кардани ў иќдом намуданд. Айнї 
бо навиштани нахустин асари бузурги адабиётшиносии шуравии тољик 
«Намунаи адабиёти тољик» (Маскав, 1926) бо далоили илмї собит намуд, 
ки тољикон ќадимтарин халќи бумии Осиё Миёна ва Мовароуннањр буда, 
таъриху фарњанги бостонї, адабиёти ѓанї ва суннатњои хос доранд. 
Даъвои пантуркистон, ки «дар Осиёи Миёна тољик ном халќ нест, инњо 
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њамон узбаконанд, ки бо таъсири эрониён ва мадраса забони худро гум 
кардаанд», - гўён ба муќобили ташкили Љумњурии Тољикистон 
мебаромаданд, Айнї бо навиштани «Намунаи адабиёти тољик» ба њама 
мункирони халќи тољик ва забону адабиёти вай зарбаи њалокатовар расонд 
ва ба «дањони онњо мўњри хомушї зад». Ин китобро барњаќ «Шиносномаи 
миллати тољик» меноманд. Он бо муќаддимаи устод Абулќосим Лоњутї бо 
унвони «Садриддин Айнї» шуруъ мешавад ва бузургтарин ховаршиносон, 
аз љумла Е. Э. Бертелс, Сайид Нафисї, Б. Ѓафуров, И. С. Брагинский, 
Иржи Бечка ва дигарон ба он бањои сазовор додаанд. Мункирони халќи 
тољик њамон понтуркистон даст ба тавтиаву њила заданд ва ба роњбарони 
Маскав эълом доштанд, ки Айнї бо ин китоб амири рондашудаи Бухороро 
дубора ташвиќ ба бозгашт менамояд. Бо унвони далоил аз ин китоб 
ќасидаи «Бўйи Љўйи Мулиён»- устод Рўдакиро оварда, дархости махкум ва 
нобуд кардани ин китоби боарзишро мекунанд. Дархости понтуркистон аз 
тариќи Акмал Икромов – дабири њизбии он замони Кумитаи марказии 
Узбаскистон ба шахси Бухарин – узви олирутбаи сиёсии Шуравї ва дабири 
аввали рўзномаи бонуфузи Шуравї «Правда» (Њаќиќат) дода мешавад. Ва 
ин шахс дар љаласаи Анљумани љавонони Иттињоди Шуравї ин пешнињоди 
разилонаро эълом дошт ва дархост намуд, ки ин китоби пурарзиши эњёи 
тољикон фаврї љамъоварї, манъ ва аз байн бурда шавад. (Камолиддин 
Садриддинзода Айнї. Шиносномаи миллати тољик, дар китоби «Намунаи 
адабиёти тољик, 2010, сањ. 19). «Намунаи адабиёти тољик» нобуд карда 
шуд. Иттифоќан, дар Анљумани нависандагони собиќ Иттињоди Шуравї 
(1934) Айнї бо Бухарин вомехўрад, тавассути шогирдони русидонаш ба ў 
мефањмонад, ки дар мавриди китоби ў ба иштибоњи бузург роњ додаст. Чун 
Бухарин аз асли воќеа огоњ мегардад, изњори пушаймонї мекунад ва 
пешнињорд менамояд, ки «Намунаи адабиёти тољик» бояд дубора ба табъ 
расад. Илова бар ин, Лоњутї дар ин анљуман дар дифоъ аз китоби 
«Намунаи адабиёти тољик» ба тафсил суҳбат намуда, ки дар суратмаљлиси 
он дарљ шудааст (Барои адабиёти сотсиалистї, шумораи 5, 6, соли 1937, 
сањю, 70). Айнї пас аз бозгашт ба Самарќанд ба ислоњ ва такмили ин 
китоб мепардозад. Соле, ки Айнї дархости чопи муљаддадро дошт, 
Бухаринро ба унвони душмани халќ зиндонї ва эъдом карданд. Боз 
душманони Айнї фитна карданду гуфтанд, ки чопи муљаддади ин китоб 
дархости Бухарини маъдуд аст. Аз ин сабаб нашри дигарбораи «Намунаи 
адабиёти тољик» боздошта шуд. Ин китоб танњо дар даврони Истиќлол 
муљаддадан ба нашр расид. Дар солњои сиюм, ваќте дар саросари давлати 
Шуравї маъракаи таъќиби адибону фарњангиён оѓоз гардид, понтуркистон 
аз ин фурсат истифода бурда, хостанд Айниро љисман нобуд созанд ва бо 
воситаи ќаламбадастони худ ба сиёњ кардани ин аллома шуруъ карданд ва 
ўро «душман халќ» эълон намуданд. Айнї роњи наљотро танњо дар Маскав 
мебинад ва ба Лоњутї нома менависаду ўро аз туҳматњои ба сараш 
боршуда воќиф месозад. Лоњутї таъљилан нази А. Фадеев – раиси 
нависандагони Шуравї мераваду воќеаро шарњ медињад. Фадеев бо 
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њамроњии М. Молотов – вазири умури хориљии Шуравї ба назди И. В. 
Сталин мераванд. Баъд аз ошної бо шахсияти Айнї И. В. Сталин мегўяд: 
«Ин марди куњансолро эњтиёт бояд кард. Ў рамзи мардуми бузурги 
форсизабонон мебошад» (Х. Асозода, Таърихи адабиёти тољик, сањ., 209). 
Њамин тариќ бо дахолати роњбарони давлати Шуравї, ки бо саъй талоши 
Лоњутї сурат гирифта буд, сабаб мешавад, ки Айнї аз њама туҳматњо пок 
гардад ва маќоми ќаблиашро дар Тољикистону Узбакистон ба даст оварад. 
Мактубњои Айнию Лоњутї собит мекунанд, ки туҳматгарон њамон 
љадидони понтуркистшуда, дўстони ќаблии Айнї њастанд, ки њастии ин 
алломаро барои амали сохтани ѓаразњои нопокашон монеа медонистанд ва 
аз фурсат истифода бурда, Айниро аз байн бурданї шуданд, ки тирашон 
хок хўрд.  

 Айнї сабаби ба наср рў оварданашро дар пешгуфтори маҷмуаи 
«Ёдгорї» чунин тавзењ медињад: «Чорчўбаи вазну ќофия барои ифодаи 
мазмунњое, ки инќилоб илњом мекард, тангї намуд ва ё ин ки ќобилияти 
шеърии ман аз ифодаи он мазмунњо дар либоси шеър ољиз омад ва даромадам 
ба насрнависї» (С. Айнї. Як-ду сухан. Ёдгорї, Сталинобод, 1937, сањ. 7). 
Аммо баррасии осори ин адиби мубориз нишон медињад, ки Айнї дар њар 
ду давраи њаёташ- њам даврони амирї ва њам замони шуравї аз назму наср 
људо набуда, ба њар ду шеваи каломи бадеъ иншо мекардааст. Баъд аз 
солњои 30 асри ХХ гарчанде бештар осори насрї офаридааст, аммо ба њар 
муносибате шеъру достонњо эљод карда, ки фарогири мазомини дўстии 
халќњо, бузургдошти шахсиятњои таърихї, ташаккули одами нав ва 
тарѓиби давлати мардумсолорї мебошанд. Алалхусус дар замони љанги 
дуюми љањонї (1939-1945) фаъолияти шоирии Айнї боз њам бештар вусъат 
меёбад. Ашъори дар ин солњо сурудаи ў «Мо зи Њитлер ниќори башарият 
гирем», «Марши интиќом», «Ќањрамони Ленингрод» ва ѓайра, ки дар 
анвои мухталифи адабї эљод шудаанд, дорои мазомини ватандўстона, 
озодипарастї ва нафрат ба љангу љангљўён аст. Ў халќро ба мубориза 
зидди истилогарони фошистї даъват карда, фидокорию ќањрамонии 
халќњои гуногунмиллати шуравиро васф намудааст. Айнї ѓалабаи халќи 
шуравиро бар фошизм бо «Ќасидаи љанг ва зафар» истиќбол кард, ки 
оњанги мутантан дорад. Ашъори минбаъдаи Айнї амсоли «Барги сабзи 
дўстона аз ќабили тикаи муњаббат» (пешкаш ба донишвари эронї 
Алиасѓари Њикмат), «Салом», «Ба Маяковский» ба тараннуми дўстии 
халќњо бахшида шудаанд.  

 Айнї ба њайси донишманди таърихнигор њанўз дар даврони амирї 
бо навиштани асари таърихии илмї «Таърихи инќилоби фикрї дар 
Бухоро» (1918) ва китобњои таълимиаш чун «Тањсиб-ус-сибён», алалхусус 
ќисмати «Хонадони хушбахт» њамчун нависандаи воќеъгаро шуҳрат касб 
карда буд. Дар 34 соли зиндагии даврони шуравияш ба сифати шоир, 
нависанда, рўзноманигор, таърихшинос, адабиётшинос, забоншинос, 
мунаќид, дромнавис ва дар маљмуъ бунёдгузори насри воќеъгаро, бахусус 
насри реалистї ва анвои мухталифи он дар адабиёти шуравии тољик 
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шинохта шуд. Айнї ба њайси як донишманди бузург кутубу маќолоти зиёде 
дар мавриди забону адабиёти форсии тољикї, намояндагони бузурги он ва 
таъриху фарњанги миллат навишта, ки барњаќ ўро поягузори 
адабиётшиносї, забоншиносї ва таърихшиносии шуравии тољик медонанд. 
Ин љо аз осори мансури бадеии ў сухан меравад. Нахустин ќиссаи насрии 
Айнї (1920) «Љаллодони Бухоро» ном дорад, ки ба забони узбакї ба нашр 
расидааст. Айни нахуст онро ба забони тољикї дар шаќли њикоя бо унвони 
«Фољиаи як љавони Бухоро» навишта, ба нашриёти Љумњурии халкии 
Бухоро месупорад, аммо бино ба сабаби ба форсї иншо шуданаш онро чоп 
намекунанд ва сарвари нашриёт бањона пеш меорад, ки «асаратон гум 
шуд». Адиб маљбур мешавад, ки онро ба узбакї нависад. Дар ин асар 
љадидкушии амир баъд аз воќеаи Колесов бо шеваи њикоят андар њикоят ба 
тасвир омадааст. Айнї воќеаи мудњиши ќатли омро баъд аз фурў 
нишондани шўриш (1918) дар Арки амир ба амал омада буд, ба риштаи 
тасвир каршидааст. Айнї аз номи як гурўњ љаллодон, ки рўзона ба куштани 
мардум ва шабона ба бор карда бурдани маќтулон машѓул буданд, 
разолати амир ва амалдорони онро фош намудааст. Ќобили зикр аст, ки ин 
асари Айнї сирф бадеї нест, балки дар асоси воќеаињои таърихї иншо 
шуда, як ќиссаи мустанадро мемонад. Баъд аз ташкил шудани Љумњурии 
мухтори сусолистии Тољикистон дар њайати Узбакистон Айнї ба њаёти 
мардуми кўњистони тољик рў овард ва як ќатор маќолањо, амсоли 
«Тољикони кўњистон», «Ањволи иќтисодї ва иљтимоии тољикони 
кўњистон», «Муносибати тољикони кўњистон ба њукумати шурої» (1924) ва 
ѓайра навишта, дар рўзномаи «Овози тољик» ба нашр расонд. Ин маќолот 
мавод барои навиштани ќиссаи «Одина» буданд. Ќиссаи (повест) «Одина» 
ибтидо бо унвони «Саргузашти як тољики камбаѓал» аз соли 1924 ќисм-
ќисм дар рўзномаи «Овози тољик» ба нашр расид. Ќиссаи «Одина» соли 
1927 ва «Љаллодони Бухоро» соли 1937 дар шакли китоб ба нашр 
расидаанд. Аз ин рў баъзе айнишиносон «Одина»-ро нахустин асари 
реалистии Айнї мешуморанд. (Х. Асозода. таърихи адабиёти тољик, сањ. 
243). Воќеан, ин асар дарёи адабиёти форсии тољикиро маљрои тоза 
бахшид. Бори нахуст њаёти мардуми ранљбари замону макони муайян 
мавзуйи тасвири бадеї ва намояндаи ањли мењнат ќањрамони он гардид. 
Адиб дар ин асар дар симои Одина, Гулбибї, Бибиоиша, Арбобкамол, 
Мулло Хокироњ ва дигарон њаёти тољикони кўњистонро дар ибтидои ќарни 
ХХ ба тасвири бадеї мекашад ва воќеоти асар аслан дар кўњистон 
Ќаротегин мегузарад. Забони содаю салиси омафањм, шеваи тозаи баёни 
андеша, манзаранигорї ва образофаринии табиї дар баррасии 
нобаробарии табаќотї, рўзгори иљтимоии мардум асарро хеле љаззоб ва 
хонданбоб кардаанд. Бешак, Айнї дар иншои ин асар њамон шеваи 
вуќуъгўии «Наводир-ул-ваќоеъ»-и Ањмади Донишро сармашќи кори худ 
ќарор додааст, вале бо забону шеваи баёни содатар. Воќеоти асар бо 
пирўзии Инќилоби Октябр ба поён мерасаду Одина дар арафаи бунёди 
њаёти нав мемирад. Ин ќисса сармашќи адибони насли нави тољик гардид 
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ва мањбубияти азим касб кард. Баъд аз тарљумаи он ба русї (1929-1931) дар 
байни хонандагони русзабон низ њаводорони зиёд пайдо кард ва аз љониби 
онњо бањои сазовор гирифт. Ќиссаи «Одина» ќабл аз ба сифати китоб ба 
нашр расиданаш дастраси форсизабонони хориљї мешавад. Хонуми эроние 
бо исми Шукўњи Ховариён аз Тењрон чунин менависад: «Дар шумораи 
шиши маљаллаи «Роњбари дониш» зери унвони «Якумин ќиссаи инќилобии 
тољик «Одина», асари Садриддин Айнї ришттањое хонадам, ки эњсосоти 
маро муњаррик шуд ин муросаларо ба шумоњо, ки ношири афкори озод ва 
инќилобии форсизабонон њастед, бинависам. Ман њанўз ин китоби 
муќаддасро, ки намунае аз налаву фарёдњои бадбахтона ва гирифторони 
Шарќ аст, надидаам. Њанўз фаслњои зиёди он њар як тоблуи њузнангез хоњад 
буд, аз пеши чашмам нагузашта, вале њамон навиштаи шумо ба ман њам 
собит мекунад, ки тамоми омол ва орзуњои зањматкашони Шарќ ва хусусан 
форсизабонон дар он љамъ хоњад буд» (Маљаллаи «Рањбари дониш», 1928, 
№6-9, сањ. 5. \\наќл аз китоби Рањим Њошим. Солњо ва сањифањо, 1988, сањ., 
12-13). Асари дигар Айнї «Дохунда»-ро, ки дар адабиётшиносии тољик 
онро «нахуструмони адабиёти шуравии тољик» меноманд, метавон идомаи 
мантиќии ќисааи «Одина» номид. Румони «Дохунда» дар байни солњои 
1927-29 таълиф шуда, нахуст соли 1930 дар шањри Ќазони Русия бо њуруфи 
форсї ба нашр мерасад ва ба таъкиди Х. Асозода, Айнї мехост онро ба 
шарафи ташкили Љумњурии њафтумини Сотсиалистии Тољикистон њадия 
намояд. (Х. Асозода, китоби зикршуда, сањ., 249). Дар ин асар муњимтари 
масоили сиёсию иљтимої ва ахлоќї- муборизаву талоши ањли мењнат барои 
озодї, истиќлоли миллї ва бунёди њаёти нав дар як давраи муайяни 
таърихї, аз ибтидои ќарни ХХ то сеяки аввали он ба риштаи тасвир 
кашида шудааст. Ќањрамони асосии «Дохунда» халќи мењнатї буда, 
хисатиу фазилати он дар симои Ёдгору Гулнор таљассум ёфтаанд. Тасвири 
мавзуи таърихї, вусъати воќеоти марњилавии сиёсию иљтимої ва нањзати 
таърихии халќ дар љодаи навсозии сарзамини худ ба «Дохунда» руҳи 
њамосї бахшидааст. Ёдгору Гулнор намоди инсони ташаккулёфтаи 
муборизанд, ки адиб камолоти шахсияти онњоро вобаста ба таѓйироти 
сиёсию иљтимоии Тољикистон ба ќалам додаст. Айнї дар ин асар 
муборизаи шадиди ду дунё - феодализми фаношаванда ва сотсиализми 
навзуњурро вобаста ба њаводиси таърихї вуќуъгароёна ба тасвири бадеї 
кашида, ки аѓлаби иштирокчиёни он бо исми худ (монанди сарварони 
босмачиён ва роњбарони ѓоявии онњо Иброњимбек, Фузайл Махсум, 
Дониёл, Эшони Султон, Анварпошшо, Салимпошшо, Усмон Хољаев, Али 
Ризо ва дигарон) тасвир шудаанд. Мавзуйи ѓуломон ва ѓуломфурўшї дар 
Осиёи Миёна, ки аз њаёти мардуми ин сарзамин сарчашма мегирад, ибтидо 
дар ќиссаи «Ќулбобо» (соли 1928 ба узбакї) ва баъдан дар румони 
«Ѓуломон»-и (1934) Айнї мавриди тасвир ќарор гирифтааст. Ин румон 
воќеоти таърихии бештари аз як ќарни (аз соли 1824 то 1933) 
Мовароуннањру Хуросон ва Осиёи Миёнаро фаро мегирад, ки дар мисоли 
авлодњову наслњо ба тасвири бадеї кашида шудааст. Вуќуъгароии Айнї 
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дар тасвири ќонуниятњои инќилобии тараќќиёти љамъият асос ёфтааст. 
Робитаи замону макон, ваќту фазо, фард ва љамъият, воќеияти ашхос ва 
ашё дар «Ѓуломон» ба таври ањсан риоя шуда, ки далели равшани 
њуљљатписандии Айнї, такяи ў ба њаќиќати воќеоти таърихї мебошад.  

 Насри Айнї дар солњои 30 асри ХХ њаматараф рушд намуда, аз 
љињати мавзую масоил, анвои адабї, сабк ва амсоли инњо ѓанї гардид. 
Адиб паҳлу  њои тозаи зиндагиро мавриди тасвири бадеї ќарор медињад. 
Ќиссаи «Мактаби кўњна» (1934) дар мавриди шеваи номатлуби омўзишу 
парвариши мактабњои замони гузашта мавриди танќид ќарор ёфтааст. 
«Колхози коммунизм» (1934), «Љашни таърихї», «Тирози љањон (њарду 
1936) очеркњое њастанд, ки адиб баъд аз сафарњояш ба рустоњои 
Тољикистон ба ќалам додаст. Ќисса (повест-достон)-и «Марги судхўр» 
(1936) на танњо дар адабиёти шуравии тољик, инчунин, дар адабиёти 
Шуравї маќоми сазовор касб кард. Дар ин ќисса масъалаи суххўрї, ки дар 
Осиёи Миёна, хусусан дар Бухоро ва ќаламрави он хеле роиљ буд, ба 
сифати як раванди иљтимої тасвиру тањлил шудааст. Барои Ќори Исмат, 
ки ба сабаби судхўрї ва шиками бузургаш Ќорї Ишкамба лаќаб додаанд, 
хеч чизе муќаддастар аз пул нест. Ў ѓуломи пул аст, барои ситондани 
фоидаи ќарзњое, ки ба мардуми мўњтољ медод, тамоми ќавонини шариатро 
пушти по мезанад ва аз хеч разолате рў намегардонад. Муњаќќиќон образи 
Ќорї Ишкамбаро бо ќањрамонњои мазњака Молйер, бо Шайлоки 
Шекспир, Гобсеки Балзак, Њољи Оќои Содиќ Њидоят шабењ донистаанд. 
Агар ќањрамонњои ин мазњакањо њокими пул мол бошнад, Ќори Ишкамбаи 
Айни ѓуломи пул аст. Илова бар ин, хасису мунофиќ, ифлосу чиркин ва 
пурхўри носерам аст. Ѓояи асосии асар њалокати дунёи сармоядорї ва 
судхўрию риёкорист. Марги муфољои Ќорї Исмат ва ба хазинаи 
ранљбарон гузаштани сармоя ў гувоњи ин матлаб аст. Ќиссаи «Ятим» (1940) 
ба саргузашти Ятим (Шодї Мурод) ном љавонест, ки баъд аз инќилоб 
арбобаш уву модарашро зўран ба Афѓонистон бурда буд, бахшида 
шудааст. Њаёти ванини тоќатфарсо дар хориља ва бозгашти ў ба 
Тољикистони Шуравї ва тарбият ёфтану хидмат кардани ў дар бунёди 
њаёти нав хеле олї ба риштаи тасвир кашида шудааст. Насри Айнї дар 
солњои љанги дуюми љањонї, ки дар Шуравї ба он Љанги Бузурги Ватанї 
мегўянд хеле рушд ёфт. Айнї њам бо шеър ва њам бо наср бо ѓояи олии 
ватанхоњї халќро ба муќобили душван даъват кардааст. Дар ин љода насри 
илмию бадеї ў љолиби диќќат аст. «Ќањрамони халќи тољик - Темурмалик» 
(1944) ва «Исёни Муќаннаъ» (1944) ва як ќатор маќолоти ў љанбаи 
ватандўстї дошта, бо ёдоварии њофизаи таърихї перомуни аљдоди 
ќањромону далер љавононро бар зидди душмани истилогар сафарбар 
менамуданд. Муќаннаъ (пешвои шуришчиён бар зидди Хилофати араб дар 
асри 8) ва Темурмалик (хоќими Хуљанд ва сарлашкари ѓаюр бар зидди 
муѓул асри 12) љанговаронро бар зидди душман руњу ќувваи тоза 
мебахшиданд. «Чингизи асри ХХ», «Деви њафтсар», ки такя ба њаводиси 
таърихи миллат ва афсонаву ривоёти он доранд, маќолотест, ки Айнї дар 
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накуњиши фашистони истилогар ва рањбари онњо – Њитлер бахшидааст. 
Дар ин асар адиб сарвари фашистонро ба деви њафтсар ташбењ карда, ки 
сарбози диловари тољик ўро маѓлуб мекунад.  

 «Ёддоштњо» (1947-1954)-ро метавон асари љамъбастии эљодиёти 
Айнї шуморид, ки аз чањор љилд иборат буда, нотамом мондааст. Ваќеан, 
«Ёддоштњо» як шоњасари адабист, ки дар адабиёти собиќ Шуравї маќоми 
шоиста касб кард ва ба Мукофоти давлатии ин кишвар сазовор гардид 
(1950). Адиб дар чањор љилди ин шоњасар њаёти халќи тољикро вабаста ба 
саргузашти худ дар солњои 80-90 асри Х1Х бо фарогирии муњимтарин 
масоил ва љузъиёт тасвир кардааст. Айнишиносон ин асарро ќомуси халќи 
тољик дар чоряки охири ќарни Х1Х донистаанд. Дар ин асар аз њама 
табаќаи мардум намояндагон бо номи худ фаъолият мекунанд. Тамоми 
воќеоти асар аз номи Садриддин наќл мешавад, вале дар маркази тасвир 
симои халќи тољик бо он њама маърифату урфу одаташ ва шебу фарози 
зиндагияш, муборизаву талошаш, созандагию бунёдкорияш дар як давраи 
муайяни таърихї ба тасвир омадааст. Дар раванди рушду камоли 
Садриддин бењтарин сифати халќ дар симои ў тасвир шудааст. «Ёддоштњо» 
аз дидгоњи навъи адабї ёддошти бадеї буда, дар он шеваи њамосї, ѓиної 
ва илмї ба кор рафтаанд. «Ёддоштњо»-и Айнї ба адабиёти халќњои ќазоќу 
ќирѓиз ва узбаку туркман такони љиддие дод ва дар пайравї аз он суннати 
ёддоштнависї дар адабиёти ин халќњо роиљ гардид. Айнї соли 1917 дар 
Самарќанд асаре бо номи «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» ё 
«Таърихи усули савтия ва инќилоби фикрї дар Бухоро» навишта, ба 
Бухоро барои нашр фиристода буд, аммо дар ин шањр он асар «гум» шуд. 
Китоби мазкур соли 2005 ёфт шуд ва ба сифати љилди панљуми «Ёддоштњо» 
ба нашр расид.  

 Оѓози фаъолияти илмии Айнї аз соли 1912 бо маќолаи илмї дар 
бораи рўзгор ва осори Бедил шуруъ мешавад, ки дар маљаллаи «Шуро» 
(1912, №2) ба забони тоторї ба нашр расидааст. Асарњои илмии ў доир ба 
таърих, забону адабиёт, кишваршиносї, луѓатнигорї, мусиќї, ки дар 
солњои мухталиф ба нашр расидаанд, пояи ин улумро дар Тољикистон асос 
гузошт. Масалан «Таърихи амирони манѓитияи Бухоро» (1923), 
«Материалњо (мавод) доир ба Инќилоби Бухоро» (Маскав, 1926, ба забони 
узбакї), «Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» (1934), «Устод Рўдакї 
(1940), «Камоли Хуљандї» (1940), «Шайх Муслињуддин Саъдии Шерозї» 
(1940-42), «Мирзо Абдулќодири Бедил» (1954), «Восифї ва хулосањои 
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» (1946), «Алишери Навої» (1948) ва ѓайра њар як дар 
дар таърихи илми тољик маќоми арзанда доранд. Айнї солњои 20-30 асри 
ХХ маќолоти зиёде доир ба забон иншо карда, ки «Дар атрофии забони 
форсї ва тољикї», «Китобњои тољикї», «Луѓати нимтафсирии тољикї 
барои забони адабии тољик» (1934) ва ѓайра аз он љумлаанд. Дар ин 
маќолот ў асоси назариявии шеваи нави забони адабии тољикро нишон 
дода ва дар асарњои бадеии худ намунаи равшани соддабаёниро ба майдон 
гузошт. «Луѓати русї-тољикї» (љилдњои 1-2; солњои 1933-34) зери тањрири 
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Айнї ба нашр расиданд. Њамчун ин ў яке аз муњаррирони «Луѓати тољикї-
русї» (1940) аст.  

 Осори Айнї пайванди сунатњои адабии Шарќ, махсусан адабиёти 
классикии форсу тољик ва Ѓарб, ба вижа суннани адабиёти инќилобии рус 
мебошад. Дар насри Айнї суннани румонтизми адабиёти Шарќ бо реолизм 
(вуќуъгўйї)-и рус омезиш ёфта, љанбањои тоза касб кардаанд. Айнї бо 
воситаи тарљума ва ба туфайли шогирдонаш аз осори саромадони 
адабиёти рус огањї дошт ва худ борњо ќайд карда, ки аз осори М. Горкий, 
ки бо ў ошно буд, бањра бардоштааст. «Зиндаи абадї» (1936), «Омўзиши 
ман аз Максим Горкий», «Хотираи фаромўшношудании устоди бузург» 
(1936), «Симои фаромўшнашаванда» (1946) ва «Падари тарбиятгари 
адабиёти шуравї» (1951) маќолоте мебошанд, ки Айнї аз суњбатњояш бо 
Горкий ва бањрабардорияш аз осори ин нависандаи бузурги рус сухан 
мегўяд. Айнї шогирдони зиёде њам дар соњаи адабиёт ва њам дар љодаи 
илми тољик тарбият карда, ки баъдан макотиби бунёднињодаи ўро чи дар 
соњаи адабиёт ва чи дар љодаи илм идома доданд. Бузургтарин 
нависандагону шоирони тољик чун Љалол Икромию Сотим Улуѓзода, 
Мирзо Турсунзодаву Боќї Рањимзода, Абдуссалом Дењотї … ва 
донишмандон амсоли Абдулѓанї Мирзоеву Холиќ Мирзозода, Бањром 
Сирусу Расул Њодизода, Муњаммадљон Шакурию Шарифљон Њусейнзода 
… боифтихор худро шогирди мактаби бузурги Айнї медонанд. Нуфуз ва 
таъсири мактаби Айнї дар инкишофи адабиёти дигар њалќњои шуравї, 
хусусан адабиёти ќазоќу узбак, ќирѓизу туркман хеле назаррас аст ва дар 
ин масъала суханварони номвари ин миллатњо, амсоли М. Авезов, С. 
Муќанов, Ч. Айтматов, М. Њусейн, Ѓ. Ѓулом, Б. Карбобоев борњо таъкид 
кардаанд. Донишманди бузурги Эрон Сайид Нафисї дар Анљумани 2-юми 
нависандагони шуравї таъкид карда буд, ки таъсири осори Айнї дар 
ташаккули воќеъгарої ва халќият дар адабиёти форсизабони Эрону 
Афѓонистон ва шибњи ќораи Њинд хеле бузург мебошад. Донишмандони 
эронї дар нашр ва тањќиќи мероси Айнї корњои назаррасе анљом додаанд. 
Дар Эрон чањор љилди «Ёддоштњо», «Мухтасари тарљумаи њоли худам», 
«Намунаи адабиёти тољик», «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» ва 
баъзе дигар асарњои Айниро бо пешгуфтори муфассал ва шарњу тавзењи 
илмї ба нашр расондаанд. Унвонљўёни эронї доир ба паҳлу  њои гуногуни 
осори Айнї ва пайванди вай бо адабиёти Эрони муосир рисолањои илмї 
дифоъ кардаанд. Аксари муњаќќиќони эронї забони осори Айнї, ба вижда 
сабки «Ёддоштњо»-ро идомаи забони Байњаќї донистаанд. Айнї ба њайси 
нависандаи классики адабиёти Шарќ эътироф гардидааст. Алфред Курелла 
– шоиру носир ва мутарљими олмонї Айниро таљассуми равобити 
самарабахши тамаддуни Шарќию Ғарбї медонад. 100-солагии Айнї бо 
ќарори СММ (1978) дар миќёси бапйналмилалї љашн гирифта шуд. Осори 
Айнї бо 17 забони халќњои собиќ Иттиҳоди шуравї ва 12 забони хориљї 
тарљума ва нашр шудаанд.  
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 Айнї расман аз соли 1933 нафаќахўри шахсї (бознишаста) шуда 
бошад њам, то охири умр дар хидмати халќу Ватан буд: вакили Шурои 
олии Иттиҳоди шуравї (1950, 1954) ва Шурои олии Љумњурии шуравии 
сотсиалистии Тољикистон (даъвати 2-юм). Бо ордени Нишони мењнати 
Љумњурии шуравии сотсиалистии Тољикистон (1931), се ордени Ленин 
(1041, 1948, 1949), ордени Байраќи сурхи мењнат (1953) сарфароз 
гардидааст. Дар Тољикистон бузургтарин парку хиёбонњо, бузургтарин ва 
ќадимтарин донишгоњ, театри опера ва балет, исми дењањову шањрак ва 
ноњия ба номи Айнї гузошта шудааст. Дар шањри Душанбе осорхони 
адабии С. Айнї ва дар шањри Самарќанд (дар њавлии нависанда) 
осорхонаи ёдгории С. Айнї ташкил гардидаанд. Соли 2007 ба ДДОТ номи 
Садриддин Айнї дода шудааст.  

8 сентябри соли 1997 бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
ба асосгузори адабиёти муосири тољик Садриддин Айнї унвони олии 
«Ќањрамони Тољикистон» дода шуд.  

 Манобеъ: Осор: Куллиёт, љидњои 1-14. Д., 1958-77; 2005; Инќилоби фикрї дар 
Бухоро. Д., 2005; Намунаи адабиёти тољик. Д.,  2010; Мактаби кўњна. Д., 2010.  

 Китобњои илмї-тадќиќотї: Энсиклопедияи миллии тољик, љиди1. Д., 2011, 
сањ. 225-234; Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик, љиди 1. Д., 1988, сањ., 116-125; 
Асозода Х. Таърихи адабиёти тољик. Д., 2014, сањ., 111-128 ва 203-288, Иловањо ба 
шарњи њоли С. Айнї. Д., 2004, Воќеият, сиёсат ва С. Айнї. Д., 2010; Рањим Њошим. 
Пире, ки љавон шудааст. 1937, Сухан аз устодон ва дўстон. Д., 1983; Соњиб Табаров. 
Садриддин Айнї-асосгузори адабиёти советии тољик. Сталинобод, 1954, Њаёт, адабиёт 
ва реализм. Д., 1966, Зиндагиномаи Садриддин Айнї (1875-1899). Д., 2008; Абдулќодир 
Маниёзов. Публисистика ва назми устод С. Айнї (1918-1921). Сталинобод, 1958; Атахон 
Сайфуллоев. Образи ќањрамони мусбати мубориз дар романњои устод С. Айнї. 
Сталинобод, 1960, Романи устод С. Айнї «Дохунда». Д., 1966. Мактаби Айнї. Д., 1978. 
Садриддин Айнї-ќањрамони Тољикистон, Хуљанд, 1998; Љашнномаи Айнї, љилдњои 1-
11. Д., 1960; Д., 2008; Љумъабой Азизќулов, Зулфия Муллољонова. Фењристи асарњои С. 
Айнї ва адабиёти оид ба ў (то охири 1961). Д., 1963; Зулфия Муллољонова, Н. 
Файзуллоев. Фењристи асарњои С. Айнї ва адабиёти оид ба ў (солњои 1962-76). Д., 1978; 
Сайид Њалимов. Айнї-лексикограф. Д., 1964; Муњаммадљон Шукуров (Шакурї). 
Хусусиятњои ѓоявию бадеии «Ёддоштњо»-и С. Айнї. Д., 1968; Садриддин Айнї (бо 
хатти форсї). Д., 1978, Равшангари бузург. Д., 2006; Садриддин Айнї дар хотири 
дўстон ва шогирдон. Д., 1968; Нигоње ба адабиёти тољикии садаи бист». Д., 2003; 
Садриддин Айнї (ба њуруфи форсї). Д., 1979; Иосиф Брагинский. Њаёт ва эљодиёти С. 
Айнї. Д., 1968; Масоили эљодиёти С. Айнї (ба забони русї). Д., 1974; Носирљон 
Маъсумї. Асарњои мунтахаб, иборат аз ду љилд (1977 ва 1980; Зариф Раљабов. 
Садриддин Айнї - муаррихи халќи тољик (ба забони русї). Сталинобод, 1961; Таърихи 
адабиёти советии тољик, љилдњои 1, 2. 4. 6. Д., 1978-84; Холида Айнї. Рўзгори 
Садриддин Айнї (ба забони русї). Д., 1982; Мукотибаи Садриддин Айнї ва Абулќосим 
Лоњутї (тањияи Хуршеда Отахонова). Д., 2003; Муњаммадюсуф Имомов. Суюжет ва 
тасвир дар насри С. Айнї. Д., 2007; Шоњзамон Рањмонов. Шеър ва Айнї. Д., 1994; 
Абдулхолиќ Набавї. Љусторњо ва ибтикорот дар наср. Д., 2009; Садриддин Айнї- 
бузурге аз дунёи форсизабонон (мураттиб Наргис Аслонова). Д., 2010. Абдулњай 
Муњаммадаминов. Адабиётшиносї ва худогоњии миллї. Д., 1998, Айнишиносї ва 
замони муосир. Д., 2006; Худої Шарифов. Диди њамосаи миллї дар эљоди бадеии С. 
Айнї ва дигарон». Д., 2008.  
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АЙНУЛЛОЗОДА Нањтулло Айнулло (тав. 25. 07. 
1987 н. Њамадонї, в. Хатлон), муаллими таърих ва њуќуќ, 
номзади илмњои таърих (2016), хатмкардаи факултети 
таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї (2010). Ассистенти 
кафедраи њуќуќи факултети таърихи ДДОТ ба номи С. 
Айнї (2010-2012), аспиранти кафедраи таърихи халќи 
тољик (2012-2015), муаллими калони кафедраи њуќуќи 
факултети таърих (2015-2017), мудири кафедраи њуќуќи 
факултети таърих (2017-2019), Сардори раёсати таълими 

ДДОТ ба номи С. Айнї (аз 2019). Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Таърихи 
рушди хоҷагии роҳњои вилояти Кулоби ҶШС Тоҷикистон (солҳои 20-80-
уми асри ХХ)» дифоъ намуд (2016). Бо нишони Аълочии маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон ќадрдонї шудааст (2020).  
 Ас.: Таърихи Хитой (чоряки охири асри ХХ-ибтидои асри ХХ1). Д., 2018. 113 с.; 
История развития дорожного хозяйства Кулябской области Таджикской ССР (20-80-е гг. 

ХХ в.). Д., 2019. -170 с.; Њуќуќи байналхалќї. Д., 2019. -167 с.; Основи государство и 
права. Д., 2019. - 218 с.; Машваратњои њуќуќї ва психологї. Д., 2020. -369 с.; Назарияи 
давлат ва њукуќ. Д. 2021. - 227 с.  

 
АКБАР Турсон (тав. 01. 10. 1939, ш. 

Конибодом), файласуфи шинохтаи тољик, доктори 
илмњои фалсафа (1987), узви пайвастаи АИ Љумњурии 
Тољикистон (2013). Соли 1961 факултети физикаю 
математикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 1961–1963 
ходими хурди илмии шуъбаи физикаю математикаи 
АИ ЉШС Тољикистон, 1963–1967 аспиранти шуъбаи 

номбурда, 1969–1979 ходими калони илмии Институти фалсафаи АИ ЉШС 
Тољикистон, 1979–1986 љонишини сармуњаррири Энсиклопедияи советии 
тољик буд. Соли 1986 њамчун директори Институти шарќшиносии АИ 
ЉШС Тољикистон фаъолият намудааст. Солњои 1987–1990 дар кафедраи 
фалсафаи фарњанги Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко ба њайси профессори кафедра кор кардааст. Аз соли 1966 то 
давраи пошхўрии Иттифоќи шуравї узви Иттифоќи журналистони ИЉШС 
буд. Аз соли 1994 то 2011дар Донишгоњи Пенсилванияи ИМА ба њайси 
профессор кор кардааст. Солҳои 2011-2015 директори Институти забон, 

адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хатии АИ ҶТ ва аз соли 2015 то имрӯз 

сарходими Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рӯдакии АМИТ мебошад. 
Муаллифи зиёда аз 250 маќола ва асарњои илмї, илмию оммавї ва 
публисистї мебошад. Дар таълифотњои худ масъалањои фалсафии улуми 
табиатшиносї, љињатњои иљтимої, гносеологї ва аксиологии илм, 
проблемаи инсон ва кайњонро мавриди баррасї ва омўзиш ќарор додааст. 
Ў муаллифи бобњо ва фаслњои људогонаи як ќисм асарњои АИ ИЉШС, аз 
љумла «Проблемањои фалсафа ва методологияи табиатшиносии муосир» 
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(1973), «Проблемањои таърих ва методологияи маърифати илмї» (1974), 
«Љињатњои методологии тадќиќи биосфера» (1975), «Бунёди фалсафаи 
фанњои табиатшиносї» (1976), «Проблемањои фалсафии астрономия» 
(1976), «Принсипи симметрия» (1978), «Астономия, методология, 
љањонбинї» (1979), «Назарияи физикї» (1980), «Љињатњои иљтимої, 
гносеологї ва аксиологии илм» (1980), «Фалсафа, табиатшиносї ва замони 
њозира» (1981), «Диалектика дар илмњои табиат ва инсон» (1983) мебошад. 
Як ќатор китобу маќолањои вай бо забонњои хориљї тарљума ва нашр 
шудаанд. Маъруза ва гузоришњояш дар осори конгрессњои 4, 5 ва 7-уми 
байналмилалї оид ба мантиќ, методология ва фалсафаи илм (Бухарест 
(1971), Лондон-Онтарио (1975), Залсбург (1983), Конгресси 13-уми 
байналхалќї оид ба таърихи илм (М., 1971), Конгресси 16-уми 
умумиљањонии файласуфњо (Дюсселдорф, 1978), Маљлисњои 2-юм ва 3-юми 
умумииттифоќї оид ба масъалањои фалсафии табиатшиносї (М., 1970; 
1980) дарљ шудаанд. Бо ифтихорномаи фахрии Президиуми Шурои Олии 
ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Инсон, атом, кайњон. Д., 1967; Марди некфарљом. Д., 1967; Кайњон ва љараёни 
дониши инсон. Д., 1973; Андешаи рўзгор. Д., 1975; Банди фалак. Д., 1976; Горизонти 
космологического знания: история и современность. Д., 1969; От мифа к науке. Д., 1973; 
Философ и современная космология. Д., 1977.  

 

АКБАР Шариф (26. 02. 1963, н. Панљ, ваф. 1997), 
омўзгор ва нависанда. Баъди хатми мактаби миёна (1984) 
Донишгоњи давлатии омўзгории Душанберо хатм карда, 
муддате дар мактабњои н. Панљ ба таълиму тарбия машѓул 
шудааст. Сипас ба кори рўзноманигорї гузашта, ду сол ба 
њайси муовини сардабири рўзномаи «Наврўзи ватан» адои 
вазифа кардааст. Солњои охир корманди шуъбаи мусиќии 

телевизиони тољик буд.  
 Аз солњои донишљўйї њикоя менавишт. Њикояњои ў дар маљаллаи 

«Садои Шарќ», њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» ва дигар рўзномаву 
маљаллањои љумњурї чоп шудаанд. Мавзуъ ва ќањрамонони ќиссаву 
њикояњои ў тозаву дилнишин мебошад. Дар онњо ишќи поку њиссиёти 
беолоиши љавонї, ѓуруру номусу нанги инсонњо басо хушрангу зебо тасвир 
ёфтаанд. Хусусан, ќиссаи «Таќдир», њикояњои «Романи нав», «Падарам 
меояд», «Оќила» ва «Њасрат», ки дар ягона китоби ў «Атри ашк» (1960 
гирд омадаанд, гувоњи соњибистеъдодии адиби љавонанд. Узви Иттифоќи 
рўзноманигорони Тољикистон аст.  
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АКБАРОВ Абдурањим Ахмедович (тав. 10. 02. 
1944, ш. Ќурѓонтеппа), иќтисоддон, номзади илмњои 
иќтисодї (1973), дотсент (1985). Солњои 1961–1966 дар 
факултети иќтисодии Донишгоњи давлатии Тољикистон 
ба номи В. И. Ленин тањсил намудааст. Солњои 1966–
1968 коромўзи илмии Институти иќтисодиёти 
Академияи илмњои ИЉШС дар ш. Москва, 1968–1973 
аспиранти институти мазкур, 1971–1972 хидмати 
артиши шуравї буд. Солњои 1973–1975 њамчун 

корманди илмии Институти иќтисодиёти Академияи илмњои ЉШС 
Тољикистон, 1975–1980 мудири шуъбаи Тољикистонии Институти 
умумииттифоќии тадќиќоти сифат ва стандарт, 1981–1984 сариќтисодчии 
совхози «Навбањор»-и н. Коммунистї (имрўза Бохтар), 1985–1986 
корманди калони илмии филиали Институти илмї-тадќиќотии 
умумииттифоќии истеъмолї ва копператсия (ВНИИПК), 1986–1991 мудири 
шуъбаи ояндабинии филиали Тољикистонии институти номбурда, 1991–
1993 сардори шуъбаи Вазорати робитањои иќтисоди хориљии Тољикистон, 
1993–2008 сармутахассиси шуъбаи иќтисодї, шуъбаи сохтмон ва шуъбаи 
экология ва њолатњои фавќулодаи Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии 
Тољикистон, 2008–2009 сардори Раёсати макроиќтисодии Маркази 
тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон буд. Аз соли 
2010 дотсенти кафедраи иќтисодиёт дар соњаи маориф ва муовини декани 
факултети иќтисодиёт дар соњаи маорифи ДДОТ ба номи С. Айнї оид ба 
корњои илмї мебошад. Оид ба масъалањои талаботи ањолї, истеъмоли 
молњо, идораву мудирияти ќарзњои беруниву дохилї ва дигар масъалањои 
муњими иќтисодї кори илмї анљом додааст. Муаллифи зиёда аз 15 
таълифотњои илмї аз љумлаи рисолањо ва маќолањои илмї мебошад.  

 
АКБАРОВ Давлатхоља (тав. 26. 08. 1943, н. Ѓарм), 

педагог. Соли 1961 омўзишгоњи омўзгории н. Ѓармро хатм 
намудааст. Солњои 1962–1965 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат намудааст. Солњои 1965–1969 дар факултети физика 
ва математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 
1969–1975 ассистент, 1975–2008 муаллими калони кафедраи 
педагогика ва методикаи таълими ибтидоии ДДОТ ба номи 

С. Айнї буд. Њамзамон солњои 1972–1999 вазифаи муовини декани 
факултети педагогикаро ба уҳда дошт. Аз соли 2008 муовини директори 
филиали донишгоњи омўзгорї дар н. Рашт оид ба таълим мебошад. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (1997) ва 
ифтихорномаи Вазорати маълумоти олї ва миёнаи махсуси ЉШС 
Тољикистон ќадр карда шудааст.  

Ас.: Коркарди методї оиди корњои контролї ва корњои курсї. Д., 1978; Практикум аз 
математика (Дастури методї). Д., 1993.  

 



46 

 

 
 АКОБИР Шарифї (тав. 8. 02. 1928, д. Вардучи н. Рашт, 

ваф. 14. 08. 2007) шоир ва публитсист. Соли 1950 факултаи 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории Душанберо бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Дар нашрияњои бачагона, 
Телевизиони тољик њамчун асосгузор ва сармуњаррири шуъбаи 
бачагон ва наврасон ва Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи 

советии тољик кор кардааст.  
Барои бачагон эљод мекард. Ашъори барои бачагон офаридааш дар 

маҷмуањои «Бойчечак» (1959), «Наргис ба мактаб меравад» (1963), «Амаки 
милиса» (1965), «Афсонаи хараки лофзан» (1975), «Ањмади кайњонавард» 
(1967), «Бурёкўбон» (1972) ва ѓ. ба табъ расидаанд. Њикояи «Амаки 
милиса»-и ў яке аз бењтарин њикоя дар адабиёти кўдак ба шумор меравад.  

 Асарњои бењтаринаш дар якљилдањои «Туњфа» (1973), «Бобои ман 
ордендор» (1975), «Тољикистони азиз» (1979), «Кори имрўзаро ба фардо 
нагузор» (1980), «Айёми хушбахтї» (1985) ва ѓ. пешкаши хонандагон 
гардидаанд. Иддае аз ашъори ў ба забони халќњои дигар тарљума шудаанд. 
Аз љумла, китобњои ў «Дядя милиционер» (1965), «Хвастливий осёл» (1966), 
«Не откладывайте на завтра» (М., 1977) ва ѓ. ба русї интишор ёфтаанд.  

 Китоби шеърњои С. Маршак, К. Чуковский, А. Барто, Я. Акин, Д. 
Родари, Д. Мамин- Сибиряк, С. Михалков ва дигаронро ба тољики 
гардондааст. Аз соли 1962 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 
АКОБИРОВ Шосафар Зулфиёрович (тав. 3. 05. 

1968, д. Камчаки н. Дарвоз), иќтисоддон, номзади 
илмњои иќтисодї (2007). Солњои 1989–1995 дар 
факултети географияи Донишгоњи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев тањсил карда, онро бо 
дипломи аъло хатм намудааст. Солњои 1986–1988 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 1996–
1999 аспирант ва муаллими кафедраи географияи 
умумии донишгоњи омўзгорї буд. Аз соли 1999 то имрўз 

њамчун ассистент, муаллими калон ва мудири кафедраи географияи умумии 
ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Солњои 2000–2005 вазифаи муовини 
декани факултети география оид ба тарбия, аз соли 1999 то 2014 ассистент, 

муаллим, муаллими калон, дотсент ва мудири кафедраи географияи умумии 

ДДОТ ба номи С. Айнӣ ва аз 2015 то имрȳз ба ҳайси ҷонишини ректори 

Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомȳзии кормандони соҳаи 

маориф оид ба таълим фаъолият карда истодааст. Муаллифи зиёда аз 28 
маќолаи илмї, брошюрањо ва китобњои дарсї мебошад. Дар тадќиќотњои 
худ масъалањои ташкили њудудии истењсолоти кишоварзї ва самњои рушди 
онро дар Тољикистон баррасї кардааст.  

Ас.: Территориальная организация сельскохозяйственного производства (на материалах 
Республики Таджикистан). Д., 2007; Природние ресурси верхного течения реки Амударьи: 
вопроси охрана и рационального использования. Д., 2002; Роњнамои фанни география 
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(Мамлакат ва минтаќањо барои синфи 10, барои омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї) 
(ҳаммуаллиф). Д., 2019; География (китоби дарсї барои синфи 9 (ҳаммуаллиф). Д., 2020; 
Географияи Тољикистон. (китоби дарсї барои синфи 8). (ҳаммуаллиф). Д., 2020.  

 
АКРАМОВ Муњаммад Бозорович (тав. 1. 07. 1960, д. Њазораи н. 

Ленин (имрўза Рўдакї), физик, номзади илмњои физика-математика (1989). 
Солњои 1977–1981 дар факултети физикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 
1981–1985 муаллими мактаби миёнаи №42 н. Ленин, 1985–1988 лаборанти 
калон ва аспиранти кафедраи методикаи таълими физика, 1988–1995 
ассистенти кафедраи физикаи умумии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Соли 1995 ба дигар муаассиса ба кор 
гузаштааст. Муаллифи зиёда аз 20 номгуи корњои илмию методї мебошад.  

 
АКРАМОВ Наримон (тав. 01. 06. 1932, ш. Хуљанд, 

ваф. 13. 06. 1996, ш. Хуљанд), муаррихи тољик, доктори 
илмњои таърих (1975), профессор (1979). Соли 1956 
факултети таъриху филологияи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм намудааст. 
Солњои 1956–1959 муаллими кафедраи таърихи ИЉШС-
и Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинобод, 
1959–1962 аспиранти Институти таърихи АИ ЉШС 
Тољикистон, 1962–1963 ходими илмии институти 

мазкур, 1977–1994 мудири кафедраи таърихи Ватани Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1994–1996 њамчун 
профессори кафедраи таърихи халќи тољики Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Хуљанд фаъолият намудааст. Оид ба сањми мунаќќидони рус 
дар омўзиши таърих, археология ва этнографияи халќњои Помир ва атрофи 
он, њаёт ва фаъолияти шарќшиноси рус В. В. Бартолд корњои илмї 
бурдааст. Бо медали «Барои мењнати шоён», нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» ва ифтихорномањои Президиуми Шурои 
Олии ЉШС Тољикистон ќадр карда шудааст.  

Ас.: Видающейся русский востоковед В. В. Бартольд. Д., 1963; Социально-экономическая 
история народов Средней Азии VI-VII вв.. Д., 1968; В. И. Ленин о привлечении старой 
интеллигенции в социалистическое строительство. Д., 1970; Из неопубликованних писем А. А. 
Семенова В. В. Бартольду. Д., 1970; Востоковед Михаил Степанович Андреев. Д., 1973; Вопроси 
археологии Памира и Припамиря в трудах русских востоковедов. Д., 1974; Академик А. А. 
Семенов. Д., 1974; В. И. Ленин и интеллигенция. Д., 1980; Ходженд в эпоху Самадинов. Д., 1983.  

 

АКРАМОВА Моњрухсор (тав. 06. 03. 1985, н. Ванљ), 
номзади илмҳои педагогӣ (2020). Солҳои 2002-2007 дар 
шуъбаи педагогика ва психологияи факултети педагогикаи 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ таҳсил намудааст. Аз соли 
2007 то 2016 дар Пажўҳишгоҳи рушди маорифи Тољикистон 
ба номи Абдураҳмони Љомии Академияи таҳсилоти 
Тоҷикистон, 2016-2018 дар Коллеҷи омӯзгории ба номи 
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Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, солњои 2018-2021 омӯзгори 
фанни психология ва аз соли 2021 мудири кафедраи умумидонишгоњии 
писхологияи њамин донишгоњро ба уҳда дорад.  

Муаллифи се монография ва зиёда аз 25 мақолаи илмӣ аст, ки дар 
онҳо масъалаҳои психологии омодагии кӯдакон ба мактаб, масъалаҳои 
тарбияи оилавӣ ва нақши донишҳои психологӣ дар муносибатҳои оилавӣ, 
нақши одату анъанаҳои миллӣ дар тарбияи кӯдакону наврасон мавриди 
баррасӣ қарор дода шудааст. Бо ифтихорномаи Пажўҳишгоҳи рушди 
маориф, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз шудааст.  

Ас: Семья, детский сад и школа: Методическое пособие. –Д., 2016; Семья 
источник формирования человеческих достоинств: Методическое пособие –Д., 2015; 
Учебное пособие «Общая педагогика». –Д., 2018. 

 
АКРАМОВА Хатича Файзиевна (тав. 18. 02. 1932, ш. 

Хуљанд), муаррихи тољик, номзади илмњои таърих (1970), 
дотсент (1973). Соли 1956 факултети таърихи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм 
кардааст. Солњои 1956–1959 муаллими фанни таърихи 
техникуми хољагии ќишлоќи ш. Ленинобод, 1959–1964 
мудири кабинети кафедраи иќтисоди сиёсї, 1965–1968 
аспиранти кафедраи таърихи ИЉШС-и Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1969–1994 

дотсенти кафедраи таърихи ИЉШС, таърихи халќи тољики Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 1995 ба 
њайси дотсенти кафедраи таърихи умумии Донишгоњи давлатии омўзгории 
ш. Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров фаъолият дорад. Муаллифи 6 асари илмї ва 
зиёда аз 30 маќолаи илмию методї мебошад. Оид ба њаёт ва фаъолияти 
илмии шарќшиносони рус М. С. Андреев, А. А. Семёнов ва дигар 
шарќшиносони машњури шуравї корњои илмї бурдааст.  

Ас.: Видающийся советский востоковед (к 90-летию со дня рождения А. А. Семенова). Д., 
1963; М. С. Андреев – как инспектор народних училищ. Д., 1968; Из эпистолярного наследия М. 
С. Андреева. Д., 1969; М. С. Андреев как археолог. Д., 1969; Об этнографическом наследии М. 
С. Андреева. Д., 1969; Жизнь и научная деятельность члена-корреспондента АН СССР М. С. 
Андреева. Д., 1969; И стал батрак учёним. Д., 1970; Таджиковед М. С. Андреев. Д., 1970; 
Михаил Степанович Андреев (к 100-летию со дня рождения). Д., 1973.  

 

АЛАМОВ Њалимљон Неъматович (тав. 26. 09. 1982, н. Шамсиддини 
Шоњин), њуќуќшинос-муаррих, номзади илмњои таърих 
(2019). Солњои 2001-2006 дар факултети таърихи ДДОТ 
ба номи Ќ. Љўраев тањсил намуда онро бо ихтисоси 
њуќуќшинос омўзгор ва дипломи аъло хатм кардааст. 
Солњои 2006-2009 хизматчии њарбї. Аз соли 2009 то соли 
2020 ассистент, муалими калони кафедраи њуќуќ 
мебошад. Њамзамон солњои 2010-2013 ба њайси методисти 
шуъбаи ѓоибонаи факултети таърих солњои 2016-2018 
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муовини декан оид ба корњои таълимии факултети Психология, тањсилоти 
томактабї ва фарогири ДДОТ кор кардааст. Аз моњи августи соли 2020 ба 
њайси мудири кафедраи Њуќуќ фаъолият намуда истодааст. Оид ба вазъи 
иќтисодию иљтимої ва фарњангии вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон 
дар давраи Истиќлолият (солњои 1991-2015) кори илмї анљом додааст.  

 Ас.: Моњияти психологиии шаклњои тарбия // Вестник педагогического 
университета. Д., 2013. №1 (50). С. 212-215; Понятие и сущность правового воспитния  // 
Вестник педагогического университета. Д., 2013. №1 (50). С. 119-121;  Прововое 
воспитания и его значения в современном обществе /Х. Н. Аламов// Земледелец. Д., 2014 
№2 (62). С. 112-114; Основние перемени в сфере народного образования Хатлонской 
области в годи независимости // Вестник Таджикского национального университета. Д., 
2016. – №3/6 (211). С. 50–55; Муносибатњои тиљоратии Саразм бо манотиќи дигар // 
Саразм – гањвораи тамаддуни халќи тољик. Д., 2020. С. 191-194 ва ғ. 

 
АЛГЕБРА ВА НАЗАРИЯИ АДАДЊО, кафедра.  
Кафедраи алгебра ва назарияи ададњо соли 1970 ташкил ёфтааст. 

Аввалин мудири кафедра дотсент Элнатанов Б. А. буд. Дар кафедра 
дотсентон: Давлатов Р. Д., Шарипова М. Ш. кор мекарданд. Аз соли 1976 
мудири кафедра дотсент Шарипова М. Ш. интихоб шуд, ки дар ин муддат 
дар кафедра Давлатов Р. Д., Чориев У., Шарипова Р. М., Назаров Ф., 
Вањобов А., Улчабоева М. Т., Алиќулов Р. К. кор мекарданд. Баъди 
кафедраи мустаќил ташкил ёфтанаш ба донишгоњи собиќ Иттињодияи 
Шуравї робитаи илмї дошт. Аз он љумла ба шањрњои Москва, Ленинград. 
Дар ин муддат рисолањои номзадии баъзе аъзоёни кафедра тайёр шуда ба 
дифоъ пешнињод карда шуд. Аз соли 1980 мудири кафедра Элнатанов Б. А. 
интихоб шуд.  

Пас аз он соли 1984 мудири кафедра Шарипова Р. М. интихоб шуд. 
Дар ин муддат Чориев У. рисолаи номзадиашро дифоъ карда, соли 1993 
мудири кафедра интихоб шуд. Аз соли 2000 то соли 2004 мудири кафедра 
дотсент Алиќулов Р. К. буд. Аз соли 2004 то соли 2016 мудири кафедра 
дотсент Олимов М. И. буд. Дар ин муддат, дар кафедра дотсентон 
Исроилов С., Чориев У., Алиќулов Р. К., Олимов М. И. ва муаллими калон 
Хайруллоев Ш. А., ассистентон Мирзоев Ф. О., Давлатбеков А. А., 
Амонќулов Њ. Г. кор кардаанд. Робитаи илмии кафедра ба Институти 
математика ва дигар донишгоњњои Љумњурї вуљуд дорад. Муаллими калон 
Хайруллоев Ш. А. рисолаи номзадиашро дар шурои Институти 
математика соли 2009 бо мувофаќият њимоя кард.  

Дар кафедра равияњои илмии зерин амал мекунанд: «Миёнањои Рисси 
функсияњои таѓйирёбандањо», роњбари илмї: н.и.ф.м. З. Н. 
Ќамариддинова. Назарияи матритсањои квадратии бо адади соддаи Р- 
стрлаѓжонида, - симметрї ва дудиогоналаи фавќи майдони ададњои 
комплексї. Оид ба ин равия профессор Олимов М. И. тадќиќоти илмӣ 
бурда, 350 маќолаи илми чоп кардааст. Назарияи муодилањои номуайян 
оид ба муодилаи Ферма ва њалли он. Дар ин равия дотсент Олимов М. И. 
тадќиќот бурда, 4 маќолаи илмї ба чоп расондааст. Назарияи спектр. 
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Назарияи матритсањои синфашон махсус. Методи матритсавии њалли 
муодилањои ирратсионалї ва системаи муодилањои ирратсионалии 
синфашон махсус. Методи матритсавии њалли нобаробарињои 
ирратсионалї ва системаи нобаробарињои намудашон махсус. Наќшаи 
дурнамои ин равияњои илми низ вуљуд дорад, ки тадбиќи матритсањои 
квадратии ба адади соддаи Р- сатрлаѓжонида, - симметрї ва матритсањои 
дудиогоналаи фавќи майдони комплексиро дар њалли муодилањои 
ирратсионалї, нобаробарињои ирратсионалї ва системаи муодилањои 
ирратсионалї, системаи нобаробарињои ирратсионалї нишон дода 
щудааст. Дар оянда тадбиќи синфи матритсањои квадратии дудиогоналаи 
фавќи майдони ададњои комплексї барои тадќиќи таоремаи Ферма дар 
назар дошта шудааст. Назарияи аналитикии ададњо. Дар равияи илмии 
мазкур дотсентон Чориев У, Ќамариддинзода З. Н. ва Назрублоев Н. Н. 
тадќиќотњои илмї бурда истодаанд. Оидба ин равия дотсент Чориев У 200 
маќолаи илмї чоп кардааст. Натиљаи корњои илмии кафедра то солњои 
2020 дар «Паёми донишгоњ» ва маљалањои мактабњои олии љумњурии, 
Академияи фанњои љумњурї чоп мешуданд. Назарияи квазигурўњњо – оид 
ба ин равия профессор Табарї А. Њ. ва н.и.ф. м. Давлатбеков А. А. 
тадќиќотњои илмї бурда истодаанд. Дастовардњое, ки кафедра дар муддати 
мављудияташ оид ба таълими предметњои кафедра ба даст овардааст: 
Элнатанов Б. А. «Инкишофи таърихи ѓалбери Эратосфен». Олимов М. И. 
«Методи матритсавии њалли муодилаю нобаробарињои ирратсионалї ва 
системањои онњо». Д., 2016; Олимов М. И. Алгебраи матритсањо ва 
табдилдињињои хаттии бо адади содаи p сатрлаѓжонида ва τ – симметрї. Д., 
2018.  

Оид ба солњои рушди илмњои даќик омўзгорони кафедра барои 
инкишоф додани илми фундаменталї (бунёдї) маќолањо ва монографияњои 
худро тайёр карда истодаанд, ки ин ба инкишофи амалия таъсири калон 
мерасонад.  

Аз аввали ташкилёбии кафедра дар њайати коллективи кафедра 6 
нафар дотсент. аз он љумла Элнатанов Б. А., Давлятов Р. Д., Чориев У., 
Назаров Ф., Шарипова Р. М. ва муаллимони калон Алиќулов Р. К., 
Олимов М. И., Ањадов А. кор мекарданд. Баъди соли 1991 њайати устодони 
кафедра каме таѓйир ёфт. Баъзе аз устодон ба сабабњои воќеањои маълум 
кафедраро тарк карданд. Баъзеяшон вафот карданд. Истиќлолият ба 
ташаккули кафедраи алгебра ва назарияи ададњо низ таъсири худро 
расонд. Дар ин муддат устодон Олимов М. И. соли 1994 рисолаи 
номзадиро њимоя карда ва аз соли 1995 дотсенти кафедра мебошад. Аз соли 
2004 то соли 2016 Олимов М. И. вазифаи мудири кафедраро иљро мекард. 
Соли 2009 муаллими калон Хайруллоев Ш. рисолаи номзадии худро њимоя 
кард. Њоло дар кафедра 1 нафар профессор, 4 нафар дотсент, номзади илм 
ва 4 нафар ассистентон кор ва фаъолият доранд.  

Аз соли 2016 н.и.ф. м. Ќамариддинзода З. Н. мудири кафедра 
мебошад. Айни њол дар кафедра профессор Олимов М. И., дотсентон 
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Чориев У., Назрублоев Н. Н., Давлатбеков А. А. ва ассистентон 
Шомуродова Б., Давлатов А. Н., Ёѓибеков Б. Ш., Аслонов С. М. кору 
фаъолият карда истодаанд.  

 
 
АЛЇ Бобољон (тав. 10. 02. 1936, шањри Конибодом), 

шоир ва тарљумон. Аз соли 1959, баъди хатми факултаи 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории Душанбе, 
фаъолиятро дар рўзномаи «Тољикистони Советї» сар карда, 
баъдан дар нашрияњои гуногун дифои вазифа намудааст. 
Муддате корманди илмии Институти забон ва адабиёти ба 

номи А.Рӯдакии АИ љумњурї будааст. Аввалан чакидањои хомаи ў дар 
миёнаи солњои панљоњуми ќарни гузашта ба табъ расидаанд. Муаллифи 30 
китоби гуногунжанру мухталифмаъно, маќолаю очерк, мураттиби бисёр 
баёзу тазкирањои дастљамъона мебошад. Барои кўдакону наврасон ва 
љавонон китобњои «Бачањои хуб» (1963), «Мусича» (1965), «Парвози орзу» 
(1971), «Некї ба некї» (1975), «Осмондара» (1981), «Зардолуи моњтобї» 
(1988), «Атри кўњистон» (1993), «Алифбои парандањо» (2013) ва ѓ.  ба ќалам 
овардааст. Барои шеърњои аз њаёти кўдакон сурудааш борњо ѓолиби 
озмуни рўзномаву маљаллањои љумњуриявї гардидааст. Шеърњои ў барои 
калонсолон дар маҷмуањои «Гули бодом» (1966), «Мављи сурур» (1973), 
«Нилуфар» (1980), «Намаки зиндагї» (1986) ва ѓ. интишор ёфтаанд. Дастае 
аз асарњои насрии Алї Бобољон (њикояти воќеї, очеркњои њуљљатї ва 
маќолањои публисистї) дар китобњои «Домулло Азизов» (1970), 
«Нахустќањрамони тољик» (1979), «Тољикистони ман» (1983), «Чароѓи 
Уялї» (дар њаммуаллифии Собири Шоњонї; 1996), «Соњибњунар» (1998), 
«Писархонди алоќачиён» (1999), «Конибодом» (дар ду љилд), 
«Мењрпайванд» (2006), «Дурахши ситора» (ду љилд, 2012) ва ѓ. фароњам 
омадаанд. Силсилаи маќолањои ў дар љилдњои гуногуни Энсиклопедияи 
советии тољик ба табъ расидаанд. Аз таронасароёни варзидаи кишварамон 
буда, панљоњ сол инљониб њамроњи бастакору мутрибони љумњурї дар 
равнаќи суруди миллї зањмат мекашад. Соли 1984 дар озмуни «Бењтарин 
суруд дар васфи Тољикистон» љойи аввал насибаш гардидааст. Бисёр 
шеърњои ў дар силсилаи «Китобхонаи бачагонаи халќњои СССР», ки 
љумњуриятњои шуравї ба табъ мерасонданд, интишор ёфта, ба русию 
украинї, белорусию узбекї, арманию озарї, ќазоќию ќирѓизї, эстонию 
литвонї ва дигар забонњо тарљима ва чоп шудаанд. Китоби шеърњояш 
«Устопарасту» (Боку, 1978) ба забони озарї, «Мусиќии бањор» (2008) ба 
забони озарї ба табъ расидааст. Намунањои ашъораш дар Эрону 
Афѓонистон њам чоп шудаанд. Тарљимаи китобњои шоирони озарї: Т. 
Муталлибов «Чўљањо», С. Мамадзода «Калид», «Тазкираи шуарои Ветнам 
«Муњаббат ва ѓазаб» ба ќалами ў мансубанд. Тарљимаи тољикии силсилаи 
шеъру манзумањои ба Тољикистон бахшидаи шоирони љањонро дар 
«Китоби дўстї» (1989) дастраси умум гардондааст. Корманди шоистаи 
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Тољикистон (1998), Аълочии маорифи халќи Тољикистон (1982). Бо 
Ифтихорномаи раёсати Шурои Олии Љумњурии Тољикистон (1977) 
мукофотонида шудааст. Аз соли 1972 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст.  

 
АЛИДОДОВ Бахшидод Алидодович (тав. 15. 08. 

1942, н. Шуѓнон), географи тољик, номзади илмњои 
геология ва минералогия (1981), дотсент (1984). Солњои 
1959–1965 дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленин тањсил намуда, онро бо ихтисоси муњандис-
геолог хатм намудааст. Солњои 1965–1981 ходими илмии 
Институти геологияи АИ ЉШС Тољикистон, 1981–1984 
муаллими калони кафедраи заминшиносии умумї ва 
геология, 1984–2001 мудири кафедраи номбурда дар 

ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 2001–2003 њамчун дотсенти 
кафедраи иншооти зеризаминї ва тањкурсињои Донишгоњи техникии 
Тољикистон ва њамзамон раиси Комиссияи давлатї оид ба захирањои 
маъдании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 2003–2005 дотсенти 
кафедраи геология ва иктишофи конњои канданињои фоиданок ва муовини 
декани факултети геологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба 
корњои илмї, 2005–2009 мудири кафедраи минерология ва петрографияи 
донишгоњи номбурда ва озмоишгоњи илмию тадќиќотии 
«Минералофлюидология» кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 130 таълифоти 
илмї ва илмию методї, аз љумла 4 монография ва 3 китоби дарсї мебошад, 
ки дар онњо шароитњои геологию геохимиявии пайдоишу љойгиршавии 
конњои тиллою волфрами Тољикистонро мавриди омўзишу тадќиќ ќарор 
додааст. Барои хизматњояш бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» (1987) ва якчанд ифтихорномањои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мукофотонида шудааст.  

 
АЛИЕВ Аббос (тав. 1899, ш. Бухоро – ваф. 16. 01. 

1958. ш. Алма-ато), аввалин вазири маорифи ЉШС 
Тољикистон, арбоби давлатї ва њизбии ЉШС 
Тољикистон ва ЉШС Узбекистон, мутарљим, доктори 
илмњои таърих (1938), профессор (1940). Мактаби олии 
њизбї ва сиёсии «Красная профессура»-и назди КМ 
ВКП (б)-ро хатм кардааст. Фаъолияти инќилобии ў дар 
Бухоро, Когон ва Чорљўй сар шуд. Солњои 1918–1920 
сардори Комитети махфии њизбии Чорљўй ва яке аз 

ташкилотчиёни ЉХС Бухоро, солњои 1921–1923 корманди нахустини 
идорањои њизбї ва муассисањои давлатї,  баъдан муњаррири газетаи 
«Ќутулуш» (баътар «Бухоро ахбори», «Озод Бухоро», «Бухоро пролетари», 
«Бухоро њаќиќати»), 1924–1927 яке аз муассисони маорифи халќ ва якумин 
нозири маорифи халќи Тољикистон буд. Дар муборизаи зидди босмачиён, 
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маъракаи мањви бесаводї ва инќилоби маданї иштирок  намудааст. 
Фаъолияти илмї ва педагогии ў аз соли 1933 дар Донишгоњи давлатии 
Осиёи Миёна (ДДОМ) сар шуд. Солњои 1940–1958 дар донишкадањои 
педагогии ш. Фрунзе, ш. Днепропетровск ва Донишгоњи давлатии 
Ќазоќистон мудири кафедраи таърихи умумї, таърихи халќњои ИЉШС 
буд. Солњои 1940–1945 дар Донишкадаи давлатии педагогии ш. 
Сталинобод ба номи Т.Г. Шевченко мудири кафедраи таърихи шарќи 
ќадим ва халќњои ИЉШС, декани факултети таърих буд ва ба забонњои 
тољикї, русї ва узбекї дарс мегуфт. Аз нахустин тарљумон ва муњаррирони 
осори классикони марксизм-ленинизм буд. Муаллифи як ќатор асарњои 
илмї оид ба таърихи тољикон ва дигар халќњои Осиёи Миёна мебошад. Бо 
ордени «Ситораи Тилло»-и Комиљроияи марказии Республикаи халќии 
советии Бухоро (1922) мукофонида шудааст. 

Муҳаммадҷони Шакурии Бухороӣ дар рисолаи «Аббос Алиев» 
(Муҳаммадҷон Шакурӣ. Аббос Алиев. Д., 2012) оид ба зиндагиномаи ӯ, 
навиштааст: «Аз ин ёдмондаи Ҷалол Икромӣ маълум мешавад, ки Аббос 
Алиев муборизи шуълавари зидди пантуркизм буда, дар роҳи ҳақ ба 
нотарсиву ҷонсупорӣ талош кардааст, қобилияте доштааст, ки ҷавонони 
ҳамиятмандро гирди худ ҷамъ биёвараду ба мубориза алайҳи душманони 
синфӣ сафарбар бикунад, бо санъати суханварӣ мардумони зиёдеро ба 
муборизаи миллии озодихоҳӣ бихезонад. Аббос Алиевро ба Маскав, ба 
Донишгоҳи коммунистии заҳматкашони шарқ фиристода бошанд. Яъне, аз 
Бухоро дуртар ронданд, табъид карданд. Ба Маскав, ба таҳсил фиристода 
шудани Аббос Алиев як навъ ҷазо барои ташкили шуриши зидди 
пантуркизм буд. Чунончи, Икромӣ мегӯяд, пас аз ин намоишу шуриш 
қариб ҳамаи мактабҳои Бухоро ба забони тоҷикӣ - ба забони модарии 
аҳолии шаҳр гардонда шуд. Ин як пирӯзии бузург буд, ки Аббос Алиев ва 
намоишгарон ба даст оварданд. Вале ин пирӯзӣ дер напоид. Ҳукуматдорон 
дар андак муддат кам-кам боз мактабҳои Бухороро ба забони узбекӣ 
гардонданд. Маълумоте ҳаст, ки соли 1924, дар охири соли мавҷудияти 
Ҷумҳурияти халқии шуроии Бухоро як мактаби тоҷикӣ боқӣ намонда буд, 
ҳамаро узбекӣ карда буданд». 

Соли 1922 мактаби олии ҳизбӣ ва сиёсии «Красная профессура»-и назди 
КМ ВКП (б)-ро хатм кардааст. Соли 1924 Ҷумҳурияти халқии шуравии 
Бухоро барҳам хӯрд. Бо марзбандии миллии Осиёи Миёна, соли 1924 
Ҷумҳурияти шуравии сотсиалистии Узбекистон ва дар ҳайати он Ҷумҳурии 
мухтори шуравии сотсиалистии Тоҷикистон таъсис шуд. Аз Бухоро, 
Самарқанд, Хуҷанд, Истаравшан, Конибодом, Исфара ва ғайра  
мардумоне, ки касбу кори гуногун доштанд, ба Душанбе омадан 
гирифтанду бештари онҳо мақсад доштанд, ки Тоҷикистон бисозанд. 
Бисёре аз тоҷикгароёни Бухоро, касоне чун Абдулқодир Муҳиддинов ва 
Аббос Алиев ба Тоҷикистон омаданд. Абдулқодир Муҳиддинов нахустин 
сарвазири Тоҷикистон - раиси Шурои комиссарони халқ, Аббос Алиев 
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якумин вазири маорифи Тоҷикистон-комиссари халқии маориф шуд. 
Муовини ў устод Лоҳутӣ буд. Он солҳо, ки вазири маориф буд, дар ҳама 
соҳаҳои ҳаёти фарҳангии Тоҷикистон, ки нав шакл мегирифт, ширкат 
дошт. Барои таъсиси якумин маҷаллаи Тоҷикистон «Дониш ва омӯзгор» 
бисёр давутоз кард ва соли 1926 сармуҳаррири он буд. Инчунин, нахустин 
рӯзномаи Тоҷикистон «Бедории тоҷик» бо ширкати фаъолонаи ӯ таъсис 
ёфт.  

Дар муборизаи зидди босмачиён, маъракаи маҳви бесаводӣ ва инқилоби 
маданӣ иштирок намудааст. Аббос Алиев навиштааст, ки аз соли 1927 то 
1936 узви Шурои шаҳри Тошканд буд. Яъне, шояд то тобистони соли 1927 
дар Тошканд будаасту баъдан ба Маскав рафта бошад ҳам, узвияти ӯ дар 
Шурои шаҳри Тошканд ҳамчунон идома доштааст. Ш. Саъдиев дар бораи 
таҳсили Аббос Алиев дар Институти шарқшиносии Маскав андак батафсил 
сухан рондааст, ки «дар ин солҳо ӯ ҳамчун донандаи забонҳои халқҳои 
Осиёи Миёна, арабӣ, туркӣ, урду ном бароварда, забонҳои русӣ, лотинӣ ва 
инглисиро низ аз худ мекунад». Зиёда аз ин, Ш.Саъдиев порае аз 
назарнома (изҳори назар)-и академик В. В. Струверо дар бораи Аббос 
Алиев дар солҳои таҳсили ӯ дар Институти шарқшиносии Маскав 
овардааст, ки баҳои баланд дар бораи дониши Аббос Алиев аст. Дар 
мақолаи Ш.Саъдиев омадааст: «Шарқшиноси машҳур академик В. В. 
Струве дар бораи ӯ менависад: «Профессор Аббос Алиевро ман аз соли 
1929 мешиносам. Ӯ дар таҳқиқи илмиву тарҷумаи хатти қадимаи оромӣ 
(мехӣ) иштирок мекард ва аз фанни „Таърихи мамлакатҳои шарқи 
қадим»дарс медод. Тадқиқотчии боистеъдоди тоҷик барои хидматҳояш дар 
тарҷумаи хатти қадимаи мехӣ ду маротиба аз ҷониби роҳбарият 
қадршиносӣ гардид». Забони оромӣ забони куҳнаи мурда - забони даҳум 
аст, ки Аббос Алиев то расидан ба синни 32-33 омӯхтааст. Ин ҳам муҳим 
аст, ки дар солҳои таҳсили олӣ дар ҳамон Донишкадаи Маскав аз таърихи 
шарқи қадим дарс ҳам мегуфтааст.  

Муҳаммадҷони Шакурии Бухороӣ менависад: «Ин аст, ки Аббос Алиев 
аз тоҷикон якумин донишманде буд, ки ба унвони профессорӣ расид. 
Абдуррауфи Фитрат хеле пештар аз Аббос Алиев унвони профессорӣ 
дарёфт, лекин Фитрат худро турк ба қалам дода, ба сифати як донишманди 
узбек соҳиби ин унвон гардид. Аз ин рӯ, мо на Фитрат, балки Аббос 
Алиевро нахустин профессори тоҷик ба шумор меоварем». 

Солҳои 1935-1939 айёми бадарғашавӣ (дар натиҷаи туҳмати 
миллатгароёни узбек) ҳамчун «миллатчии буржуазӣ» дар њаёти ў буд. 
Аббос Алиев навиштааст: «Дар Узбекистон ман боз ба «абарқудратон» 
рӯбарӯ шудам… Сабаби ба ҳабс гирифта шуданам навиштани асаре буд, ки 
дар он ман ғалату камбудиҳои китоби Раиси Шурои нозирони ҶШС 
Узбекистон Файзулло Хоҷаевро, ки ба инқилоби Бухоро бахшида шуда 
буд, фошу танқид карда будам». (Ш. Саъдиев. Аввалин нозири маорифи 
Тоҷикистон // «Адиб», 2004. — № 6. — с.68). 
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Аббос Алиев баъд аз озодшавӣ аз бадарға, Узбекистонро тарк намуда, ба 
шаҳри Сталинобод кучидааст. Ӯ солҳои 1939-1940-1947 касби омӯзгориро 
пеша намуда, ба ҳайси профессор, мудири кафедраи таърихи шарқи ќадим 
ва халқҳои ИҶШС, мудири кафедраи таърихи умумӣ, декани факултети 
таърихи Донишкадаи давлатии педагогии ш. Сталинобод ба номи Т.Г. 
Шевченко фаъолият намудааст ва ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва узбекӣ дарс 
гуфтааст. Солҳои 1948-1958 Аббос Алиев Тоҷикистонро тарк намуда 
фаъолияташро дар мактабҳои олии шаҳрҳои Бишкек, Владикавказ, 
Днепропетровск, Алмаато давом додааст. Дар шаҳри Алмаато соли 1958 
дафн карда шудааст. 

Аббос Алиев ҳамчун олими таърихшиноси мамлакатҳои Шарқ ҳанӯз дар 
солҳои сиюми асри гузашта ном бароварда буд. Асарҳои илмиаш 
«Таърихнигории шарқи қадим» (соли 1933) ва «Таърихи халқҳои Осиёи 
Миёна» (соли 1935) сазовор қадршиносӣ гардида, ба қарори коллегияи 
Нозироти маорифи ИҶШС ва Комиссияи аттестатсионии Русия ба А. 
Алиев дараҷаи илмии доктори илми таърих дода шудааст. Солҳои 
минбаъда ӯ боз даҳҳо асару мақолаҳои илмӣ навиштааст. Муаллифи як 
қатор асарҳои илмӣ оид ба таърихи тоҷикон ва дигар халқҳои Осиёи 
Миёна мебошад. Ба қалами ӯ тарҷумаи зиёда аз 60 асари асосгузорони 
марксизм-ленинизм ба забони тоҷикӣ низ тааллуқ доранд. 

Ас.: Октябри Аъзам ва ба роњи революция даромадани халќњои Бухоро, Д., 1958. 
Сарчашма: 
Муҳаммадҷон Шакурӣ. Аббос Алиев. Д., 2012; Саъдиев Ш. Аввалин вазири маорифи 

Тоҷикистон//»Адаб» маҷаллаи илмӣ-методии Вазорати маорифи ҶТ. Д., 2004, № 6 (66), 
С.67-68; Саъдиев Ш. Поягузори маорифи Тоҷикистон//»Масъалаҳои маориф», 2009, № 
5-6, с. 3-6. 

 
 
АЛИЕВ Алишер Њиматулоевич (тав. 7. 11. 1983, н. 

Балљувон), муаллими фанни роњнамои касбї. Солњои 
2001–2006 дар факултети технология ва соњибкории 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил кардааст. Аз соли 2006 
инљониб дар кафедраи соњибкорї ва иќтисодиёти 
факултети технологияи ДДОТ ба номи С. Айнї кор ва 
фаъолият намуда истодааст. Соли 2009-2016 дар 
вазифаи љонишини декани факултети технология оид ба 
корњои таълимї, 2017-2018 мудири шуъбаи идоракунии 

сифати тањсилоти ДДОТ ба номи С. Айнї, 2018-2020 ба њайси Директори 
муассисаи давлатии таълимии «Коллељи муњандисию омўзгории шањри 
Душанбе» кор кардааст. Аз соли 2020 инљониб муовини вазири мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон Соли 2012 дар мавзуи 
“Традиция обучения и воспитания предков таджиков и совремённих 
образования» рисолаи номзадї дифоъ намудааст. Муаллифи беш аз 25 
маќолаи илмӣ-методї мебошад.  
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 Ас: Ориёињо: Суннатњои фарњангї ва тарбиявї. Д., 2009; Роњнамоии касбї 
(дастури таълимї-методї). Д., 2015; Ташкили сайёњии байналмилалї (дастури таълимї-
методї). Д., 2019.  

 
АЛИЕВ Дилшод Зайниддинович (тав. 18. 02. 1974, ш. Душанбе, ваф. 

18. 05. 2009, ш. Душанбе), муаллими фанњои техникї. Солњои 1990–1995 дар 
факултети саноатию омўзгории Донишгоњи давлатии омўзгори ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1995–1998 
устои таълимии кафедраи методикаи таълими мењнат ва фанњои 
умумитехникї, 1998–2009 ассистенти кафедраи технология ва 
мошиншиносии ДДОТ ба номи С. Айнї буд.  

 
АЛИЕВ Одилљон (тав. 28. 12. 1952, ш. Конибодом), 

забоншинос, номзади илми филология (1985), дотсент 
(1996). Солњои 1969–1974 дар шуъбаи забон ва адабиёти 
тољики факултети филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Ленинобод ба номи С. М. Киров тањсил 
намудааст. Солњои 1975–1976 сарбози артиши шуравї, 
1976–1981 ходими илмии ИЗА ба номи А.Рӯдакии АИ ЉТ, 
1981–1984 аспиранти Институти забоншиносии Академияи 
илмњои ИЉШС, 1985–1989 ходими калони илмии ИЗА ба 

номи А.Рӯдакии АИ ЉТ, 1989–1991 муаллими калон, 1991–2009 дотсент ва 
мудири кафедраи забонњои Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. 
Осимї буд. Аз соли 2009 њамчун дотсенти кафедраи забони тољикї, солњои 
2010-2012 мудири кафедраи байнифакултетии забони тољикї ва сипас ба 
сифати дотсенти кафедраи назария ва амалияи забони тоҷикии ДДОТ ба 
номи С. Айнї кор карда, аз фанҳои “Лексикологияи забони адабии ҳозираи 

тоҷик», “Услубшиносӣ», “Таҳлили луғавию семантикии матн» ба донишҷӯён 

лексия ва машғулиятҳои амалӣ мегузарад. Оид ба забону услуби «Гуруѓлї» ва 
масъалањои дигари забоншиносї беш аз сад маҷолаю рисола ва дастурҳои 

илмӣ чоп намудааст. Номбурда бо таълифи маќолњои илмиву дастурњои 
методї дар баррасии масъалањои бањсталаби соња пайваста ширкат 
меварзад. Аъзои комиссияи татбиќи Ќонуни забони тољикии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (1996) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: “Забони тоҷикӣ» (Дастури таълимию методӣ барои донишҷӯёни факултетҳои 

ғайрифилологӣ. Д. 2009); “Забони тоҷикӣ» (Дастури методӣ барои донишҷӯёни факултетҳои нақлиёт 

ва менеҷмент. Д. 2009); Забони тоҷикӣ» (Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултетҳои 

ғайрифилологӣ. Д.,2017. Ҳаммуаллиф); “Забон ва услуби “Гӯрӯғлӣ».  Д., 2018. 
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АЛИЕВ Сулаймон Нозимович (тав. 25. 04. 1945, н. 
Сариосиёи Љумњурии Узбекистон. ваф. 25. 08. 2021, ш. 
Душанбе), равоншинос ва педагог, мутахассиси соњаи 
методикаи таълими забони хориљї, номзади илмњои 
равоншиносї (1974), доктори илмњои педагогї (2009), 
профессор (2010). Солњои 1962–1966 дар шуъбаи забони 
англисии факултети забонњои хориљии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1966–1967 дар 

сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 1968–1970 аспиранти 
кафедраи равоншиносии донишкадаи омўзгории пойтахт буд, ки дар 
лабораторияи омўзиш ва инкишофи фикрии Институти психологияи 
умумї ва омўзгории АИО ИЉШС (ш. Москва) рисолаи номзадиро ба 
анљом расонид. Солњои 1971–1998 дар кафедраи равоншиносии ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев ба сифати муаллим, муаллими калон, дотсент, и. в. мудири 
кафедра ва ду маротиба ба њайси мудири кафедра ифои вазифа кардааст. 
Солњои 1998-2015 мудири кафедраи методикаи таълими забони англисии 
донишгоњи омўзгорї буд. Беш аз 50 соли њаёташро бо фаъолияти омўзгорї 
бахшидааст. Дар тадќиќоти худ масъалањои пурсамаргардонии таълими 
забони англисї дар донишгоњ, омўхтани омодагии донишљўёни шуъбаи 
забони англисї ба касби омўзгорї, тадќиќи асосњои илмию педагогии 
инкишофи салоњияти касбии донишљўён дар заминаи муносибати системї, 
инкишофи салоњияти касбию омўзгории донишљўён дар љараёни омўзиши 
фанњои тахассусї, методикаи таълими забони англисї, психологию 
педагогї ва дар рафти таљрибаомўзї дар мактаби тањсилоти умумї, амалї 
гардонидани муносибати коммуникативї нисбати мундариља ва методикаи 
таълими забони англисї дар шароити ислоњоти мактаби тањсилоти умумї 
ва олї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Муаллифи зиёда аз 130 
номгўи асарњои илмї ва методї, аз љумла 2 монография, 4 воситаи 
таълимї, 6 дастури таълимї-методї, 4 маҷмуаи илмї ва 10 барномаи 
таълимї мебошад. Дар тањияи барномањо оид ба такмили сифати тайёр 
намудани мутахассисони соњаи омўзгорї фаъолона ширкат варзида, 
солњои тўлонї мураттиби стандартњои давлатии тањсилоти олї ва 
наќшањои таълимї аз ихтисоси забони хориљї мебошад. Ў тадќиќоти 
илмиро бо фаъолияти омўзгорї пайваста, дар факултети забони англисї аз 
курси методика ва технологияи таълими забони хориљї дарс мегўяд. 
Њамчун омўзгор, олим ва роњбар дар ташаккули шахсияти донишљўёни 
факултет, тарбияи мутахассисони љавони кафедра ва фаъолияти илмї-
тадќиќотии унвонљўёну аспирантон сањми шоиста дорад. Алиев С. Н. дар 
назди факултети психологияи Донишгоњи Давлатии ш. Москва (МГУ) ба 
номи Ломоносов се маротиба (1973, 1978, 1983) аз курси такмили ихтисос 
гузаштааст. Ў солњои 1996 ва 2000 њамчун ѓолиби барномањои озмунї ба 
њайси коромўз-муњаќќиќ дар ИМА буд. Дар анљуманњои равоншиносони 
Иттињоди Шуравї, чандин конфренсияю семинарњои љумњуриявї, 
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минтаќавї, умумииттифоќї, байналмилалї (шањрњои Москва, Владимир, 
Тула, Чебоксарї, Тбилисї, Алмато, Бишкек, Тошкент, Горловка (Украина) 
ва хориљи кишвар (Австрия, ИМА, Туркия, Италия) ширкат варзида, бо 
маърузањо баромад кардааст. Барои хизматњои шоистааш дар соњаи 
таълиму тарбия сазовори нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (1991) ва медали «Хизмати шоиста» (2004) гардидааст.  

Ас.: Состояние функционирования иностранного языка и подготовки педагогических 
кадров в Республике Таджикистан. Д., 2009; Научно-педагогические основи развития 
профессиональной компетенции будущих учителей иностранного языка. Д., 2008; Омўхтани 
психологияи мактабиён. Дастури методї барои донишљўён. Д., 1975; Равоншиносии синну сол 
ва омўзгорї. Васоити таълим. Ќисми 1. Д., 2003; Спецсеминар – важное средство формирования 
профессиональной компетенции будущего учителя иностранного языка//Иностранние языки в 
школе, М., 2008, №2; Социально-правовой контекст совершенствования обучения русскому и 
английскому языкам в системе образования Таджикистана//Вопроси филологии, М., 2007, №3 
(27).  

 
АЛИЕВ Љалол Раљабович (тав. 15. 03. 1939, н. 

Кофарнињон (имрўза Вањдат), ваф. 30. 07. 2005, н. 
Вањдат), кимиёшиноси тољик, номзади илми химия 
(1972), дотсент. Солњои 1956–1957 муаллими мактаби 
миёнаи ба номи Белинскии ш. Норак буд. Солњои 1957–
1962 дар шуъбаи биология-химияи факултети 
табиатшиносї ва географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1962–1964 њамчун ассистенти 

кафедраи зоологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 1964–1965 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат намудааст. Солњои 1965–1967 ассистенти кафедраи химияи 
Донишкадаи хољагии ќишлоќи Тољикистон, 1967–1970 аспиранти 
Институти химияи умумї ва ѓайриорганикии АИ ИЉШС, 1970–1973 
ходими хурди илмии озмоишгоњи моддањои фториддори холиси Институти 
химияи АИ Тољикистон буд. Солњои 1973–2005 дар ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев њамчун муаллими калон, дотсент, мудири кафедраи химияи 
органикї ва биологї, љонишини декан ва и. в. декани факултети химия кор 
кардааст. Аз соли 2002 то вафоташ и. в. мудири кафедраи технология ва 
экологияи химиявии факултети химияи донишгоњи номбурда буд. 
Муаллифи 5 китоб ва зиёда аз 40 маќолањои илмї, илмию методї мебошад. 
Мавзуи тадќиќотњои ўро рафтори 3d элементњо дар мањлули фториди 
њидроген ва фториди њидрогени моеъ, коррозияи 3d филизот ва хўлањои он 
дар мањлули кислотаи фториди њидроген ва фториди њидрогени моеъ, 
њамчунин њимояи онњо аз коррозия дар муњити мазкур ташкил медињад. 
Барои хизматњояш бо ду ифтихорномаи Шурои Олии Љумњурии 
Тољикистон сарфароз гардонида шудааст.  

Ас.: Химияи умумї ва ѓайриорганикї. Ќисми 1 (ҳаммуаллиф). Д., 1992; Химияи умумї ва 
ѓайриорганикї. Ќисми 2 (ҳаммуаллиф). Д., 1992; Химияи умумї ва ѓайриорганикї. Ќисми 3 
(ҳаммуаллиф). Д., 1996; Пайдоиш ва миќдори об дар сайёраи Замин (ҳаммуаллиф). Д., 2003; 
Роњнамои муаллим (ҳаммуаллиф). Д., 1992; Таъмини химиявии бехатарии экологї 
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(ҳаммуаллиф). Д., 2004; Система H2O – CuF – HF при 0оС. Д., 1970; Исследование системи 
металл – НЃ – Н2О. Д., 1970.  

 

АЛИЗОДА Абдурашид Хўљамќул (тав.7.11.1950, д. 
Хулесонї, н. Балљувон), наттоќи маъруфи тољик, 
номзади илмњои филология (2013), дотсент (2020). 
Хатмкардаи факултаи филологияи тољики Донишгоњи 
давлатии Тољикистон (њоло ДМТ) (1967-1972). Дар 
радиои тољик аз соли 1970 ба сифати наттоќ 
фаъолияташро шуруъ намуда, то гўяндаи дараљаи олї 
расид. Ба њайси мудири шуъбаи гўяндањои радиои 
Тољикистон (1993 -1995), муовини аввали директори 

радиои Вазорати фарҳанг ва иттилооти Љумҳурии Тољикистон (1995 – 
2000), директори радиои  Тољикистон (2000 -2006, 2012-2015), директори 
Маркази миллии санъатҳои аудиовизуалии телевизион, радио ва кино 
(2006-2008) кор карда, солњои 2008-2012 ба њайси муовини аввали 
директори МД  «Телевизиони Сафина» фаъолият кардааст. Аз соли 2015 
дотсенти кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети 
журналистикаи ДМТ. Солњои 2009- 2011 ба њайси муаллими калони 
кафедраи адабиёти тољики ДДОТ ба номи С.Айнї кор кардааст. 

 Номбурда яке аз барандагони доимии барномаи машҳури «Хоки 
Ватан» (1993 – 1996) мебошад. Дар «Хазинаи тиллої»-и радиои 
Тољикистон зиёда аз 300 гуфтору барномаҳои сиёсї, адабї ва мусиқї бо 
овози номбурда  маҳфузанд. Мавсуф дар ќироати асарњои Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон «Тољикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён». 
(Иборат аз 4 ќисм), «Чењрањои мондагор», «Уфуќњои истиќлол», «Забони 
миллат-њастии миллат» сањми арзанда гузоштааст. Китоби аллома 
Б.Ѓафуров «Тољикон» дар њаљми 124 гуфтор бо садои ў сабт гардида, 
пайваста аз шабакањои радиотелевизионї пахш мешавад. 

Њамчунин, бо садои ў силсилаи  «Хонишҳои бадеї» аз рўйи асарҳои 
С.Улуѓзода «Достонҳои Шоҳнома», «Пири њакимони Машриќзамин», 
романи «Фирдавсї», С.Айнї «Ёддоштњо», «Марги судхўр», С.Табаров 
«Зиндагиномаи С.Айнї (1975-1978)», асари сегонаи Љ.Икромї «Духтари 
оташ», «Дувоздањ дарвозаи Бухоро» ва «Тахти вожгун», «Дар ошёни 
дилњо» (мунтахаби ашъори М.Турсунзода), «Девони ашъор» (мунтахаби 
ашъори Л.Шералї), Камоли Хуљандї (Девони ашъор), А.Њамдам, 
Л.Чигрин (Спитамен), А.Самад («Гардиши девбод»), К.Мирзо (Ишќи 
сархўр) сабт гардида, нигањдорї мегарданд.  

Муаллифи 3 рисола, 1 љузва, 30 маќолаи илмї ва ќариб  100 мақолаи 
илмї-оммавї оид ба њаёту фаъолияти адибон, оњангсозон ва њунармандон 
аст. Номбурда дар тарбияи рўзноманигорон, алалхусус, гўяндаҳо ва 
барандагони радио ва телевизион саҳм дорад. Бо унвони «Корманди 
шоистаи Маданияти Тољикистон» (1994), ордени «Дўстї» (2006), Љоизаи 
ИЖТ ба номи устод Лоњутї (1994), медали «100-солагии матбуот тољик» 
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(2012), Аълочии маориф ва илми Тољикистон (2019), њамчунин, 
мукофотњои соњавии Аълочии телевизион ва радиои ИЉШС (1990), 
Аълочии матбуоти Тољикистон (2003), Аълочии фарњанги Тољикистон 
(2007), Аълочии телевизион ва радиои Тољикистон (2009) ќадр гардидааст.  

Ас.: Махсусияти жанрњои радиої. Д., 2017 (бо њаммуаллифии С.Хољазод); Наќши 
баранда дар барномањои радио ва телевизион. Д., 2019; Гуфтори неку нагардад куњан. 
Д., 2021. 

  

      АЛИЗОДА Саидризо (тав.11.03.1887, маҳаллаи Боғи 
шамоли ш. Самарќанд, ваф. 1945, ш. Владимир, Россия), 
омўзгор, маорифпарвар, публитсист, мутарљим ва 
забоншиноси маъруфи тољик, муаллифи аввалин 
алифбои забони тољикї бо номи «Китоби нахустин», 
муҳаррир ва мураттиби аввалин луғати русӣ-тоҷикӣ (ду 
ҷилд, 1933 −1934), яке аз поягузорони мактаби усули 
нав.  

      Саидризо Ализода ба њайси як намояндаи афкори рангину 
тањаввулхоњи таърихи халќи тољик рисолати хешро мањз дар бунёди воќеии 
муњимтарин рукнњои ташаккули таърихи халќ  эњсос кард ва хизматеро дар 
паҳлу  њои гуногуни таърихи афкори љадида ва рушди  мактабу маорифи 
тољикон ба љо овард. Зањматњои ў дар роњи таъсису тањкими мактаб ва 
маорифи нави тољик, танзиму тадвини китобу дастуру барномањои 
таълими усули љадид ва ѓайра як самти муњимми кори Саидризо Ализода 
дар љомеа будаанд. Муњимтарин кори таърихии номбурда собит намудани 
мављудияти миллати тољик буд. Сайидризо Ализода шахсе буд, ки дар 
Туркистон, дар њукумати он шуъбаи тољикиро ба вуљуд овард. Дар ин 
њукумат миллатњои асосї ин халќњои туркии Осиёи Миёна ба њисоб 
мерафтанд: узбекњо, туркманњо, ќирѓизњо, ќазоќњо афѓонњо, яњудињо, 
њиндуњо ва ба ин монанд халќњои хурду майда ба њисоб мерафтанд. Номи 
тољик на дар миллатњои асосї ва на дар миллатњои майда набуд. Ализода 
ба маќомоти болої дархост карда, муваффаќ  шуд, ки дар Њукумати 
Туркистон шуъбаи тољикї ташкил карда шавад. Ин шахсият мудири 
шуъбаи тољикї шуд ва дар ин замина моњи апрели соли 1919 маљаллаи 
тољикии «Шуълаи инќилоб»-ро таъсис дод. Бо нашри он манфиатњои 
халќи тољик њимоя ва соњибї мешуданд. 

Фаъолияти эљодии номбурда гуногунљанба аст: ў муаллифи нахустин 
алифбо ва грамматикаи забони тољикї, аввалин тарљумони русї ба тољикї, 
созмондињанда ва аввалин муњаррири доимии маљаллаи тољикии “Шуълаи 
инќилоб», публитсисти оташинсухан, нависандаи пуркор ва 
рўзноманигори бомањорату мушоњидакор буд. Тарафи дигари 
зиндагиномаи ў аз бори кўшиши тањриру таълиф  пур буд. Ба фаъолияти 
ибратбахши ў дар ин љода метавон танњо бо зикри таъсиси маљаллаи 
“Шуълаи инќилоб», ки дар он муњит чун чароѓи роњнамо барои љомеа 
хизмат намудааст, зиёд арљ гузошт,  зеро он дар таърихи ташаккул ва 
равнаќи рўзноманигории тољикон падидаи муњим буд.Саидризо Ализода 
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бо ибтикори шахсӣ ва бо ҳазинаи худ маҷаллаи «Шуълаи инқилоб»-ро 
таъсис дод. Шумораи аввалини “Шуълаи инќилоб» 10-уми апрели соли 
1919 ба дасти хонандагон расид ва ин нашрияи пурфурўѓ то 91 шумора, то 
он даме ки ў  тавони молии нашрашро дошт, ба табъ расид. «Шуълаи 
инқилоб» дар ҳамон давра барои қавми мо - тоҷикон, «Шоњнома»-и Ҳаким 
Фирдавсӣ ва ё шоњасари “Тољикон»-и академик Бобоҷон Ғафуровро 
мемонд.  

Саидризо Ализода аввалин муаллифи адабиёти таълимӣ ба забони 
тоҷикӣ баъд аз Инқилоби Октябр мебошад. »Дабистони тоҷик», «Китоби 
нахустин» (1920), «Сарфу наҳви тоҷикӣ», «Маданияти ислом», 
«Саодатнома» (1926) аз ҷумлаи онҳоянд.  

Саидризо Ализода дар матбуоти даврї бо имзоњои мустаори  Нештар, 
Чарандгўй, Мулло Љубул, Занбур, Муртад ва ѓ. њикояву маќолањои њаљвї 
ба табъ расонидааст ва њамчун мунавварфикри замони худ хоњони бунёди 
љомеаи боадолат ва мактабњои усули нав буд, зеро ў бо ризоияти падараш 
дар мактаби усули наве, ки Абулќосим Ганљавї таъсис карда буд, 14 сол 
ёрдамчии муаллим кор карда, яке аз русидонњои замони худ буд. Тањсил ва 
фаъолият дар мактаби усули нав  чашми Саидризо Ализодаро кушод, аќли 
ўро барои дарки њаводиси замон мукаммал кард, роњи ўро барои омўзиши 
чандин забонњо њамвор намуд. Аз ин рў, дар таърихи тарљумаи замони 
нави тољик низ осори ин шахсияти адабиро аз рўйи инсоф бояд зикр намуд. 
Танњо таъкиди чунин ќазия, ки фаъолияти тарљумонии Саидризо 
Ализодаро њам аз лињози сифат, њам аз лињози теъдод дар ќатори 
мутарљимони касбиву пуркори таърихи адабиёти нави тољикї, шуруъ аз 
устод Лоњутї, Њабиб Юсуфиву Њаким Карим ва Рањим Њошим бояд омўхта 
шавад, бешубња, ќобили дастгирист.  

Тарљумаи китобњои дарсї ва њам силсилаи осори бадеии адабиёти 
љањон, ки Саидризо Ализода анљом додааст, дар мактабњо истифода 
шудаву бењтарин китобњои рўйимизии хонандагони тољик њисоб мешуданд. 
Саидризо Ализода дар ин радиф дар байни солњо 1935-1938 панљ асари  
калони назму насри А.С. Пушкинро тарљума намудааст.  

Саидризо Ализода на фаќат чун публисисти оташинсухан, тарљумони 
маъруф ва нуќтадон, балки чун луѓатшиноси моњир низ шинохта шудааст. 
Ў яке аз тартибдињандагон ва аввалин муњаррири “Луѓати русї-тољикї» ба 
шумор меравад, ки соли 1933 аз чоп баромада буд. Наѓз дар хотир дорам, - 
навишта буд Абдусалом Дењотї, яке аз тартибдињандагони он луѓат, - 
Саидризо Ализода муаллифи аввалин “Сарфу  нањв»-и тољикї ва аввалин 
тарљумони чандин китобњои фаннї  ба забони тољикї  кўча ба кўча, дар ба 
дар гашта, ба ањли касб-дењќонон, боѓдорон, оњангарон, ќассобон ва ѓайра 
мурољиат карда, ислоњот ва таъбирњои халќиро љамъ мекард. 
         Хонаи Саидризо Ализода низ баъдҳо ҳамчун маҳфилгаҳи илмиву 

адабии Самарқанд шуҳрат дошт ва Садриддин Айнӣ, Туғрал, Чулпон, 
Абдурауф Фитрат, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ, Абдулқосими Лоҳутӣ, Ҳоҷӣ 
Абдулазиз, Тӯрақул Зеҳнӣ ба он ҷо равуо доштанд. Ҳамсари устод Лоҳутӣ - 
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Силсилабону ёдовар шуда, ки забони тоҷикиро дар ҳавлии Саидризо 
Ализода омӯхтааст. 

Хизмати Саидризо Ализода дар соњаи забоншиносии тољик низ беназир 
аст. Нахустин китоби дарсии “Сарфу нањви тољикї» низ ба ќалами ў 
тааллуќ дорад, ки соли 1926 ба табъ расида буд. Ин китоб барои мактабњои 
ибтидої ва миёнаи Љумњурии Тољикистон тартиб дода шудааст. Муаллиф 
дар таълифи ин асар аз маъхазњои мухталиф истифода кардааст. Дар 
пешгуфтори китоб таъкид гардида, ки њангоми таълифи он аз китобњои 
зерин: “Дастури забони форсї»- и Ѓуломњусайни Кошиф ва Мирзо 
Аюдулазизи Эронї, “Сарфу нањви туркї»- и Исмоил Њикмат ва Абдуллоњ 
Шоиќи Озарбойљонї, “Сарфу нањви форсї»- и Муњаммад Рифъати 
Истамбулї, “Сарфу нањви русї»- и Сахаруф ва Учукуф ва “Сарфу нањви 
фаронсавї» истифода шудааст. Аз грамматикаи забонњои гуногун 
истифода бурдани Саидризо Ализода бесаб нест; ў забонњои русї, туркї, 
франсавї, арманї ва курдиро хеле хуб медонист, ба ин забонњо тарљима 
мекард. Ба фикри мо, мањз тадрис дар мактаби усули нав, забондонї, 
воќиф будан аз сарфу нањв ва дигар ќонуниятњои забони тољикї ва 
муќоисаи онњо бо забонњои дигар ба Саидризо Ализода имкон дод, ки 
аввалин грамматикаи забони тољикиро таълиф намояд. 
        Саидризо Ализода солҳои 1919-1921 ҳам котиби Кумитаи ҳизбии 
ноҳияи Боғишамоли Самарқанд буд ва ҳам муҳарририи маҷаллаи «Шуълаи 
инқилоб»-ро ба уҳда дошт. «Шуълаи инқилоб» бо мақолаҳои ҷанбаи 
маърифатӣ ва ошкоркунанда доштааш чашми оммаи меҳнаткашро ба 
авзои Осиёи Миёнаву Қафқоз, Русияву Туркия ва дар маҷмуъ, ба авзои 
ҷаҳон боз намуд. Аз ин лињоз, англисҳо барои сари ӯ 50000 фунт стерлинг 
нарх гузошта, ба љони ў суиќасд намуданд. Дар натиҷаи ин суиқасд яке аз 
дӯстони Саидризо Ализода, олими эронӣ Зей Муҳаммад ваҳшиёна кушта 
шуд. Дар ҳамин маҷаллаи »Шуълаи инқилоб» устод Садриддин Айнӣ 
ҳамчун публитсисти шуълавар ба камол расид. Баъд аз ҳиҷрати устод Айнӣ 
аз Бухоро ба Самарқанд Саидризо Ализода ҳамеша ба ӯ кумакҳои моддӣ 
ва маънавӣ расонидааст. 

      Саидризо Ализода дар соли 1926 асари Е. Э. Бертелс  «Мовароуннаҳр»-

ро ба забонҳои форсӣ-тоҷикӣ, туркӣ ва урду тарҷума намуда, дар Лоҳури 
Покистон ба чоп мерасонад. Ба шаҳодати хешовандонаш, ӯ бо хоҳиши як 
дӯсти фаронсавиаш порае аз »Қуръон»-ро низ ба фаронсавӣ тарҷума карда 

буд. Тарҷумаи асари В. И. Ленин - «Инқилоб ба мардум чӣ дод?», ки дар 
шумораи аввали «Шуълаи инқилоб» ба чоп расидааст, ба қалами ӯ тааллуқ 
дорад.  
       Саидризо Ализода муаллифи маҷмуаи мақолаҳои публисистии «Ба ҳам 
бипайвандед, эй ранҷбарони ҳамаи ҷаҳон!», «Сарватмандон навмед 
мешаванд», «Инглиспарварон бихонанд», «Имрӯз наврӯз аст», «Ба 
муносибати хабарҳои Бухоро», «Мотами бузург» (дар бораи ба таври 
фоҷиавӣ кушта шудани Маҳмудхоҷа Беҳбудӣ, 1919) ва ғ., шеърҳои «Зан ва 



63 

 

мулло», «Ба порахӯр», «Бойамак», «Марсияҳои мушфиқона ба фаранҷӣ» 
буда, чун донандаи забҳои арабӣ, форсӣ, русӣ, узбекї, тоторӣ, туркӣ, курдӣ 
асарҳои «Сад фоиз»-и нависандаи амрикоӣ Эптон Синклер (1934), 
«Дубровский» (1935), «Духтари капитан» (1936), «Моткаи қарамашшоқ» 
(1937), «Ҳикояҳои Белкин»-и А. С. Пушкин (1938), «Семент»- и Ф. Гладков 
(1936), «Пӯлод чӣ тавр обутоб ёфтааст»-и Н. Островский (1937), «Каждум 
аз меҳроб»-и адиби узбек Абдулло Қодириро (1938) ба тоҷикӣ 
гардонидааст. 
       Амири Бухоро низ ҳукми қатли ӯро бароварда буд. Ҷаллодони амир 
ӯро дастгир карда натавонистанд ва ҳаммаслакаш муфтӣ Мидҳатхоҷаи 

Беҳбудиро дар Қаршӣ дар соли 1919 ба дор кашиданд. Саидризо Ализода 
аз марги фоҷиабори дӯсташ бохабар шуда, бо ҳамдастии устод Айнӣ 
марсияи пурсӯзу гудоз менависад. 
       Ализода аз нимаи дуввуми солҳои бистум то охири солҳои сиюм ба 
таълифи китобу тарҷумаи осори адибони ҷаҳон ва тадрис дар мактабҳои 
олии Самарқанд машғул мешавад. Бори охир Саидризо Ализода соли 1936 
бо ҷурми забондониаш (гӯё гумоштаи империализми ҷаҳонӣ бошад) 
гирифтори таъқиб ва шиканҷаи НКВД-и шуравӣ мегардад, ки дар натиҷаи 
он дар соли 1945 (дар маъхазҳои даврони шуравӣ соли 1938 нишон дода 

шудааст) баъд аз маҳрумияти 8-сола дар зиндонҳои Самарқанду Тошканду 
Тоболск риштаи умраш дар зиндони шаҳри Владимири Русия канда 
мешавад. Дар давоми ҳашт сол Ализода ба номи сарварони Ҳукумати 
шуравӣ зиёда аз 400 нома менависад, ки ҳамааш беҷавоб мондааст. 
          Бади 32 соли марги ӯ яке аз наберагонаш Фарҳод Ализода дар 
ҷустуҷӯйи қабри бобояш то ба маҳбаси шаҳри Владимир мерасад. Соли 
1986 Фарҳод Ализода устухонҳои бобояшро ба Самарқанд оварда, ба хок 
месупорад. Ҳамон сол дар шаҳри Самарқанд як кӯча ва як мактабро ба 
номи Саидризо Ализода мегузоранд. Қабри ӯ ҳоло зиёратгоҳи мардум ва 
ҳамеша гулпӯш аст. 

Саидризо Ализодаро яке аз поягузорони мактабњои усули нав номидан 
мумкин аст, ки бо таълифи китобњои дарсї, бахусус, нахустин алифбои 
тољикии “Соли нахустин» ва аввалин граматикаи забони тољикї усули 
таълимро нав кард, пояи тадрисаминов аи мактабњои тољикиро дар асоси 
расмулхати ниёгон ва забони миллї устувор намуд, заминаро барои 
таълифи китобњои дарсї ба забони тољикї фароњам овард ва дар рушди 
илми забоншиносии тољик заминаи боэътимод гузошт. Аз ин рў, “Сарфу 
нањв»-и Саидризо Ализода њамчун нахустин грамматикаи забони тољикї 
дар илми забоншиносии тољик то кунун мавќеи босазо дорад ва аз бисёр 
љињат ќимати худро гум накардааст. Ба ин хотир, шахсият ва корњои 
мондагори Саидризо Ализода дар илми забоншиносии тољик љойгоњи 
муњим доранд. 
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АЛИЌУЛОВ Рањимбердї Каримќулович (тав. 13. 09. 1955, д. Сурхии 
н. Истаравшан), риёзидон, номзади илмњои физика-математика (1991), 
дотсент (1998). Соли 1977 Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1989–1991 дар 
аспирантураи донишкадаи омўзгорї тањсил кардааст. Солњои 1998–2009 
дотсенти кафедраи алгебра ва назарияи ададњо, њамзамон 2001–2005 
мудири кафедраи номбурда дар ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Аз соли 2009 
дар Донишгоњи миллии Тољикистон фаъолият дорад. Муаллифи якчанд 
маќолањои илмї ва илмию методї мебошад.  

 
АЛИМОВ Ѓафор Яњёевич (тав. соли 1917, ш. 

Ленинобод, ваф. маълум нест), муаллими фанни 
ботаника. Соли 1939 факултети агрономии Донишкадаи 
давлатии хољагии ќишлоќи Тољикистонро хатм 
кардааст. Солњои 1939–1940 агрономи калони истгоњи 
мошин ва трактори (МТС) н. Њисор буд. Солњои 1941–
1945 дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок намудааст. 
Солњои 1946–1948 њамчун назоратчии калони Вазорати 
назорати давлатии ш. Сталинобод, 1949–1957 муовини 

директор оид ба таълими мактаби коркунони хољагии ќишлоќ, 1957–1979 
ба њайси муаллими калони кафедраи ботаникаи факултети географияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
фаъолият намудааст. Дар муддати 22 соли фаъолияти омўзгориаш дар 
донишкадаи омўзгории пойтахт дар тарбияи њазорњо мутахассисон сањм 
гузоштааст. Оид ба ихтисосаш корњои илмї ва маводњои таълимї ба нашр 
расонидааст. Бо ордени «Байраќи сурх», «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи 
дуюм, «Нишони фахрї», нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» ва 6 медал мукофотонида шудааст.  

 
АЛИМОВ Сирољиддин Шералиевич (тав. 09. 11. 

1968, н. Рўдакї), кимиёшиноси тољик, номзади илмњои 
педагогї (2009). Солњои 1987–1993 дар факултети 
биология-химияи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев тањсил кардааст. Солњои 
1988–1989 дар сафњои артиши шуравї хизмат 
намудааст. Солњои 1993–1995 муаллими фанни химия ва 
биологияи мактаби миёнаи № 25 н. Рўдакї буд. Аз соли 
1995 то 2001 њамчун ассистент, муаллими калон, 

дотсенти кафедраи методикаи таълими химияи ДДОТ ба номи С. Айнї кор 
мекунад. Њамзамон аз соли 2006 то 2010 вазифаи муовини декани 
факултети химияи донишгоњи омўзгорї оид ба корњои таълї, 2012-2014 
декани факулети химия ва аз соли 2015 ба ин сў мудирии кафедраи 
методикаи таълими химияи ДДОТ ба номи Садриддин Айниро ба уҳда 
дорад. Муаллифи 58 маќолаи илмї, 6 фишурдаи илмї, 2 маводи методї, 1 
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китоби дарсї, барномаи таълимии фанни химия барои таълими босуръати 
фанни химия зинањои 3-4 ва 14 барномаи таълимї барои донишљўёни 
факултетњои химиявии донишгоњњои омўзгорї буда, дар мавзуи 
«Ташаккули салоњиятнокии маърифатию иљтимоии омўзгорони мактабњои 
Љумњурии Тољикистон» рисолаи номзадї дифоъ кардааст. Дар 
конференсияњои мухталифи љумњуриявї ва байналхалќї бо маърузањо 
баромад кардааст.  

Ас.: Научно-педагогические исследования педагогической культури в национальной 
школе. Д., 2007; Химияи биологї (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Асосњои педагогии ба курси химиявии 
мактабї ворид сохтани мафњуму маълумоти илмї оид ба ферментњо ва витаминњо // Паёми 
донишгоњи омўзгорї. Д., 2001; Маърифати педагогї ва шартњои муайян кардани дониш // 
Маводњои конференсияи илмию назариявии «Истифодаи шаклњои нав ва методњои таълим дар 
шароити кунунї». Д., 2008; Проблема развития педагогической культуры // Паёми Донишгоњи 
миллии Тољикистон, №3. Д., 2009; Ташкили таљрибаи педагогї дар шароити таълими тафриќа // 
Маводњои конференсияи илмї-амалии «Проблемањои таълими тафриќа». Д., 2009; Проблеми 
формирования социокультурной компетенции учителей // Паёми Донишгоњи миллии 
Тољикистон, №2. Д., 2009; Дифференцированний подход в обучение // Ахбороти шуъбаи 
Тољикистонии Академиияи байналмилалии мактабњои олї, №2. Д., 2009; Андешањо перомуни 
ташхиси лаёќат // Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон, №1–2. Д., 2010.  

 
АЛИМОВА Марњабо Латифовна (тав. 29. 10. 1961, 

ш. Душанбе), муаллими забон ва адабиёти рус. Солњои 
1979–1984 дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленин тањсил кардааст. Солњои 1984–1991 
ассистент, 1991–2006 муаллими калони кафедраи 
умумидонишгоњии забони русии ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Солњои 2006–2007 њамчун мудири кафедраи 
забони русии факултетњои гуманитарї, соли 2008 мудири 
кафедраи умумидонишгоњии забони русии ДДОТ ба 

номи С. Айнї кор кардааст. Аз соли 2008 то 2013 муовини ректори 
донишгоњи омўзгорї оид ба корњои тарбиявї ва солҳои 2013-2019 муовини 
раиси Кумитаи кор бо занони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буд 
ва ҳоло ба ҳайси корманди Кумитаи мазкур фаъолият дорад. Муаллифи зиёда 
аз 20 маќолаи илмї, илмию методї, дастурњои таълимию методї ва 
барномањои таълимї аст.  

Ас.: О месте аудирования в работе над материалами по общественно-политической 
лексике // дар кит. Тайёр кардани мутахассисони омўзгорї тибќи таълими бисёрзина. Д., 1998; 
Причини речевих ошибок студентов национальних групп при изучении общественно-
политической лексики // В кн. Совершенствование преподавания практического курса русского 
языка в неязыкових вузах. Часть 1. Д., 2001; Программа практического курса русского языка 
для вузов с таджикским языком обучения. Д., 2002; Речевие умения и навики в условиях 
обучения второму (неродному) языку // В кн. Совершенствование преподавания практического 
курса русского языка в неязыкових вузах. Часть 2. Д., 2003.  
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АМАКОВ Имомалї Басриддинович (тав. 1. 12. 1992, 
деҳаи Ревад, ноҳияи Айнӣ), омўзгори фанни иќтисод, 
хатмкардаи факултети молия ва қарз, ихтисоси «Кори 
бонкї»-и Донишгоњи молия ва иқтисоди Тољикистон (2010). 
Фаъолиятро аз соли 2015 ба сифати ассистенти кафедраи 
умумидонишгоњиии назарияи иќтисоди ДДОТ ба номиС. 
Айнї оѓоз намуда, аз соли 2020 њамчун саромўзгор идома 

додааст. Номбурда дар мавзуи «Такмили механизњои идоракунии 
стратегии тањсилоти олии касбї дар асоси равиши бенчмаркинг (дар 
мисоли муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон) 
рисолаи номзадї дифъ кардааст (2021). Муаллифи 21-маќолаи илмї, 
илмию методї, 1 монография ва 13 дастури таълимию методї ва 
барномањои таълимї аст. Барои хизматњояш дар соњаи мактабу маориф бо 
ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ќадрдонї 
шудааст.  

 Ас.: Ташаккул ва рушди хадамоти иттилоотии гумрук дар Љумњурии Тољикистон. 

Д.,2020,  (њаммуаллиф).  
 

 
АМИНОВ Анвер Исаакович (тав. 23. 11. 1927, ш. 

Самарќанди ЉШС Узбекистон, ваф. 5. 6. 1984), 
адабиётшиноси тољик, номзади илмњои педагогї (1965), 
дотсент (1971). Соли 1948 факултети забон ва адабиёти 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1948–
1953 мудири кафедраи забон ва адабиёти тољики 
Донишкадаи муаллимтайёркунии ш. Кулоб, 1953–1958 
мудири кафедраи забон ва адабиёти Донишкадаи 

давлатии омўзгории ш. Кулоб, 1958–1961 аспиранти кафедраи адабиёти 
тољик, 1961–1971 муаллими калони кафедраи адабиёи тољики Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1974–1984 
дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тољики њамин 
донишкада буд. Дар баробари кори омўзгорї дар тарбияи донишљўёни 
факултети таъриху филология фаъолона иштирок карда, вазифаи муовини 
декан оид ба корњои сиёсиву тарбиявї ва котиби ташкилоти ибтидоии 
њизби коммунистии факултетро ба уҳда дошт. Муаллифи якчанд корњои 
илмї, илмию методї, аз љумла «Масъалањои омўзиши адабиёти тољик дар 
мактабњои миёна» буда, дар конференсияњои илмию назариявї бо 
маърузањо баромад кардааст. Доираи корњои тадќиќотии ўро масъалањои 
таълими адабиёт ва корњои беруназсинфии хонандагон дар мактаби миёна 
ташкил медињанд. Бо медали «Барои хизмати шоиста», ба муносибати 100-
солагии В. И. Ленин (1970) ва ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии 
ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст. 
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АМИРОВ Толиб Шарифович (тав. 27.10.1988,  деҳаи 
Ёзғанд, ноҳияи Сангвор (собиқ Тавилдара), омўзгори 
таърих ва њуќуќ, номзади илмњои сиёсї (2021). Хатмкардаи  
факултаи таърихи Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнӣ (2012), аз соли 2012 
то соли 2015 зинаи магистратураи факултаи таърих ва 
филологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри 
Томски Федератсияи Россияро аз рӯи ихтисоси 

«Масъалаҳои асосии таърихи умумӣ» бо хатм намуд. Дар мавзуи «Ҳолат ва 
рушди муносибатҳои ҳарбӣ – техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Федератсияи Россия дар аввали асри XXI (љанбаи сиёсї»  рисолаи номзадї 
дифоъ намудааст (2021). Аз соли 2021 ба сифати мудири кафедраи 
сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С.Айнї фаъолият дорад. Бо  Ифтихорномаи 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ (2010) сарфароз гардидааст. 
Ас.: Ҳолат ва рушди муносибатҳои ҳарбӣ-техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи 

Россия дар оғози асри XXI (ҷанбаи сиёсӣ) (диссертатсия). Д., 2021.  

  
 
АМИРБЕКОВ Атобек (тав. 10. 01. 1950, ш. Хоруѓ), педагог, номзади 

илмњои педагогї (1985), дотсент (1991). Солњои 1966–1971 дар факултети 
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1970–1971 муаллими математикаи 
мактаб-интернати № 2 ш. Душанбе, 1971–1972 муаллими математика ва 
наќшакашии мактаби миёнаи № 15 ш. Душанбе, 1972–1973 хидмати 
артиши шуравї, 1973–1975 муаллими математика ва наќшакашии мактаби 
миёнаи № 2 ш. Хоруѓ, 1975–1978 лаборанти калон ва ассистенти кафедраи 
алгебра ва математикаи њисоббарории Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1978–1992 њамчун 
муаллими калон, дотсенти кафедраи методикаи таълими математика ва 
муовини декани факултети математикаи донишкадаи омўзгории пойтахт 
кор кардааст. Њамзамон солњои 1980–1984 дар аспирантураи донишкадаи 
омўзгорї тањсил дошт. Оид ба инкишофи саводи графикии талабагони 
синфњои 6-8 дар дарсњои геометрия ва наќшакашї кори илмї анљом 
додааст. Муаллифи зиёда аз 16 маќола ва китобчањои илмию методї аст. 
Дар тўли фаъолияти корияш њамчун вакили Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон низ интихоб шудааст. Бо ордени 
«Спитамен» (1999) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Масъалањо барои ташаккули графикии талабагони синфњои 6-8. Д., 1982 (6 китоб бо 
њамин ном); Корњои мустаќилона аз математикаи мактабї. Д., 1987; Омўзиши тарзњои 
проексиякунї дар синфи 7 // Мактаби советї, 1983, №11.  

 
АМИР САЙИДИ МУНКЇ (Амирхон Сайидзода) (тав. 28. 01. 1951, д. 

Доробии н. Ховалинг), муаррих ва публитсист. Соли 1969 мактаби миёнаи 
дењаро хатм карда, вориди ДДОТ ба номи Садриддин Айнї шуда, соли 
1974 ба итмом расонидааст. Фаъолияти мењнатиаш аз соли 1973, аз 
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омўзгории мактаби миёнаи №53 шањри Душанбе (њозира Литсейи №53) 
оѓоз ёфтааст. Солњои 1974-1978 омўзгор, 1978-1983 љонишини директори 
мактаби миёнаи д. Доробии н. Ховалинг будааст.  

Солњои 1983-1987 вазифањои мудири шуъба ва котиби масъули 
рўзномаи ноњиявии «Њаќиќати Ховалинг»-ро бар уҳда доштааст. Солњои 
1987-1997 директори мактаби миёнаи д. Доробї, 1997-2002 раиси љамоати 
дењоти Љонбохти ноњия, солњои 2002-2004 сармутахассиси идораи њифзи 
ёдгорињои таъриху фарњанг, солњои 2004-2008 мудири шуъбаи маънавиёти 
дастгоњи раиси ноњия будааст. Аз моњи декабри соли 2008 директори 
Осорхонаи таърихї – кишваршиносии ноњия яке аз муассисони Боѓ - осор–
онаи Восеъ (1988), боѓи «Тањти Шоњидон» (њамроњи Рањмон Сафар), 
«Мамнўъгоњи Њазрати Султон Увайсї Ќаранї» мебошад. Солњои 1995-
2005 намояндаи мардум дар маљлиси вакилони халќи н. Ховалинг будааст.  

Муаллифи китобњои «Ховалинг – чашмаи мењр» (1995), «Асрои 
шањри мунк» (1999), «Њазрати Султон» (2001), «Суханварони диёри Восеъ» 
(2001), «Ховалинг» (2001) ҳаммуаллиф (2003), «Накумард» (2006), 
«Пайванди дилњо» (2008), «Чашмањои чилчанор» (2009), «Се насли 
суханварони як шањр» (2010), «Њазрати Њољї Ёќуби Сачиёнї» (2014), 
«Ёхсу» (2014) ва ѓ. мебошад.  

Бо медали «Хизмати шоиста» (2011) унвонњои фахрии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (1991), «Аълочии фарњанги Тољикистон» (2011) ва 
бисёр мукофотњои хотиравї сарфароз гардонида шудааст.  

Аз соли 2003 узви Иттифоќи журналистон аз соли 2011 узви иттифоќи 
нависандагони Тољикистон аст.  

 

 
АМОНОВ Бегиљон Пулодович (тав. 8. 12. 1967, н. 

Рашт), биолог, номзади илмњои биология (2006). Солњои 
1985–1987 дар сафњои аартиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1988–1994 дар Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев тањсил намудааст. Солњои 
1994–1998 директори мактаби миёнаи раќами №5 н. Рашт, 
1999–2002 аспиранти кафедраи химияи биологї, 2000–
2003 ассистенти кафедраи химияи биологї, 2003–2006 

ассисенти кафедраи технология ва экологияи химиявии ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Аз соли 2006 инљониб муаллими калони кафедраи технология 
ва экологияи химиявии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи 10 
маќолаи илмї ва воситањои таълимию методї аст. Оид ба бањодињии 
биохимиявии навъњои гандум вобаста ба иќлими гуногуни Тољикистон 
кори илмї бурдааст.  

Ас.: Белок зерна пшеници, возделиваемой в условиях Таджикистана. Д., 2010; Ферментњо 
ва витаминњо (Дастури методї). Д., 2010; Влияние экологических факторов на уровень 
переваримости муки зерна различних сортов пшеници ферментами пишеварительного тракта 
животних // Материали второй Центрально-Азиатской конференции по зерновим культурам, г. 
Чолпон-Ата, Иссик-кул. 2006; Биохимическая оценка качества зерна некоторих сортов пшеници 
вирашенних в разних агроклиматических зонах Таджикистана // Известия АН. РТ, Отд. биол. и 
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мед. наук, № 1 (154), 2006; Белок зерна пшеници возделиваемой в условиях Таджикистана // Дар 
маводњои конференсияи љумњуриявии «Тадќиќотњои навини назариявї ва амалии химиявї дар 
мактабњои олии Љумњурии Тољикистон. Д., 2010. Усулҳои таҳқиқоти клиникии лабораторӣ. 
Барои донишљўён). Д., 2014; Усулҳои таҳқиқоти клиники ва биохимиявии озмоишгоҳӣ. Д., 2016; 
Баҳогузории клиникӣ ба натиҷаҳои таҳқиқотҳои лабораторӣ. –Д.,2020.  

 
АМОНОВ Раљаб (тав. 01. 08. 1923, ш. Уротеппа, 

ваф. 27. 05. 2002, ш. Душанбе), нависанда ва 
фолклоршиноси маъруфи тољик, доктори илми 
филология (1968), профессор (1970), узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон (1959), академики АИ 
Тољикистон (1981), Ходими хизматнишондодаи илми 
Тољикистон (1991), иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. 
Соли 1939 ба факултети филологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 

Шевченко дохил шуда, пас аз Љанги Бузурги Ватанї соли 1947 онро хатм 
кардааст. Солњои 1947–1949 ассистенти кафедраи адабиёти донишкадаи 
номбурда буд. Аз соли 1950 то охири њаёташ дар ИЗА ба номи Рўдакии АИ 
Тољикистон фаъолият дошт. Дар мавзуъњои мухталифи адабиётшиносї 
кори илмї бурдааст. Муаллифи таълифоти илмии «Очерки эљодиёти 
дањонакии Кулоб» (1963), «Аз паи њикмати халќ» (1963), «Асари бадеї ва 
замон» (1970), «Ќиссаи беди баланд, чанори пургул ва себи Самарќанд» 
(1981), «Рубоиёти халќї ва рамзњои бадеї» (1987, Тењрон 1998), «Рўбоиёти 
халќии тољикї ва рамзи бадеї» (1995) мебошад. Бо кўшиш ва зањматњои ў 
китобњои «Эљодиёти дањонакии Кулоб» (1956, 1963), «Чистонњо» (1957, бо 
Я. Калонтаров), «Афсонањои халќии тољикї» (бо К. Улуѓзода, 1957), 
«Намунањои фолклори диёри Рўдакї» (1958, 1963 бо М. Шукуров), 
«Эљодиёти дањонакии водии Зарафшон (1960), «Афсонањои халќии тољикї» 
(1963, 1975, 1980), «Баёзи фолклори тољик» ба табъ расидаанд. Баъзе аз ин 
китобњо ба забонњои русї, немисї ва англисї тарљума ва чоп шудаанд. Бо 
иштироки ў маҷмуањои бачагонаи «Афсонањо барои бачањо» (1958), «Њафт 
додарон» (1962), «Лаку Пак» (1966), «Мењрбону» (1968), «Фариштамоњ» 
(1969), «Њасанак» (1972), «Нахўтак» (1979), «Рўбоњи њиллагар» (1985) ва ѓ. 
ба табъ расидаанд. Китобњои дарсии адабиёт барои синфњои 3 ва 6, китоби 
омўзиши фолклор (бо В. Асрорї) бо њаммуаллифии ў тањия гардидаанд. 
Дар фаъолияти ў иншои асарњои бадеї низ мавќеи босазо дорад, ки аз 
љумлаи онњо «Дар домани кўњњои кабуд» (1961), «Навбањори чашмасор» 
(1978), «Дар нимароњи умр» (1988), «Ќиссањои сари кўњи баланд» (1990), 
«Пушаймонї» (1993), «Арўс ва ё ќиссаи зангирии писари њамсоя» (1996), 
«Ќиссањои диёри чашмасор» (1995), «Ишќи найнавоз» (1996) мебошанд. 
Дорандаи љоизаи адабии Садриддин Айнї (1995) ва љоизаи давлатии 
Абуалї Сино (1997) буда, бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» (1960) ва якчанд ифтихорномањо сарфароз карда 
шудааст.  
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АМОНОВА Љумъагул Давроновна (тав. 20. 12. 
1953, н. Љилликўл, ваф. 2010, ш. Душанбе), муаллими 
педагогика. Соли 1988 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1989–1992 муаллими синфњои ибтидої 
ва љонишини директори мактаби миёнаи № 16 ш. 
Душанбе, 1992–1999 муаллими мактаби миёнаи № 18 
дар Љумњурии Туркманистон, 1999–2004 муаллими 
калони кафедраи назария ва методикаи гўштини 

Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон буд. Солњои 2004–2010 њамчун 
муаллими калони кафедраи педагогикаи умумидонишгоњии ДДОТ ба номи 
С. Айнї кор кардааст. Муаллифи якчанд маќола ва корњои методї оид ба 
таълими забони туркманї мебошад.  

Ас.: Учебник туркменского языка для 3-4 классов, работающих на туркменском 
языке, Ашгабад, 1994.  

 
АМОНОВА Ширин Шодиевна (тав. 22. 10. 1978, 

ш. Душанбе), забоншинос, номзади илми филология 
(2004). Солњои 1994–1999 дар факултети забонњои 
хориљии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил намуда, онро 
бо дипломи аъло хатм намудааст. Фаъолияти 
мењнатиашро соли 1999 дар кафедраи методикаи 
таълими забони хориљии донишгоњи омўзгорї шуруъ 
намудааст. Солњои 1999–2001 аспиранти донишгоњи 
номбурда буд. Солњои 2001–2002 дар Созмони 

Байналмилалии Муњољирати СММ, 2002–2004 дар Кумитаи Шветсиягї 
оид ба Афѓонистон, 2004 дар Комиссарияти Олии кор бо паноњандагони 
СММ, 2005 дар Намоишгоњи Байналмилалии ЭКСПО–2005 Љопон, 2006-
2016 дар Раёсати робитањои иќтисодии хориљии Вазорати рушди иќтисод 
ва савдои Љумњурии Тољикистон, 2017-2020 муовин ва раиси Кумитаи 
рушди туризми назди ЊЉТ ва соли 2020 дар вазифаи вазири мењнат ва 
њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон кор мекунад. Муаллифи 
якчанд маќолањои илмї ва як монография мебошад, ки дар онњо 
масъалањои равобити адабиёти тољик бо адабиёти ѓарб, бахусус адабиёти 
англисро мавриди тадќиќ ва омўзиш ќарор додааст. Барандаи љоизаи 
давлатии ба номи Исмоили Сомонї (2008) мебошад.  

Ас.: Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў дар Англия ва Амрико. Д., 2009.  

 
 

АНАЛИЗИ МАТЕМАТИКЇ, кафедра 
Кафедра аз соли 1939 то соли 1969 бо номи кафедраи «Математикаи 

олї» аз соли 1969 то соли 1972 бо номи кафедраи «Анализи математикї ва 
геометрия», аз соли 1972 то имрўз бо номи кафедраи «Анализи 
математикї» дар назди факултети физикаю математика, ки соли 1933 
њамчун шуъбаи шабона аз соли 1939 њамчун факултети рўзона таъсис ёфта 
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буд, амал мекунад. Аввалин мудири кафедра (солњои 1939-1941) 
хатмкардаи Донишгоњи давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов проф. 
Азизов Х. А. буд.  

Дар солњои гуногун устодон: Хаимов Н. Б., Рузметов Э. Р., Шабозов 
О. Ш., Ахмедов М. А., Муродов Б., Пиров Р. Н., Рањимов Р. М., Каримова 
М. М. ва Азизов М. ба кафедра роњбарї кардаанд. Аз соли 2015 то ин 
љониб Холиќова М. Б. роњбарии кафедраро ба уњда дорад.  

Бо афзоиши донишљўён ва кушода шудани ихтисосњои нави омўзгорї 
дар назди кафедра масъалаи тайёр кардани мутахассисон барои худи 
факултет аз њисоби шогирдони мањаллї ба миён омад. Аз њисоби 
хатмкунандагони факултет, ба монанди Горелов И. В., Абакумов Т. Д., 
Рузметов Э. Р., Усмонов Н. У., Раљабов Б. Х., Шарипов Б., Муродов Б., 
Рањимов Р., Муњаммадиев М., Болтаев Х., Наљмиддинов Љ., Ќурбоншоев 
С. З., Пиров Р., Азизов М., Айнуллоев Н., Ќараев Х. ва дигарон сафи 
омўзгорони кафедра дар солњои гуногун пурра гардид. Имрўз аксарияти 
онњо дар мактабњои олии гуногун ва дар худи кафедра фаъолияти илмї-
омўзгорї доранд.  

Сол то сол талабот ба омўзгори баландихтисоси риёзиёт зиёд мешуд, 
ки ин дар навбати худ ба афзоиши шумораи устодони кафедра низ 
бетаъсир набуд. Њоло дар кафедра 8 нафар устодон, аз он љумла 2 нафар 
профессор, 2 нафар дотсент, 2 нафар муаллими калон, 2 нафар ассистент 
фаъолият доранд.  

Дар давраи соњибистиќлол шудани Љумњурии Тољикистон 
дастовардњои назарраси кафедра дар соњаи илм ќобили ќайд аст. Аз он 
љумла, соли 2008 Холиќова М. Б. рисолаи номзадиашро дифоъ намуд. Дар 
ќатори Ќурбоншоев С. (1993) ва Каримова М. М. (1995) моњи ноябри соли 
2009 Азизов М. рисолаи докториашро дифоъ намуд. Инчунин, 27. 06. 2018 
профессори кафедра Пиров Р. дар Шурои ДМТ рисолаи докторї дифоъ 
карданд.  

Дар тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси соњаи риёзиёт, 
махсусан, мутахассисони соњаи омўзгорї сањми кафедраи анализи 
математикї калон аст. Имрўз шогирдони кафедра профессор Ќурбоншоев 
С. З. дар Донишгоњи Славянии Тољикистон-Русия, Муродов Б., Раљабов Б., 
Шарипов Б. дар Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон, Усмонов 
Н., Рањимов Р., Ќараев Х. дар Донишкадаи иќтисодии Тољикистон, 
Саъдуллоева Р. дар Донишгоњи технологии Тољикистон, Абдулофизов Ш. 
дар Донишгоњи шањри Хоруѓ, Дењќонбоев Н. дар Љумњурии Узбекистон, 
Хаимов Б. Н. дар Исроил фаъолият доранд.  

Равобити илмии кафедра бо марказњои илмии шањрњои Москва, 
Ленинград, Новосибирск, Екатеринбург, Киев ва Боку дар солњои 1970-
1976 (мудири кафедра Шабозов О. Ш.) хеле густариш ёфт ва ин натиљањои 
дилхоњ низ дод. Алалхусус устодон: Раљабов Б., Муродов Б., Болтаев Х., 
Абдулофизов Ш., Наљмиддинов Љ., Ќурбоншоев С. З., Азизов М. ва 
Айнуллоев Н. шогирдони ин марказњои бузурги илми математика 
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мебошанд. Ќисми муайяни мутахассисон зери роњбарии устодони кафедра 
ба гирифтани дараљаи номзади илмњои физикаю математика ноил 
гаштанд. Саъдуллоева Р. ва Норов Ќ., Холиќова М. дар тањти роњбарии 
профессорон Рузметов Э. Р. ва Усмонов Н. рисолаи номзадї дифоъ 
кардаанд.  

Шумораи зиёди устодон дастпарварони кафедра мебошанд. Дар 
Љумњурї ва берун аз он номи дастпарварони кафедра, олимон Хаимов Н. 
Б., Рузметов Э. Р., Ќурбоншоев С. З., Каримова М. М., Азизов М., Пиров 
Р. тавассути асарњои илмиашон маълуманд. Донишљўён аз рўйи китобњои 
дарсї ва васоити таълимии устодони кафедра Хаимов Н. Б., Рузметов Э. Р., 
Каримова М. М., Арабова М. Р., Пиров Р., Рањимов Р., Болтаев Х., Азизов 
М., Холиќова М. Б. ва дигарон таълим мегиранд.  

Устодони кафедра дотсент Хаимов Н. Б. профессор Рузметов Э. Р., 
Каримова М. М., Усмонов Н., Пиров Р. барои хизматњояшон дар тайёр 
кардани мутахассисони баландихтисос ва инкишофи илми риёзиёт бо 
унвони фахрии давлатии Корманди шоистаи Тољикистон ќадр шудаанд. Як 
гурўњ, устодон барои хизматњои арзанда бо мукофотњои олии Ватан 
Ордену медалњо, ифтихорномањо сазовор дониста шудаанд, (Хаимов Н. Б., 
Горелов И., Рузиметов Э., Абрамов И. Ю., Рањимов Р., Пиров Р. Н.).  

Ќайд кардан љоиз аст, ки бисёр устодони кафедра дар тањияи 
китобњои дарсї, васоити таълимї, тавсияњои методї, барномањои таълимї 
аз математикаи олї, анализи математикї барои ихтисосњои гуногун сањми 
калон доранд. Дар ин љо хизмати устодон Хаимов Н. Б., Рузметов Э. Р., 
Каримова М. М., Ахмедов М., Арабова М. Р., Рањимов Р., Пиров Р., 
Ќурбоншоев С. З., Абдулофизов Ш., Азизов М., Шарипов Б., 
Наљмиддинов Љ., Холиќова М. Б. ва дигарон шоистаи ќайд аст.  

Корњои илмї-тадиќотї дар кафедра хело хуб ба роњ монда шудааст. 
Имрўз дар кафедра аз рўйи се проблема корњои илмї–тадќиќотї љараён 
дорад: 

– назарияи муодилањои дифференсиалї бо њосилањои хусусии он, 
системаи барзиёдмуайншудаи муодилањои дифферинсиалї бо њосилањои 
хусусї; 

– анализи математикї ва назарияи наздикшавии функсияњои 
таѓйирёбандаашон њаќиќию комплексї; 

– анализи комплексї ва масъалањои канорї.  
Кафедра маҷмуаи корњои илмии устодон «Дифференциальние и 

интегральние уравнения и их приложения» (ќисмњои 1-2) ва ду маҷмуаи 
илмї бахшида ба 60-солагии зодрўзи шодравон профессор Рузметов Э. Р. 
(яке аз он фишурдаи маърузањо), монографияњои илмии профессорони 
кафедраро бо номњои «Аналитические многообразия» (Ќурбоншоев С.), 
«Тауберови теореми с остатком для кратних общих рядов Дирихле» 
(Каримова М.), «Дифференциальние уравнения с параметром и их 
приложения к исследованию некоторих переопределенних систем 
уравнений в частних производних» (Рузметов Э.), «Информационная 
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сложность приближенного решения интегральних уравнений» (Азизов М.), 
Об условиях совместности и многообразиях решений некоторих классов 
переопределенних систем уравнений в частних производних с несколькими 
неизвестними функциями» (Пиров Р.), зиёда аз 58-номгўи китобњои дарсї, 
дастурњои методии ёрирасон ба монанди китобњои дарсї барои мактабњои 
олї «Анализи математикї» ќисмњои 1-5 (Хаимов Б. Н. солњои 1936, 1970, 
1996), «Курси мухтасари анализи математикї», (Рузметов Э., Хаимов Н. 
солњои 1977, 1986), «Алгебраи олї» (Хаимов Н. соли 1961), «Дастур аз 
математика барои дохилшавандагони мактаби олї» (Рањимов Р., Саидова 
С. соли 1994), «Элементњои назарияи маҷмуъњо ва комбинаторика» 
(Назаров Ф., Рањимов Р., Холов Н. соли 1994), «Нишондоди методї ва 
корњои контролї аз анализи математикї» (Рањимов Р., Шарипов Б. соли 
1987) «Назарияи функсияњои таѓйирёбандааш њаќиќї» (Рузметов Э., 
Муродов Б., Назаров Ф. соли 1990), «Назарияи функсияњои 
таѓйирёбандааш комплексї» (Пиров Р., Рузметов Э.), «Муодилањои 
дифференсиалии муќаррарї ва муодилањои дифференсиалї бо њосилањои 
хусусї» (Рузметов Э., Дењќонбоев Н. соли 1991), «Дастури методї оиди 
муодилањои дифференсиалии муќаррарї» (Рузметов Э., Пиров Н., Хаимов 
Б. Н. соли 1986 ќ. 1, соли 1988 ќ. 2.), Дастури методї оиди ќаторњои Фурйе. 
(Пиров Р., Рўзметов Э., 1990.) «Умар Хайём – сверкающая звезда 
математического небосклона» (Рањимов Р., Тоњиров С. соли 2000), «Њалли 
масъалањои экстремалї» (Ќурбоншоев С., Айнуллоев Н., Наљмиддинов Љ.), 
«Дастурамал барои њалли масъалањо аз анализи математикї» (Каримова 
М., Арабова М., Наљмиддинов Љ.), «Хатњои ќисман суфта ва интегралњои 
аз параметр вобаст» (Абрамов Ю.), «Нишондоди методї ва корњои курсї 
аз ананлизи математикї» (Абдулофизов Ш., Азизов М., Шабозов М.). 
«Тадбиќи интегралњои каратї» (Азизов М., Шабозов О. Ш.) «Тадбиќи 
интегралњо дар њалли масъалањо» (Усмонов Н., Шарипов Б.), «Њалли 
масъалањои физикї бо тадбиќи муодилањои дифференсиалї» (Арабова М., 
Мирзоев Б.), «Функсиянинг лимитї ва узлуксизлиги, Функсиянинг 
њосиласи кунинг татбиќи, Бошланѓинч функсия ва аниќмас интеграл. 
Дифференсиал тенгламалар» (Болтаев Х., Менгниёзов Г., Ќараев Х., 
Рањимов Р.), «Математикаи олї. Ќисми I.» (Азизов М. c. 2010), 
«Муодилањои дифференсиалии њосилањояшон хусусии тартиби дуюм» 
(Ахмедов М., Холиќова М. Б. соли 2011), «Муодилањои дифференсиалии 
њосилањояш хусусии тартиби якум» (Ахмедов М. соли 2011), Барномањои 
таълимї ва баъзе тавсияњои методї аз фанњои “Анализи математикї», 
“Муодилањои дифференсиалї», «Назарияи функсияњо» дастури таълимї 
(Пиров Р. Рањимов Ф. Соли 2016), “Нишондодњои методї ва корњои 
контролї аз математикаи олї» (Холиќова М. Б., Лашкарбеков С. соли 
2016) ва ѓайрањо ба табъ расиданд.  

Аз рўи китобњои «Алгебра» (Усмонов Н., Пиров Р. 2001) ва «Алгебра 
ва ибтидои анализ»-и (Пиров Р., Усмонов Н. 2005) «Геометрия» ва 
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«Алгебра» (Болтев Х.) хонандагони мактабњои љумњурї истифода бурда 
истодаанд.  

Дар солњои охир чун натиљаи мањфилњои илмии донишљўён корњои 
илмии донишљўён бо дотсент Рањимов Р. ва профессор Каримова М. М. 
маќолањо чоп кардаанд. Донишљўёни факултет Холиќова М. Б. (роњбари 
илмї профессор Усмонов Н.), Никитенко А. (роњбари илмї профессор 
Каримова М. М.), Алоев Ф., Саъдиева Н., Зикиллоев Ш. ва Тимурова Ю. 
(роњбари илмї, дотсент Пиров Р. Н.), Матмусоев Ш. (роњбари илмї 
дотсент Холиќова М. Б.) дар озмуни Љумњуриявї корњои илмии донишљўён 
ба гирифтани љойњои ифтихорї мушарраф гардидаанд.  

Дар солњои гуногун дар назди кафедра семинари илмї зери роњбарии 
устодон Рузметов Э., Шабозов О., Муродов Б., Пиров Р., Рањимов Р., 
Каримова М. М. ва Азизов М. мунтазам амал карда дар онњо натиљањои 
корњои илмї, муњокимаи рисолањои илмї, китобњои дарсї ва воситаи 
таълимї мавриди баррасї ва бањодињї ќарор гирифтаанд.  

 Дар кафедра курсњои махсус, аз он љумла «Назарияи муодилањои 
дифференсиалї бо њосилањои хусусї», «Системаи барзиёдмуайяншудаи 
муодилањои дифференсиалї бо њосилањои хусусї», «Назарияи теоремањои 
тауберї», «Назарияи наздиккунии функсияњо» ва «Масъалањои канорї» 
ташкил карда шудаанд, ки дар онњо дастовардњои нави илмии устодони 
кафедра ва корњои илмие, ки аз берун дохил мешаванд муњокима ва 
бањогузори мешаванд.  

Оид ба натиљањои корњои илмї, илмию методии устодони кафедра ва 
њамкорї бо донишљўён дар дањ соли охир 227 номгўї корњои илмї, илмию 
методї, аз он љумла 109-маќолањои илмї, илмию методї, 90 - маърузањои 
илмї дар конфронсњои маќоми донишгоњї, љумњуриявї ва байналмиллалї 
дошта, 11 васоити таълимї ба табъ расонида, бисёр корњоро тањрир ва 
таќриз кардаанд. Дар солњои гуногун кафедра дар љамъбасти натиљањои 
корњои илмию тадќиќотї ва илмию методии донишгоњї љойњои аввал ва 
дуюмро ишѓол кардааст.  

Соли 2007 конференсияи Љумњуриявии илмї-назариявї 
«Современние проблеми теорий функций, дифференциальних уравнений и 
их приложения» бахшида ба 70-солагии профессор Каримова М. М. 
гузаронида шудааст.  

Соли 2009 бо ташаббуси кафедра конфренсияи љумњуриявии илмї-
амалї дар мавзуи «Проблемањои муосири назарияи муодилањои 
дифференсиалї, анализи математикї ва татбиќи онњо» бахшида ба 70-
солагии корманди шоистаи Тољикистон, профессор Рўзиметов Эргаш 
гузаронида шуд, ки маводаш дар «Паёми Донишгоњи омўзгорї» (№1 (33), 
273 с.) ба чоп расид.  

Соли 2011 конференсияи љумњуриявии илмї-назариявї «Масъалањои 
анализи математикї, назарияи функсияњо, муодилањои дифференсиалї ва 
татбиќи онњо» бахшида ба 20-солагии истиќлолияти Љумњурии 
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Тољикистон, љашни 80-солагии ДДОТ ба номи С. Айнї ва 80-солагии 
дотсент Ахмедов М. гузаронида шудааст.  

Махсусан дар солњои охир 2007-2010 семинари илмии кафедра 
пурмањсул кор кардааст. Дар ин давра шаш рисолаи номзадї ва як рисолаи 
докторї дар семинари илмии кафедра муњокима ва ба њимоя пешнињод 
шудаанд. Кафедра дар њимояи шаш унвонљў њамчун муассисаи пешбаранда 
баромад кард. Устодони кафедра, инчунин, ба њайси оппоненти 
унвонљўйњо дар шуроњои илмї баромад кардаанд.  

Њоло дар кафедра омўзгорони зерин фаъолият доранд: мудири 
кафедра Холиќова М. Б., доктори илмњои физика-математика профессор 
Пиров Р., дотсент Наљмиддинов Љ., муаллимони калон Сафарзода Э., 
Лашкарбеков С., ассистентон Усмонов М. А., Надирова М. И., Тимурова 
Ю. Х., Сайфуллоева З. Х. ва лаборант Юлдашева М. А.  

 
АНАТОМИЯ ВА ФИЗИОЛОГИЯ, кафедра.  
Кафедраи мазкур соли 1958 дар назди факултети тарбияи љисмонї 

таъсис ёфтааст. Аввалин мудири кафедра доктори илмњои тиб, профессор 
Икромов Э. Х. буд, ки то соли 1962 дар ин вазифа кор кардааст. Солњои 
1962–1967 Ќиёмов Ќ. Ќ., 1976–1987 Бобохољаев И. Я., 1988–1993 Ёќубов А. 
Я., 1993–2002 Ивазов Н. вазифаи мудири кафедраи физиология ва 
гигиенаро (имрўза кафедраи анатомия ва физиология) ба уҳда доштанд. Аз 
соли 2005 то чанд муддат роњбарии кафедраи анатомия ва физиологияро 
доктори илмњои биологї, профессор Ѓафуров Б. ба уҳда дошт.  

Кафедраи анатомия ва физиология як аз кафедрањои 
умумидонишгоњї буда, устодони он дар њамаи факултетњои донишгоњ дарс 
мегўянд. Омўзгорони кафедра бо донишљўён аз фанњои «Ёрии аввалини 
тиббї ва њаёти солим», «Анатомия ва физиологияи синнусолї», 
«Мудофиаи гражданї», «Анатомияи одам», «Физиологияи одам ва 
њайвон» дарс мегузаранд.  

Ба ѓайр аз ин омўзгорони кафедра дар рафти таълим бо як ќатор 
корњои илмию методї ва љамъиятї машѓул шудаанд. Аз он љумла, 
барномањои силлабусї барои курсњои низоми кредитї бо забонњои тољикї 
ва рўсї тартиб дода шуданд.  

Имрўз дар кафедра 6 нафар омўзгорони штатї, 2 нафар корманди 
хурди техникї ва як нафар ба сифати мудири кабинет фаъолият доранд. 
Омўзгорони кафедра аз рўйи равияи илмии «Ањамияти гипоталамус, 
таламус ва минтаќањои эњсоси њаракатоварандаи ќишри нимкурањои 
калони маѓзи сар дар якљоягї ба танзимдарории рафтори хўрока ва 
ташнагї дар шароити бартарї доштани ташнагї» корњои илмию 
тадќиќотї бурда истодаанд.  
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АНВАРЇ Сулаймон (5. 10. 1946, д. Љавчии дењоти 
Њакимии н. Нуробод), адабиётшинос, номзади илмњои 
филология. Хатмкардаи факултаи таъриху филологияи 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї. Корро дар кафедраи 
забони тољикии донишгоњи мазкур оѓоз намудааст. Соли 
1980 дар мавзуи «Вожањои низомии «Шоњнома»-и 
Абулќосими Фирдавсї» рисолаи номзадї њимоя 
кардааст. Аз соли 1981 корро дар кафедраи забони 
тољикии донишгоњи номбурда ба њайси муаллими калон 

идома додааст. Солњои 1986-1988 дар Љумњурии Демократии Афѓонистон 
тарљумонї кардааст. Аз соли 1989 фаъолияташ дар донишгоњ идома 
бахшида, дотсенти кафедра ва декани факулта будааст. Аз соли 2002 
дотсенти кафедраи забони тољикии Донишгоњи миллии тољикистон 
мебошад. Муњаќќиќи таърихи забони тољикист. Чакидањои нахустини 
хомааш дар жанрњои маќолаву очерку мутоибот дар нашрияи дониљўён- 
«Педагоги љавон» (њозира «Омўзгори љавон») ба табъ расидаанд. 
Маќолаву таќризњояш аз соли 1972 дар рўзномаву маљаллањои ноњиявию 
љумњурї ва хориљи кишвар (Узбекистон, Афѓонистон ва Эрон) интишор 
меёбад. Пиромуни шеваи омўзишу парвариш, мушкилоти луѓат, забон ва 
шеваи баёни адибони классику муосир ва арзиши фарњангии сухан беш аз 
220 маќолаву рисола ба табъ расонидааст. Муаллифи 5 рисолаи илмї, 4 
китоби дарсї (барои синфњои У, У1, У11 ва донишљўёни риштањои 
ѓайрифилологии донишгоњњо), мураттиби «Барномаи таърихи забони 
тољикї (форсї) барои донишљўёни донишгоњњои омўзгорї», 2 дастури 
методї, мутарљими дастури омўзиши «Машѓулияти мусиќї дар синфи 2» 
(аз русї) мебошад.  

Њамчунин рисолањои «Сухан аз шеваи омўзиш ва парвариш» (1993), 
«Вожањои низомї дар Шоњнома»-и Абулќосими Фирдавсї» (1994), 
«Забони ањди Сомониён ва арзиши сухан» (1999), «Дар љустуљўи сухани 
зебо» (2000), «Љойгоњи сухан дар осори форсї-тољикї» (2005), «Сухан дар 
коми ў меёфт сайќал…» (2011), «Њољї Њусайн ва арзиши сухан» (2013) 
зодаи зањмати ўстанд. Доир ба масоилу чењрањои гуногуни адабиёт ва 
њунар 6 китоб тањия кардааст, ки «Суруди Зафар» (1994), «Ромишгари 
мумтоз» (2000), «Санъаткори машњури миллат» (2002), «Сухани бузургон» 
(2008), «Сухан бифканад минбару дорро…» (2008), «Тўфон дар ѓунча» 
(2009), «Зафари нотакрор» (2010), «Ҳоҷӣ Ҳусайн ва арзиши сухан» (2013), 

“Шоҳнома» – ганҷинаи сухан» (2016), “Нақди масоили суханшиносӣ» (2016), 

“Дар густараи забон ва баён» (2017), “Арзиши бадеии сухан» (2017), “Ҳамнавои 

рӯзгор» (2017) ва ѓ. аз он љумлаанд. Дар чандин конфронсу симпозиуми 
љумњуриявию байналмилалї ширкат варзидааст. Аълочии маорифи 
Љумњурии тољикистон. Аз соли 2012 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст.  

Бо се Грамотаи фахрии вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сарфароз гардидааст. Аълочии маорифи Тоҷикистон мебошад. 
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АНСОРЇ Файзулло (тав. 20. 03. 1931, д. Нигноти н. 

Панљакент, ваф. 28. 04. 1980, н. Панљакент), шоири таронасаро 
ва драматург. Соли 1947 Омўзишгоњи омўзгории Панљакент, 
соли 1951 Донишкадаи омўзгории Душанберо ба поён расонда, 
фаъолияти мењнатиро ба њайси омўзгори кафедраи забон ва 
адабиёт оѓоз кардааст. Солњои 1953-1959 сардори шуъбаи 

бадеию мусиќии радиои кишвар, 1959-1960 сармуњаррири барномањои 
адабию драмавии телевизиони Тољикистон будааст. Соли 1962 курси 
дусолаи Мактаби олии адабиётро (дар Масква) ба итмом расонда, чанд сол 
узви коллегияи киностудияи «Тољикфилм», мудири бахши адабии Театри 
давлатии академияи драмавии ба номи Абулќосим Лоњутї ва муњаррири 
калони Нашриёти давлатии Тољикистон будааст. Дар тамоми анвои 
маъмулии назми тољикї њунарозмої карда, ба гунаи шоири таронасаро 
соњиби иззату маъруфияти хосе гардидааст. Чакидањои хомааш дар 
маҷмуањои «Калхот ва кабутар» (1954) «Гулдастаи дўстї» (1956), 
«Дўстонро то расонад рўзи тўй» (1976), «Офтоб дар роњ» (1956), «Дур аз 
шањр» (1957), «Гулшан» (1958), «имтињон» (1961), «Шарофат» (1963), «Тори 
илњом» (1963), «Буттаи гул» (1969), «Оинаи дил» (1973), «Сарваи дил» 
(1982), «Китоби Ватан» (1991), «Ситораи муњаббат» (ба забони русї, 1967) 
ва ѓ. чоп шудаанд.  

 Файзулло Ансорї чун драматург дар пешрафти адабиёти тољик 
хидмати шоён карда, њамчун асосгузори драмаи манзуми тољикї сазовори 
эътирофи умум гардидааст. Намоишномањои «Имтињон» (1958), «Њаёт ва 
ишќ» (1958), «Модар, мебахшед!» (1960), «Њукми модар» (1962), «Ќиссаи 
нотамом» (1963), «Оинаи махмалпеч» (1965), «Шањр дар оѓуши ту» (1966), 
«Баъди имтињон» (1971), «Висол» (1972), «Як либос атлас» (1972), «Модар 
нигарон буд» (1972), «Актриса духтар» (1973), «Зинапоя» (1974), «Тўй 
барпо нашуд» (1978) ва ѓ., ки мањсули ќалами ў мебошанд, аз љониби 
тамошобинон ба хубї пазируфта шудаанд ва солиёни дарозе сањнаи 
театрњои номии кишварамонро оро додаанд. Либреттои операњои «Пўлоду 
Гулрў» (дар асоси романи њамноми Рањим Љалил) ва «Шарофат» (бар 
матни достонњои њамноми муаллиф) зодаи ќалами ўстанд. Чандин асари 
адибони русу љамоњири собиќи шуравиро ба тољикї гардондааст. 
Тарљумањои осори худи ў ба забони русї дар ду маҷмуа («Солнце в пути» 
ва «Улибка любви») ба табъ расидаанд. Барои зањмати пурсамари эљодї ва 
тањкими равобити адабї бо медали «Барои мењнати шоён» ва Грамотаи 
фахрии Президиуми Совети Олии РСС Белорусия мукофотонида шудааст. 
Аз соли 1954 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 
 
 
 



78 

 

АРБОБОВА Фароѓат Анваровна (тав. 23. 08. 1980, 
ш. Душанбе), муаллими фанни педагогика. Солњои 
1997–2002 донишљўи факултети педагогикаи ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2002 то ба имрўз њамчун 
ассистенти кафедраи педагогикаи умумидонишгоњии 
ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. Дар 
конференсияњои љумњуриявї бо маърузањо баромад 
кардааст. Муаллифи якчанд маќолањои илмї аст.  

Ас.: Тарбияи зебопарастии хонандагон // Маърифати 
омўзгор. Д., 2004. №2; Тарбияи маънавии бачагон дар педагогикаи халќї // Маърифати 
омўзгор. Д., 2010. №2.  

 
АСЛАМОВ Њикматулло Акбархонович (тав. 02. 11. 

1987, н. Москва (ҳозира Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ), 
омўзгори забони англисї, номзади илми филология 
(2019). Хатмкардаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ 
(2010), аз соли 2010 то инҷониб дар факултети забони 
англисии ДДОТ ба номи С. Айнӣ дар вазифаҳои 
ассистенти кафедраи услубшиносӣ ва назарияи тарҷума, 
методисти шуъбаи ғоибона, омўзгори калони кафедраи 

номбурда кор ва фаъолият намуда истодааст. Муаллифи зиёда аз 20 
маќолаи илмӣ мебошад. Солҳои 2013-2017 аспиранти шуъбаи ғоибонаи 
аспирантураи ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Рисолаи номзадиро дар мавзуи 
«Словообразовательний анализ терминологии компьютерной технологии в 
таджикском и английском языках» дифоъ намудааст. Аз соли 2021 мудири 
кафедраи забоншиносї ва типологияи муќоисавї аст.  

 
АРСЛАНОВА Суюм Галиевна (тав. соли 1925, ш. Алмаато, ваф. 

маълум нест), муаллими забони англисї. Соли 1950 шуъбаи англисии 
факултети забонњои хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1950–1962 
муаллим, муаллими калони кафедраи забони англисї, 1956–1957 декани 
факултети забонњои хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор карда, дар тайёр намудани садњо 
нафар мутахассисони бландихтисоси маълумоти олидор аз фанни забони 
англисї сањм гузоштааст. Соли 1962 ба вазифаи муаллими калони 
кафедраи забони англисии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин гузаштааст.  
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АСОЗОДА Худойназар (тав. 25. 12. 1941, д. 
Момайии н. Балљувон, ваф. 18. 02. 2014, ш. Душанбе), 
адабиётшиноси маъруфи тољик, доктори илми 
филология (1989), профессор (1992). Солњои 1956–1960 
дар Омўзишгоњи омўзгории ш. Кулоб тањсил намудааст. 
Солњои 1960–1963 муаллими синфњои ибтидоии мактаб-
интернати шањрчаи Ворошилободи н. Колхозобод, 
1963–1968 донишљўи факултети таърих ва филологияи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 

1968–1970 ассистенти кафедраи забони тољикии донишгоњи мазкур буд. 
Солњои 1971–1973 тарљумони Вазорати геологияи Афѓонистон, 1973–1976 
аспирант, 1976–1978 ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи 
адабиёти советии тољики Донишгоњи давлатии Тољикистон буд. Солњои 
1978–1981 бо сафари хизматї дар Афѓонистон ќарор дошт. Солњои 1981–
1985 дотсенти кафедраи адабиёти советии тољики Донишгоњи давлатии 
Тољикистон, 1985–1988 докторанти Институти шарќшиносии АИ ИЉШС, 
1989–1992 дотсент ва профессори кафедраи назария ва адабиёти навини 
форсии тољикї, 1992–1993 муовини аввали ректори Донишкадаи забонњои 
Тољикистон, 1993–1996 мудири кафедраи назария ва адабиёти навини 
форсии тољикї, 1996–1999 декани факултети филологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, 1999–2005 мудири кафедраи забонњои Донишкадаи 
андоз ва њуќуќи Тољикистон буд. Солњои 2005–2008 њамчун ректори ДДОТ 
ба номи С. Айнї фаъолият намуда, аз соли 2008 то лањзаи вопасини умр 
профессор ва мудири кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 
тољикии Донишгоњи миллии Тољикистон буд. Оид ба ташаккули синфи 
коргар дар насри муосири тољик, ташаккули низоми жанрњои насри дарии 
Афѓонистон, масъалањои мубрами назариявї ва таърихи адабиёти муосири 
форсї, тољикї ва дарї корњои илмї анљом додааст. Муаллифи зиёда аз 150 
маќолаву рисолањои илмї, китобњои дарсї ва васоиту дастурњои таълимї 
мебошад.  

Ас.: Синфи коргар дар адабиёти советии тољик. Д., 1976; Ба умеди оянда (дар бораи 
фаъолияти нависанда А. Самадов). Д., 1984; Воќеияти зиндагї ва љамъбасти бадеї (Панљоњ 
соли насри дарї). Д., 1987; Формирование жанровой системи в прозе Афганистана на языке 
дари. Д., 1988; Развитие жанров в прозе на дари. Д., 1989; Адабиёти форсї ва се шохаи он. Д., 
1991; Становление крупних жанров. Д., 1996; Чењрањо. Д., 1996; Адабиёти садаи XX форсии 
тољикї (Кит. 1. Шеъри дарї). Д., 1996; Адабиёти садаи XX форсии тољикї (Кит. 2. Насри дарї). 
Д., 1996; Адабиёти Ирон дар садаи XX. Д., 1997; Адабиёти тољик дар садаи XX. Д., 2000; 
Абулќосим Фирдавсї дар шинохти С. Улуѓзода. Д., 2000; Устод С. Айнї дар шинохти С. 
Улуѓзода. Д., 2001; Афѓонистони шоњї (аз дафтари хотирањо / 1971–1973). Д., 2001; Ёде аз дўсти 
љавонмардам. Д., 2003; Афѓонистони инќилобї. Д., 2004; Кашшофи рози адабиёт. Д., 2005; 
Сотим Улугзода ва фољиаи ў. Д., 2006; Достони зиндагї. Китоби 1. Д., 2007; Достони зиндагї. 
Китоби 2. Д., 2007; Достони зиндагї. Китоби 3. Д., 2008; Соддиќ Њидоят ва дунёи эљоди ў. Д., 
2007; Забон ва адабиёти тољик (китоби дарсї барои синфи 11). Д., 2007; Саргузашти устод 
Лоњутї. Д., 2009; Воќеият, сиёсат ва С. Айнї. Д., 2010.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯИ ИЌТИСОДЇ, кафедра.  
Кафедра соли хониши 1955–1956 ташкил карда шудааст. Мудири 

аввалини кафедра олими шинохта ва ходими љаъмиятии Љумњурии 
Тољикистон, доктори илмњои иќтисодї, Ходими шоистаи илми Љумњурии 
Тољикистон, профессор Салбиев Њ. Б. буд. Дар рушди минбаъдаи кафедра 
Франс Б. Н., Мошияхов И. А., Палчиков Ю. Н., Юсуфбеков Р. ва дигарон 
сањми арзандаи худро гузоштаанд.  

Дар марњилаи аввали ташаккули кафедра узви вобастаи АИ 
Љумњурии Тољикистон, собиќ вазири маориф, собиќ муовини Раиси Шурои 
Вазирони ЉШС Тољикистон, доктори илмњои иќтисодї, Ходими шоистаи 
илми Љумњурии Тољикистон Юсуфбеков Р. Ю., профессор, номзади илмњои 
иќтисодї, Корманди шоистаи мактабњои олии Љумњурии Тољикистон, 
Аълочии маорифи Тољикистон Зайниддинов Њ., номзади илмњои иќтисодї, 
дотсент Хољаев Ф. ва ѓайрањо сањми арзандаи худро гузоштаанд.  

Марњилаи дуюми инкишофи кафедра дар солњои 60-ум асри гузашта 
оѓоз ёфтааст. Дар ин марњила кафедра бо љавонони боистеъдоди илмию 
омўзгорї пурра шуд. Аз љумлаи онњо олими шинохта, доктори илмњои 
иќтисодї, профессор Тошев О. Т. мебошад. Ў солњои 1981–2009 сарварии 
кафедраро ба уҳда дошт. Муддати на чандон тўлонї профессор Эргашев А. 
мудири кафедра буд ва баъдан сарварии кафедраро дотсент Њамроќулов 
Ш. ба уҳда дошт.  

Устодони кафедра дар мавзуи «Хусусиятњои гузариши Љумњурии 
Тољикистон ба иќтисоди бозаргонї» корњои илмї мебаранд. Оид ба ин 
масъала устодони кафедра дар конференсияњои илмиву назариявии 
љумњуриявї ва байналмилалї бо маърузањо баромад кардаанд. Аз љумла, 
профессор Тошев О. Т. дар шањрњои Москва ва Минск, профессор Эшбоев 
А. Э. дар шањрњои Санк-Петербург ва Тошкент, Зайниддинов Њ. дар 
Будапешт, Варшава ва Москва бо маъруза баромад доштанд.  

Доктори илмњои иќтисодї, профессор Тошев О. Т. дар тайёр 
намудани мутахассисони илмї сањми арзанда гузоштааст. Бо роњбарии ў 
Нафедова Л. Л. ва Мусулмонов И. рисолањои номзадї дифоъ намудаанд.  

 
АСОСЊОИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНЇ, кафедра.  

Соли 2012 кафедраи Асосњои технологияи информатсионии 
умумидонишгоњї дар факултаи математика аз кафедраи технологияи 
информатсионии коммуникатсионии људо гардид. Таърихи кафедраи 
асосњои технологияи информатсионї ба кафедраи ТИК вобастагї дорад. 
Олимони ин кафедра дар кафедраи ТИК то њол дарс ва фаъолият 
менамоянд. Аз соли таъсисёбии кафедра соли 2012 то 2015 н.и.п, дотсент 
Латипов С мудири кафедра буд. Соли 2015 иљрокунандаи вазифаи мудири 
кафедра, соли 2016 то инљониб н.и.п, дотсент Тошпулотова Ф. мудири 
кафедраро ба уҳда дорад.  

Дар кафедра аз оѓоз то имрўз омўзгорони зерин кор ва фаъолият 
намуданд: 
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н.и.ф. м. Њамидов Б., нип Каримзода Х, Эргашева М, нип. 
Мухитдинова С, н.и.п. Тошпулотова Ф., н.и.п Мисоќова Ф., н.и.ф.м. 
Љураева Г, муаллимони калон: Музаффаров Н., Содиќова Ш., Собирова 
Г., Љураева Н., Идиев Ѓ., Шарипов Ќ., ассистентон Њасанов Ф., Мустанов 
Б., Шерзода Ф., Буриева М., Рањимов С., Холиќова А., Зафари С., Салимов 
Њ., Лутфуллои С., Баротов Љ., Ризоева М., Бењбудов Ш., Каинова М., Ёров 
А., Њасанзода А., Самиев М., Ѓозиев Ф., Убайдов О., Собиров С. ва 
дигарон.  

Дар кафедра дар айни њол 25 нафар омўзгорон кор ва фаъолият 
мекунад, ки аз љумла 3 номзади илм: Тошпулотова Ф., Мисоќова Ф., 
Љураева Г., 6 нафар муаллимони калон: Љураева Н., Собирова Г., 
Содиќова Ф., Музафаров Н., Шарипов Ќ., Идиев Ѓ., 16 нафар ассистентон: 
Рањимов С., Мустанов Б., Њасанов Ф., Шерзода Ф., Холиќов А., Салимов 
Њ., Лутфуллои С., Баротов Љ., Ризоева М., Бењбудов Ш., Каинова М., Ёров 
А., Мусомирова З., Самиев М., Ѓозиев Ф. ва Убайдов О. ба таълиму 
тадриси шогирдон машѓуланд.  

Устодони кафедраи «АТИ» барои баланд бардоштани сифати таълим 
пайваста талош меварзанд. Ин аст, ки аз љониби устодони кафедраи мазкур 
як ќатор барномањо, силлабусњо ва дастурњои таълимї аз чоп 
баромадаанд, ки барои баланд бардоштани сифати таълим ва самаранокии 
он мусоидат мекунад. Дар кафедра матни чопии лексияњо тайёр карда 
шудаанд ва дар фонди китобхонаи электронии донишгоњ ва кафедра нигоњ 
дошта мешавад. Аз нав таљдиди назаршавии матни лексияњои устодон 
боиси бењтаршавии сифати дарсњои лексионї ва амалї аз рўи фанњои 
технологияи информатсионї, истифодаи маводои мултимедї ва воситањои 
техникии муосир, интернет ва шабакањои интернетї гардидааст. Ин 
масъала борњо дар љаласањои кафедра мавриди тањлилу муњокимањои 
љиддї ќарор гирифтааст.  

 
АСПИРАНТУРА, шуъба.  
Шуъбаи аспирантураи донишгоњ яке аз сохторњои асосии тайёр 

намудани кадрҳои илмӣ ва илмию омўзгорї ба шумор меравад, ки барои 

баланд бардоштани дараҷаи илмї ва илмию омўзгории њайати омўзгорон 

шароит фароњам меоварад ва мусоидат менамояд. Шуъба бо қарори 
Совети комиссарони халќи ЉШС Тољикистон аз 10 январи соли 1937 дар 
назди Донишкадаи омўзгории ш. Сталинобод таъсис дода шудааст. Дар 
тўли фаъолияти худ зиёда аз 200 нафар номзадњои илмро ба воя 
расонидааст.  

Шуъбаи аспирантура фаъолияти худро дар асоси Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф», «Низомномаи тайёр намудани кадрњои 
илмї ва илмию педагогї дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисањои олии таълимии Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд 
аз муассисаи олии таълимї», «Низомномаи намунавї оид ба муассисаи 
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таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон» ва иљозатномаи 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон пеш мебарад.  

Њамасола зиёда аз 30 нафар довталабон ба шуъбаи аспирантура 
ќабул шуда, пайи тадќиќи рисолањои илмии хеш мешаванд. Аз соли 2007 
инљониб дар шуъбаи аспирантураи донишгоњ шањрвандони мамлакатњои 
хориљи дуру наздик ба корњои илмию тадќиќотї машѓул мебошанд. Айни 
замон дар шуъбаи аспирантураи донишгоњ 61 нафар аспиранти ватанї ва 
80 нафар унвонљўёни ватанї, 236 нафар аспирант ва унвонљўёни хориљї 
тањсил менамоянд.  

Дар шуъба аз рўи 36 ихтисос кадрњои илмї тайёр карда шуда, дар 
донишгоњ аз рўи 5 ихтисос (Педагогикаи умумї, илмњои география, 
методикаи таълими биология, методикаи таълими математика, забону 
адабиёт) шуроњои диссертатсионї фаъолият мекунанд. Дар давоми солњои 
мављудияташ шуъбаи аспирантураро Бенедиктов А. А., Кавраков А., 
Яворская Л. И., Сафарова Ф. Г., Шаропова Г., Абдуллоева Р., 
Мирзоалиева А., Исломова З., Абдурањмонов А. ва Мирганова Н.Р. 
роњбарї кардаанд.  

 
АСРОРЇ Воњид (Воњид Асрорї) (тав. 11. 1917, ш. 

Хуљанд, ваф. 03. 06. 1996, ш. Душанбе), фолклоршинос, 
адабиётшинос ва шоири тољик, доктори илми 
филология (1969), профессор (1970), Ходими 
хизматнишондодаи ЉШС Тољикистон, узви Иттифоќи 
нависандагони ИЉШС (1976). Соли 1938 Донишкадаи 
дусолаи муаллимии ш. Тошкент ва соли 1949 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Фаъолияти 

кории ў аз соли 1933 оѓоз ёфтааст. Солњои 1942–1944 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат кардааст. Солњои 1944–1946 инспектори назорати давлатии 
ЉШС Тољикистон, 1946–1950 љонишин ва муњаррири рўзномаи «Пионери 
Тољикистон» буд. Баъди хатми аспирантура (1952), солњои 1952–1957 
њамчун муаллими калон ва дотсенти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе кор кардааст. Соли 1957 барои кор ба Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин гузашта, њамчун муаллими калон ва 
дотсенти кафедраи адабиёти тољик фаъолият намудааст. Солњои 1968–1973 
декани факултети филологияи тољики донишгоњ, инчунин, аз соли 1969 то 
охири умр мудири кафедраи фолклор ва адабиёти халќњои ИЉШС буд. 
Шеъру њикояњои ў дар рўзномањои «Пионери Тољикистон», «Тољикистони 
сурх» ва маљаллаи «Ба роњи Ленин» ба табъ расидаанд. Муаллифи 
маҷмуањои «Салом, мактаб» (1951), «Замзамаи њаёт» (1964), «Њар дуяшон 
наѓз» (1962), «Шарорањо» (1997) ва ѓ. мебошад. Бо роњбарии ў 6 нафар 
рисолањои номзадї дифоъ намуданд. Доир ба адабиёт ва эљодиёти 
дањонакии халќ беш аз 400 маќолаю рисолањои илмию методї навиштааст. 
Муаллифи китобњои дарсии «Забони тољикї» (барои синфњои 1, 2, 1950–
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1984), «Забони тољикї» (барои љаласаводон, 1950) буда, асарњои шоирону 
нависандагони рус – Аркадий Гайдар, Чехов, Маршак, Маяковский, 
шеърњои шоирони узбек – Мирмўњсин, Асќад Мухтор, Њамза Њакимзода 
Ниёзї ва дигаронро ба тољикї баргардонидааст. Дар асарњои илмии худ 
масъалањои муносибати нависанда ба фолклор, мавќеи бадею ѓоявии 
эљодиёти дањанакии халќ дар адабиёти бадеї, мањорати нависанда дар 
истифодаи фолклор, халќият ва такомули реализм дар адабиёти шуравї, 
нависанда ва хазинаи забони халќї ва ѓ.-ро тадќиќ намудааст. Бо ордени 
«Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи 1, медалњо ва ифтихорномањои 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Зарбумасал ва маќолањои халќи тољик, Сталинобод, 1956; Адабиёт ва 
фолклор. Д., 1967; Эљодиёти дањонакии халќи тољик (ҳаммуаллиф). Д., 1980; Фолклор, 
халќият, нависанда. Д., 1982.  

 
АСТАФЕВ Фёдор Улянович (тав. 17. 05. 1910, 

вилояти Челябински РСФСР, ваф. маълум нест), 
муаллими забон ва адабиёти рус. Солњои 1930–1932 дар 
ФЗУ њамчун муаллим кор кардааст. Солњои 1932–1937 
дар Донишкадаи таърих, фалсафа, забон ва адабиёти ш. 
Ленинград тањсил намудааст. Донишкадаро њамчун 
мутахассиси адабиёти мамлакатњои Ѓарб хатм карда, 
солњои 1937–1942 ба њайси муаллими калони фанни 
адабиёти умумї дар Донишкадаи давлатии омўзгории 

ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко дарс гуфтааст. Соли 1941 вазифаи 
мудири кафедраи адабиёти умумиро низ ба уҳда дошт. Соли 1942 ба 
сафњои артиши шуравї барои хизмат даъват шуда буд. Директори 
донишкадаи омўзгории пойтахт Содиќов Њ. ба фаъолияти омўзгории ў 
бањои баланд додааст.  

 
 

АТАХОНОВ Музаффар Темурович (тав. 17. 05. 
1958, ш. Душанбе), педагог, номзади илмњои педагогї 
(2002). Солњои 1975–1980 дар Донишкадаи 
политехникии Тољикистон ва Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1980–1983 муаллими фанњои 
умумитехникии мактаби миёнаи №83 н. Ленин (имрўза 
Рўдакї), 1983–1986 ассистенти кафедраи методикаи 
таълими фанњои умумитехникї, 1986–1989 аспиранти 

кафедраи педагогика, 1989–2003 муаллими калони кафедраи роњнамои 
касбии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1991–1992 дар вазифаи 
мушовири калони Маркази љумњуриявии таълимию методии Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон фаъолият намудааст. Солњои 1995–2000 
дар Кумитаи давлатии саноати Љумњурии Тољикистон вазифаи мудири 
шуъба, 2003–2006 дар Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолии 
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Љумњурии Тољикистон вазифањои муовини сардор, сардори Идораи 
тањсилоти ибтидоии касбї ва директори Маркази љумњуриявии таълимию 
методиро ба уҳда дошт. Солњои 2006–2007 њамчун мудири шуъбаи ислоњот 
ва рушди соњаи маорифи Вазорати маорифи Чумњурии Тољикистон кор 
карда, баъдан  муовини мудири шуъбаи илм ва маорифи Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољикистон буд. Муаллифи зиёда аз 35 маќолаи 
илмї, њаммуаллифи 3 китоби дарсї, яке аз мураттибони китоби дуљилдаи 
«Мактаби олї» (2007, 2009), «Таснифоти давлатии равия ва ихтисосњо дар 
Љумњурии Тољикистон», муњаррир ва тарљумони зиёда аз 20 китоби дарсї 
ва дастурњои таълимию методї аст. Дар тањияи чандин санадњои меъёриву 
њуќуќии соњаи маориф, аз љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тањсилот ва таълими ибтидоии касбї дар Љумњурии Тољикистон», 
«Консепсияи давлатии ислоњоти соњаи тањсилот ва таълими ибтидоии 
касбї дар Љумњурии Тољикистон», «Барномаи давлатии рушди тањсилоти 
касбї дар Љумњурии Тољикистон», «Консепсияи миллии тарбия дар 
Љумњурии Тољикистон», «Консепсияи гузариш ба низоми нави тањсилоти 
миёнаи умумї дар Љумњурии Тољикистон», «Консепсияи рањнамои касбии 
хонандагон дар Љумњурии Тољикистон», «Стандартњои давлатии тањсилоти 
ибтидої ва миёнаи касбї ва номгўи ихтисосњои онњо» бевосита иштирок 
намудааст. Бо маќсади омўзиши таљрибаи пешќадам дар соњаи тањсилоти 
касбї ва истифодаи он дар дар соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон ба 
якчанд кишварњои Аврупо ва Осиё сафарњои хизматї кардааст.  
 

АТТОЕВ Сўњбатхон Каримович (тав. 15.01.1970, н. 
Шамсиддини Шоњин), сиёсатшинос,  иќтисодчї, 
муњандиси барќ,  муаллими забонњои англисї-немисї, 
номзади илмњои сиёсї (2001), докторанти кафедраи 
сиёсатшиносии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи устод С.Айнї, аълочии маорифи 
Тољикистон. 

Соли 1987  баъди хатми  мактаб - интернати №13 
собиқ н.  Москва ба факултаи забонњои хориљии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Шевченко (айни замон ДДОТ ба номи 
устод С.Айнӣ) шомил шуда, соли 1995 аз рўйи ихтисоси муаллими 
забонњои англисї ва немисї хатм намудааст.   

Солњои 1995-1996 ассистенти кафедраи тарљума ва услубшиносии 
забони англисї ва аспиранти кафедраи сиёсатшиносии донишгоњи мазкур 
буд. Солњои 1997-1998 дар Донишкадаи рушди илму маъориф дар назди 
Донишгоњи Оѓо-Хони IV (Љумњурии Исломии Покистон) оид ба омўзиши 
методологияи забони англисї тањсил намудааст. Соли 2002 Донишкадаи 
андоз ва њуќуќи Љумњурии Тољикистонро хатм намуда, ҳамзамон солњои 
2002- 2004 курси низоъшиносии дарозмуддати Бунёди «Кэттеринг-

Фаундейшн» Институти байналмилалии гуфтугӯи давомдор 
(Вашингтон,ИМА), фаро гирифтааст. Солњои 2001-2005 ба њайси декани 
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факултети забони англисии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев адои вазифа 
намудааст. Соли 2005 ба њайси мутахассиси пешбари идораи робитањои 
байналмиллалии Вазорати маорифи Тољикистон фаъолият кардааст. 
Солњои 2005 то 2007  декани факултаи забонњои романї-германї ДДЗ ба 
номи С.Улуѓзода ва аз соли 2007 то 2009 ба сифати ёвари ректори 
Донишкадаи соњибкорї ва хизмат ва муаллими калони кафедраи андоз ва 
андозбандї дар факултаи иќтисоди байналмилалии донишкадаи мазкур 
фаъолият кардааст.  Солњои 2010- 2011  вазифаи  Директори иљроияи  
ширкати ЉДММ «Њуррият»- ро дар бахши сохтмони иншооти энергетикї 
ба зимма дошт. 

Соли 2011-2012 сардори бахши махсус ва кадрњои гурўњи татбиќи 
лоињањои  сохтмони иншооти гидроэнергетикї дар назди Њукумати 
Љумњурии   Тољикистон. Солњои 2012- 2015 ба сифати сардори Маркази 
тањлилию иттилоотї ва банаќшагирии барномањои энергетикии гурўњи 
татбиќи  лоињањои сохтмони иншооти энергетикии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон фаъолияти кориашро идома додааст. Дар солҳои 
2015- 2016 ба њаиси   мушовири ширкати  байналмилалии  «ЕПТИСА» 
вобаста ба барномаи бонки Рушди Осиё оид ба «Лоињаи таъмини 
устувории њавзаи дарёи Панљ ба таѓйирёбии иќлим» љалб карда шудааст. 
Соли 2017- 2021 Донишкадаи энергетикии Тољикистонро хатм намудааст.  
Аз  соли 2016 то айни замон сардори маркази тањлилию иттилоотї ва 
банаќшагирии барномањои энергетикии гурўњи татбиќи лоињањои 
сохтмони иншооти энергетикии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
ва њамчун докторант дар кафедраи сиёсатшиносї ва њамкор дар кафедраи 
услубшиносї ва тарљумаи факултети забони англисии ДДОТ ба номи устод 
С. Айнї фаъолият дорад. Дар тули фаъолият ба кишварњои хориљи дуру 
наздик, аз љумла Англия, Германия, Љопон, Таиланд, Њиндустон, 
Покистон,  Афѓонистон, Латвия, Россия, Узбекистон, Ќазоќистон  сафар 
намуда, дар конфронсњои илмию тадќиќотї  иштирок намудааст. 

Ас.: Формирование политического сознания – насущная потребность нашего общества. 
Д., 1995; Особенности формирования политического сознания (опыт, противоречия, 
перспективы). Д., 2000; Новый подход к формированию политического сознания//Вестник 
педагогического университета №8. Д., 1999; Объективные основы формирования политического 
сознания личности// Вестник ТГПУ №6. Д., 2002; Закономерный процесс формирования 
политического сознания Таджикского народа в новом демократическом 
преобразовании//Вестник педагогического университета №3. Д., 2003; Предпосылки роста 
политического сознания людей в условиях демократизации общества//Вестник педагогического 
университета №5. Д., 2004; Роль и значение политического сознания в духовной жизни 
общества// Ганљинаи сухан ТГИЯ, Д., 2005; Структура массового политического 
сознания//Вестник научно-теоретический журнал, Институт предпирательства и сервис №16, Д., 
2007.  
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 АТОБОЕВ (тав. 20. 04. 1934, д. Ќалъачаи Мазори н. 
Исфара, ваф. 24. 04. 1986, ш. Душанбе), омўзгор, публитсист, 
нависанда ва драматург. Баъди хатми Омўзишгоњи омўзгории 
Конибодом чанде дар зодгоњаш муаллимї кардааст. Соли 
1958 факултаи филологияи тољики Донишкадаи давлатии 
омўзгории Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро ба поён 
расондааст. Муддате дар рўзномаи «Тољикистони советї» ва 
маљаллаи «Машъал» кор кардааст, чанде сармуњаррири 

бахши репертуари Вазорати фарњанги Тољикистон будааст. Аз солњои 60-
ум ба кори эљодї пардохтааст. Аввал очерку њикоя менавиштааст, ки чанде 
аз онњо дар моњномањои «Садои Шарќ», «Занони Тољикистон», 
«Гулистон», «Машъал» ва маҷмуањои дастљамъї нашр шудаанд. Осори 
мансураш дар китобњои «Вохўрї бо падар» (1976) ва «Шиносої» (1978) ба 
табъ расидаанд. Муваффаќияти ў бештар дар драматургия ба чашм 
мерасид, ки намоишномањои «Суруди нотамом» (1991), «Иллоанта» (1972), 
«Бонги хатар» (1974), «Парвози укоб», (њамроњи Ѓанї Абдулло, 1975), 
«Телеграмма ба Ленин» (њамроњи Ѓанї Абдулло, 1976), «Имтињон» (1977), 
«Ќиссаи аввалин» (1978) ва «Ќиёми Лоњутї» (1976) гувоњи онанд. Матни 
чанде аз намоишномањояш дар китоби «Вохўрї бо падар» (1975), 
«Намоишномањо» (1977) ва моњномаи «Садои Шарќ» ба табъ расидаанд. 
Барои радио повести Садриддин Айнї «Ятим»-ро инсенировка кардааст. 
Асарњои алоњидаи Ю. Бондерев, И. Вазов, О. Вайлд ва И. Ќосумовро ба 
тољикї гардондааст. Аз соли 1974 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст.  

 
 

АТОХОНОВ Разиюлло (тав. 7. 12. 1936, ш. Исфара, 
ваф. 22. О7. 2021, ш. Москва), математик ва психолог, 
доктори илмњои психологї (1994), профессор (1996). Солҳои 
1954-1956 донишљўи Донишкадаи муњандисию сохтмонии ш. 
Маскав. Соли 1964 факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1977–1982 њамчун 

дотсенти кафедраи методикаи таълими математикаи донишкадаи 
номбурда, 1982–1996 дотсент ва мудири кафедраи психологияи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, 1996-2014 мудир ва профессори кафедраи педагогика 
ва психологияи Донишгоњи ш. Тюмени Федератсияи Россия, 2015 
профессори кафедраи тањсилоти томактабї, 2016 профессори кафедраи 
тахассусии факултети психология ва тањсилоти фарогир.  

Оид ба хусусиятњои љамъбасткунии эмпирикї ва назарияи њалли 
масъалањои арифметикї дар мактабиёни хурдсол, психологияи инкишофи 
тафаккури математикии хонандагон корњои илмї анљом додааст. 
Муаллифи зиёда аз 200 асару маќолаи илмї, илмию методї, дастурњои 
таълимиву методї ва фишурдањои илмї аст.  
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Ас.: Њалли масъала бо ёрии муодила (дастури методї). Д., 1969. Психология. Д., 1982; 
Дараљањои инкишофи тафаккури математикї. Д., 1993. Тафаккури математикї ва методикаи 
муќарракунии сатњи тараќќиёти он. Д., 2000. Луѓати мухтасари ислоњоти психология ва 
тавсифи баъзе мафњумњо. Д., 2017. Психология. Муќаддимаи ихтисоси психолог. Д., 2018.  

 
 

АТОЕВ Мањмуд (тав. соли 1896, н. Файзободи 
Афѓонистон, ваф. маълум нест), ходими давлативу 
љамъиятї. Солњои 1917–1920 коргари заводи пахтаи н. 
Тирмиз, 1920–1926 сарбози ихтиёрии армияи сурх буд. 
Солњои 1926–1927 њамчун љонишини сардори Бонки 
хољагии ќишлоќ, 1927–1928 љонишини раиси 
Комиљроияи ш. Сталинобод, 1928–1931 котиби 
Комитети њизби коммунистии н. Арал, 1931–1932 
љонишини Вазири маорифи ЉШС Тољикистон кор 

кардааст. Солњои 1932–1935 дар Донишгоњи коммунистии ш. Москва 
тањсил кардааст. Солњои 1935–1936 вазифаи сардори шуъбаи сиёсии 
маркази мошин ва трактори (МТС) н. Уротеппа, 1936–1937 котиби 
Комитети њизби коммунистии н. Шањритус, 1937–1938 директори 
Донишкадаи омўзгории ш. Сталинободро ба уҳда дошт. Инчунин, дар 
вазифаи директори Дорулмуаллимини тољикии ш. Тошкент кор кардааст. 
Солњои 1938–1941 директори курсњои раисони комиљроияњои ноњиявї дар 
назди Шурои вазирони ЉШС Тољикистон, 1941–1949 сардори Бонки 
хољагии ќишлоќ, 1949–1950 директори комбинати хўроки ш. Сталинобод, 
1950–1962 директори коллектори китобхонањои Раёсати савдои китоби 
ЉШС Тољикистон буд. Барои хизматњояш бо ордени «Ситораи Сурх» ва 8 
медалњои Иттифоќи шуравї, инчунин, бо 4 ифтихорномањои Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст. Соли 1931 аъзои 
КМ Њизби комунисти Тољикистон ва се маротиба аъзои КИМ ЉШС 
Тољикистон интихоб гардидааст.  

 
 

 АХИЕВА Саодат (тав. 9. 08. 1984, ш. Душанбе), 
омўзгори фанни сиёсатшиносї, номзади илмњои 
сиёсатшиносї, хатмкардаи факултети таърих ва њуќуќи 
ДДОТ ба номи С. Айнї (2002-2007). Аспирант, мудири 
кабинет, ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДДОТ ба 

номи С. Айнї (2008-2013). Муаллими калони кафедраи 
сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С. Айнї (2014), мудири кафедраи 
сиёсатшиносї (2015-2017), сардори бахши идоракунии сифати тањсилот 
(2017), директори Маркази илм ва инноватсия (2017-2018) ва мудири бахши 

магистратураи ДДОТ ба номи С. Айнї (аз 2018). Аълочии маориф ва 

илми Тољикистон (2019).  
 Ас.: Дастури методї аз фанни сиёсатшиносӣ барои донишљӯёни мактабњои олӣ 

(Методическое пособие по политологии для студентов высших учебних заведений). – Д., 2010. –
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Ч. 1.; Сиёсатшиносӣ. (дастури таълимӣ). Д., 2014 (в соавторстве); Сотрудничество Республики 
Таджикистан со странами СНГ. Д., 2019.  

 
 

АХМЕДОВ Гулмањмад (тав. 8. 08. 1940, н. Роѓун), 
кимиёшиноси тољик, номзади илмњои химия (1971), 
дотсент (1978). Солњои 1959–1964 дар Донишгоњи 
давлатии ш. Тошкент тањсил намудааст. Аз соли 1965 то 
2017 њамчун ассистент, муаллими калон ва дотсенти 
кафедраи химияи умумї ва ѓайриорганикии ДДОТ ба 
номи С. Айнї фаъолият дошт. Дар масъалаи тавассути 
усули амперометрї миќдоран муайян кардани баъзе 
моддањои оксидкунанда ва барќароркунанда, истифода 

бурдани моддањои (реагентњои) органикї дар усули амперометрї корњои 
илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 50 маќолаи илмї ва илмию методї 
мебошад. Дар конференсияњои илмии љумњуриявї ва байналхалќї бо 
маърузањо баромад кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2000) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Последовательное амперометрическое титрование смесей, содержащих иони никеля 
и других металлов // Узбекский химический журнал, 1969, №2; Амперометрическое титрование 
сульфата гидразина растворами окислителей // Изв. выс. уч. заведений хим. и химич. технол. т. 
XIII 1970. вып. 12; Применение N – бром сукцинимида в амперометрическом титровании // 
ЖАХ, 1980. Т 35. вып. №3; Применение N-бромсукцинимида для амперометрического 
титрования с двумя индикаторними электродами различних восстановителей // Узбекский 
химический журнал, 1981. №2; Применение амперометрического титрования с двумя 
индикаторними электродами Комплексном III к анализу смесей висмута с другими элементами 
// Узбекский химический журнал, 1981. №6.  

 
АХМЕДОВ Ќосим Роњбариевич (тав. 15. 04. 1909, 

ш. Машњади Эрон, ваф. 25. 09. 1996, ш. Душанбе), 
биологи тољик, номзади илмњои биология, дотсент 
(1954). Соли 1940 факултети биологияи Донишгоњи 
Осиёи Миёнаро аз рўйи ихтисоси зоологияи 
муњрадорон хатм намудааст. Соли 1947 ба 
аспирантураи Институти зоология ва паразитология 
филиали тољикистонии Академияи илмњои ИЉШС 
дохил шуда, соли 1951 дар мавзуи «Парандањои 

мавзеъњои ањолинишини водии Њисор» рисолаи номзадї дифоъ кардааст. 
Аз соли 1954 дар кафедраи биологияи Донишкадаи занонаи омўзгорї ва 
баъдтар дар натиљаи муттањид кардани донишкадаи мазкур бо 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко то 
соли 1969 дар вазифаи мудири кафедраи биология ва зоология кор 
кардааст. Ташкилкунандаи кафедраи зоология ва осорхонаи зоологї дар 
назди донишкадаи омўзгории пойтахт мебошад. Солњои 1969–1977 (то ба 
нафаќа баромадан) дотсенти кафедраи зоологияи донишкадаи омўзгории 
пойтахт буд. Муаллифи зиёда аз 30 кори илмї-тадќиќотї, аз љумла 
китобњои «Птицы населёних пунктов Гиссарской долине» (1950), «Птицы 
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Юго-западного Таджикистана» (1957), «Воробьи Таджикистана» (1953), 
«Вредителей зерновых посевах и меры борьбы с ними» (1953) мебошад. 
Њамчун олим дар берун аз Тољикистон низ маълум буд, зеро орнитологњои 
хориљї ба корњои илмии ў мароќи калон доштанд. Барои хизматњояш бо 
нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз гардида буд.  

Ас.: Синица и её сельскохозяйственное значение в Таджикистане и способы 
привлечения на искусственное гнездование. Д., 1952; О способах привлечения майни на 
искусственное гнездование в Таджикистане, одобрение среднеазиатскими 
орнитологами. Д., 1953.  

 
АХМЕДОВ Мирзо (тав. 20. 07. 1931, ш. 

Конибодом), риёзидони тољик, номзади илмњои физика-
математика (1968), дотсент (1970). Соли 1947 мактаби 
миёнаро бо медали тилло ва соли 1954 факултети 
физика-математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро бо дипломи 
аъло хатм кардааст. Солњои донишљўи гирандаи 
стипендияи сталинї буд. Дар давоми тањсил дар 
донишкада дар мактабњои миёнаи н. Њисор дарс 

гуфтааст. Солњои 1954–1958 муаллими кафедраи математикаи Донишкадаи 
омўзгории ш. Кулоб, 1958–1964 муаллими калони кафедраи математикаи 
олии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1964–1967 аспиранти кафедраи математикаи олии Донишкадаи 
кўњшиносии ш. Ленинград буд. Солњои 1967–1977 њамчун декани шуъбаи 
ѓоибона, 1977–1980 мудири кафедраи тањлили математикї, 1980–1988 
дотсенти кафедраи мазкур дар донишкадаи омўзгории пойтахт, 1988–2007 
муаллими фанњои физика ва математикаи литсейи техникиву алоќаи ш. 
Душанбе кор кардааст. Аз соли 2007 дотсенти кафедраи тањлили 
математикии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи 2 китоб ва зиёда 
аз 60 маќолаву фишурдањои илмї ва илмию методї аст. Бо нишони 
«Ѓолиби мусобиќаи сотсиалистї», нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» ва ифтихорномаи Вазорати мењнат ва шуѓли ањолии 
Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

 
АХМЕДОВА Гулнора Усмоновна (тав. 09. 04. 1958, н. Исфара), 

номзади илмњои педагогї (2009). Солњои 1975–1979 дар факултети 
забонњои хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил намуда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. 
Солњои 1979–1988 муаллими кафедраи забонњои хориљии Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1989–2002 муаллими калони 
кафедраи забони олмонии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2002  
муаллими калон ва дотсенти кафедраи забонњои хориљии Донишгоњи 
Россия–Тољикистон (Славянї) мебошад. Муаллифи зиёда аз 4 дастури 
таълимиву методї ва 40 маќолаи илмї мебошад. Якчанд маротиба барои 
тањсил ва курси такмили ихтисос ба Олмон сафар намудааст.  
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Ас.: Учебное пособие по грамматике немецкого языка. Д., 2006; Диспути и конфренции 
как воспитательние мероприятия способствующие формированию личности. Д., 2008; 
Категории определенности и неопределенности в романо-германских языках. Д., 2008.  

 

 
АЊАДОВ Зайниддин Наљмиддинович (тав. 17. 05. 

1963, д. Ѓарибак, н. Панљакент) филолог, нимзади илмњои 
педагогика (2019), хатмкардаи факултети филологияи 
тоҷики институти педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко (1988). Пас аз хатми донишгоҳ фаъолияташро ба 
ҳайси омӯзгор, директори мактаби №31-и н. Панҷакент 
(1994-1998) оѓоз намудааст. Сипас ба сифати ҷонишини 
директор оид ба корҳои таълимӣ дар муассисаи мазкур 

(1999-2003) корро идома дода, солҳои 2004-2009 ба ҳайси омӯзгори калони 

кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики ДДОТ ба номи 

Садриддин Айнӣ фаъолият намудааст. Солҳои 2009-2010 фаъолияташро дар 

мактаб-интернати №4 (барои кӯдакони ятим ва бепарастор)-и шаҳри Душанбе 

ба ҳайси ҷонишини директор оид ба корҳои таълимӣ кор кардааст. Аз соли 

2017 инљониб ба њайси сармутахассиси шуъбаи идоракунии сифати тањсилот ва 

назорати электронии ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Дар мавзуи 
«Асосҳои дидактикии роҳ ва воситаҳои фаъолгардонии фаъолияти таълимии 
хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ» рисолаи номзадӣ дифоъ 

намудааст. Муаллифи як монография, як маҷмуа таҳти унвони «Сабақе аз 

китоби ҳикмат», зиёда аз 10 мақолаи илмиву методӣ ва муҳаррири чор асари 

бадеӣ аст.  

  
АЊЛИДДИН Њисорї (тав. 15. 04. 1954, д. Порбоѓи 

н. Ѓарм (Рашти њозира), публитсист ва шоир. Солњои 
1972-1977 дар факултаи таъриху филологияи Интитути 
давлатии педагогии Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил кардааст. Баъдан, корманди Нашриёти давлатии 
«Ирфон» (1977-1978) ва Музейи таъриху кишваршиносии 
ба номи Бењзод (1978-1980) будааст. Солњои 1978-1980 
дар сафи қуввањои мусаллањи шуравї хидмат кардааст. 

Сипас, дар рўзномаи «Комсомоли Тољикистон» (1980-1989), маркази 
тарѓиби адабиёти Иттифоќи нависандагон (1989-1998) ва шуъбаи фалсафаи 
Академияи илмњои Љумњурї (1998-2008) фаъолият доштааст. Аз соли 2004 
директори маркази тарѓиби Иттифоќи нависандагони Тољикистон 
мебошад.  

Солњои 1984-1988 дар Афѓонистон сафари хидматї дошта, вазифаи 
тарљумониро ба љой овардааст. Шеърњояш аз охири солњои њаштодуми 
асри гузашта дар маљаллањои «Садои шарќ», Машъал, рўзномањои 
«Педагоги љавон», «Пионери Тољикистон», «Комсомоли Тољикистон», 
«Тољикистони советї», «Маориф ва маданият» маҷмуањои дастљамъии 
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«Шукуфањои умедбахш», «Модарнома», «Даргоњи падар», «Риштаборон», 
«Наврўзнома» ва ѓ. ба табъ расидаанд.  

Муаллифи китобњои «Ниёз» (1990), «Нўшдорў» (1995), «Шафаќ» 
(1997), «Нафаси субњ» (2004), «Вожањои љон» (2010) ва «Минои завќ» (2012) 
мебошад. Мавзуи ашъорашро асосан, мењри миллату Ватан, зебоињои 
нотакрори табиати кишвар, ишќу муњаббат ба зиндагї ташкил медињанд. 
Дар тањияи баъзе асарњои Абуалї ибни Сино, Носири Хусрав, Насриддини 
Тусї, Санойии Ѓазнавї ва диг. сањм гузоштааст.  

Дастае аз офаридањояш ба забонњои русию узбекї тарљума ва чоп 
шудаанд. Дорандаи медали «Хидмати шоиста» (2010). Аз соли 1988 узви 
Иттифоќи журналистон, аз соли 2004 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст.  

 
 

АЊМАДОВ Мирзо (тав. 13. 05. 1930, д. Падроњи н. 
Мастчоњ, ваф. 5. 04. 2018), адабиётшинос ва 
шарќшиноси маъруфи тољик, доктори илми филология 
(2003), профессор (2007). Солњои 1951–1956 дар 
факултети филологияи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил намудааст. 
Солњои 1956–1958 муњаррири Нашриёти давлатии 
Тољикистон, 1958–1962 аспиранти Академияи илмњои 
Тољикистон, 1962-1968 ходими илмї, ходими калони 

илмии шуъбаи шарќшиносии ИЗА ба номи А. Рўдакии АИ Тољикистон, 
1968–2003 дотсенти кафедраи адабиёти тољики ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев 
буд. Њамзамон, солњои 1978–1986 њамчун декани факултети таъриху 
филология кор кардааст. Оид ба масъалањои насри адабию бадеии форсу 
тољик, аз љумла насри ахлоќию бадеии нависанда, шоир ва мутафаккири 
машњури асри XV Њусайн Воизи Кошифї, њаёт ва эљодиёти Дарвеши 
Дењакї корњои илмї бурдааст. Муаллифи 4 монография, зиёда аз 50 
маќолањои илмї, илмию методї, илмию оммавї, якчанд барнома ва 
воситањои таълимї мебошад. Бо роњбарии ў якчанд нафарон рисолањои 
номзадии худро дифоъ намудаанд. Дар конференсияњои мухталифи илмии 
шарќшиносони љумњурї ва умумииттифоќї бо маърузањо баромад 
кардааст. Бо нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» (1995) ва 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Дарвеши Дењакї. Д., 1967; Шавкати Бухорої. Ашъори мунтахаб. Д., 1968; Анвори 
Суњайлї. Дурдонањои наср. Д., 1991; Футуватномаи султонї. Дурдонањои наср. Д., 1991; 
Одобунасњоб. Дурдонањои наср. Д., 1991; Насри ахлоќї-бадеии Њусайн Воизи Кошифї. Ќ. 1. Д., 
1994; Фахриддин Алии Сафї. Д., 1998; Мулоањмадов Мираминзода. Девони ашъор. Д., 1999; 
Насри ахлоќї-бадеии Њусайн Воизи Кошифї. Ќ. 2. Д., 2004; Ахлоќи њамида ва дастури 
давлатдорї. Д., 2006; Адиб Собири Тирмизї // дар кит. Гулшани адаб. љ. 1. Д., 1976; Убайди 
Зоконї // дар кит. Гулшани адаб. љ. 2. Д., 1975; Шавкати Бухорої // дар кит. Гулшани адаб. љ. 4. 
Д., 1967.  
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АЊТАМОВА Мунира Усмоновна (тав. 18. 03. 1967, ш. Душанбе), 
номзади илми филология, дотсент. Соли 1989 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 
1989–1998 ассистенти кафедраи забони русї ва муаллими кафедраи 
фалсафа ва фарњанги ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 1998–2001 аспиранти 
Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) буд. Аз соли 2002 њамчун 
дотсенти кафедраи адабиёти донишгоњи номбурда фаъолият дорад. 
Муаллифи зиёда аз 15 маќолаи илмї оид ба масъалањои эљодиёти занон дар 
Тољикистон мебошад.  

Ас.: Введение в литературоведение (ҳаммуаллиф). Д., 2005.  

 
АЉИКОВ Хайрулло (тав. 01. 11. 1953, д. 

Шулубтуи Кангурти н. Совет), муаллими педагогика. 
Солњои 1971–1975 дар шуъбаи филологияи Донишкадаи 
омўзгории ш. Кулоб тањсил намудааст. Солњои 1975–
1976 муаллими забон ва адабиёти мактаби миёнаи №10 
н. Файзобод, 1977–1982 муаллими забон ва адабиёт, 
директори мактаби миёнаи № 34 н. Восеъ, 1983–1997 
директори мактаби миёнаи №3 н. Восеъ, 1997–2001 
нозири идораи маорифи н. Восеъ, 2002–2004 љонишини 

директори летсейи назди ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 2004–2006 директори 
летсейи номбурда, 2006–2007 муовини декани факултети филологияи 
тољики ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Аз соли 2007 муаллими калони 
кафедраи методикаи таълими ибтидої ва солњои 2008-2010 муовини декани 
факултети педагогикаи донишгоњи омўзгорї оид ба тарбия буд. Њоло дар 
факултети педагогика аз фанҳои забону адабиёт, машқи хат, алифбои 
ниёгон, методикаи таълими забон ва адабиёт дарс мегўяд. Муаллифи 
якчанд маќолањои илмї ва илмию оммавї аст.  

Ас.: Баъзе аќидањои Виготский Л. С. оид ба инкишофи нутќи кўдакон // Системаи 
методии таълим (Маводи конференсияи илмї). Д., 2009).  

 

АШРАПОВА Сайёра Турсуновна (04.06.1973 ш. 
Душанбе). Соли 1995 Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ҳоло 
ДМТ)-ро бо ихтисоси “Журналист» ва соли 2006 Донишгоҳи 
Стокголмро бо ихтисос “Омӯзгори соҳаи иҷтимоӣ» хатм 
кардааст. Номзади илми таърих (2004), Аълочии маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (2015), аъзои ҲХДТ (2007). 
Вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Шохмансур даъвати 
панҷум (2015 то 2020), вакили Маҷлиси вакилони халқи 

ноҳияи Шоҳмансур (аз соли 2020 то ҳол). 
Солҳои 1990-1995 донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон 

(ҳолоДМТ), 1995-1996 муҳаққиқ–коромӯзи кафедраи назария ва таърихи 
журналистика ДДТ (ДМТ), 1996-1997  назоратчӣ, назоратчии калони 
шӯъбаи якуми корхонаи воҳиди давлатии Роҳи оҳани Тоҷикистон, 1997 – 
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1999  мудири шуъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Марказии (ҳоло 
Фирдавсӣ) ш.Душанбе. Раиси созмони ҷавонони ноҳияи  мазкур, 1999 – 
2000 менеҷери ташкилоти ғайридавлатии “Зан ва Замин», тренер, 2002 – 
2004 сармутахассиси шуъбаи тандурустӣ, оид ба масъалаҳои занон ва 
оилаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2004 – 2007 
директори иҷроиявии Фонди ҷамъиятии “Панорама», эксперти масоили 
гендерӣ, солҳои 2007 – 2010 муовини ректор оид ба тарбияи Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи  С.Айнӣ, 2010 – 2012 мудири 
башхи таҳияи махзани маълумот ва тестии раёсати хизмати давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2012– 2013 директори иҷроиявии 
Фонди ҷамъиятии “Панорама», 2014 то 2018 директори китобхонаи илмии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2013 то 2021 дотсенти кафедраи “Кори 
иҷтимоӣ»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2021 то ҳол  докторанти 
кафедраи сотсиологияи ДМТ 

Номбурда дар курсҳои омӯзишии гуногуни ватанию хориқӣ таҳсил 
карда, донишу малака ва ҷаҳонбиниашро васеъ ва мукаммал кардааст, ки 

барои хизмат ватан мусоидат менамоянд. Аз ҷумла моҳи ноябри соли 2020
 дар курси “Технологияи хизматрасонии иҷтимоӣ барои шахсони зери 
шиканҷа ва муносибати бераҳмона қарордошта». Фонди Ҷамъиятии 
“Ташаббуси ҳуқуқӣ». ш.Душанбе; ноябри соли 2019 “Таълимоти иҷтимоӣ-
эмотсионалӣ дар Осиёи Марказӣ». Донишгоҳи Вирҷинияи ИМА. 
ш.Бишкек; октябри соли 2019 “Кори иҷтимоӣ бо оилаҳои Фостерӣ. Лоиҳаи 
“Оила дар мадди аввал». Вазорати маориф ва илми ҶТ, Ҳукумати 
Шотландия. ш. Душанбе; июли соли 2015 “Ҳифзи модарӣ ва ченаки 
гендерии таъминоти иҷтимоӣ. Маркази байналмилалии омӯзишии 
Ташкилоти байналмилалии меҳнат Турин, Италия ва ғайра, ки 
сертификати омӯзиши онҳоро соҳиб гаҳтааст. 

Ас.: Вклад женщин Таджикистана в победу в Великой Отечественной войне». Д. 2020; Сводный 

отчёт оперативной оценки потребностей в общем среднем образовании в Республике Таджикистан. 

Д., 2020; Влияние трудовой миграции на целостность семейных отношений в Таджикистане. Издание 

РИНЦ (Материалы Международной научно-практической конференции «Миграционные процессы в 

странах Центральной Азии: социально-экономические аспекты науки и практики»). Д., 2019; Оценка 

деятельности социальных работников в учреждениях первичной медико-санитарной помощи 

Республики Таджикистан. Издание РИНЦ (Материалы Международной научно-практической 

конференции «Миграционные процессы в странах Центральной Азии: социально-экономические 

аспекты науки и практики»). Д., 2019; Молодая семья как объект социальной работы. Издание РИНЦ 

(Материалы Международной научно-практической конференции «Социальное государство и 

молодежь: механизмы управления и перспективы развития»). М., 2018; Проблемы социальной 

адаптации девочек-сирот выпускниц школ-интернатов Таджикистана//Вестник ТНУ. Д., 2018 ва ғ.  

 

 
АШУРАЛИЕВ Саидмурод (тав. 01. 01. 1944, н. Сариосиёи ЉШС 

Узбекистон), муаллими физика. Солњои 1964–1968 дар факултети физика-
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1968–1970 лаборанти калони кафедраи 
методикаи таълими физикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
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И. Ленин, 1970–1976 ассистенти кафедраи физикаи умумї ва назариявї, 
1977–1994 муаллими калони кафедраи воситањои техникии таълими 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Бо 
рањматномањои раёсати донишгоњи омўзгорї сарфароз шудааст.  

 
АШУРОВ Рањим (тав. 05. 05. 1926, н. Ѓончї, ваф. 

маълум нест), муаллими варзиш. Соли 1962 
Донишкадаи тарбияи љисмонии ш. Тошкентро бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1950–1966 
муаллими тарбияи љисмонии мактаби №1, №2 ва 
директори мактаби тарбияи љисмонии кўдаконаи 
вилояти Сурхондарёи ЉШС Узбекистон буд. Солњои 
1966–1974 ба њайси муаллим, муаллими калон ва мудири 
кафедраи тарбияи љисмонии Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Дар тайёр 
намудани варзишгарони номдори љумњурї сањми худро гузоштааст. 
Муаллифи зиёда аз 15 маќолаи илмї ва илмию методї мебошад. Барои 
хизматњояш бо 3 медал ва ифтихорномањои фахрии Президиуми Шурои 
Олии ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

 
АШУРОВ Суњроб Абдуљабборович (тав. 24. 11. 

1939, ш. Душанбе), географи тољик, номзади илмњои 
география (1974), дотсент (1980). Солњои 1959–1964 дар 
Донишкадаи хољагии ќишлоќи Тољикистон тањсил 
намуда, онро бо ихтисоси гидромелиоратсия хатм 
намудааст. Солњои 1965–1968 мутахассиси соњаи 
обёрикунї дар н. Конибодом, 1968–1974 аспиранти 
Институти илмї-тадќиќотии хокшиносии Вазорати 
хољагии ќишлоќи Тољикистон, 1975–2005 муаллими 

калон ва дотсенти кафедраи мелиоратсияи Донишгоњи аграрии 
Тољикистон буд. Аз соли 2008 то ба имрўз дотсенти кафедраи геоэкологияи 
ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи якчанд маќолањои илмї аст.  

Ас.: Обуздание селевих потоков. Д., 1972.  

  

 
АШУРОВА Дилором (тав. 19. 09. 1951, ш. 

Конибодом), педагог, номзади илмњои педагогї (1997), 
дотсент. Солњои 1970–1976 дар факултети географияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1976–1983 
муаллими омўзишгоњи № 18 ш. Конибодом, 1983–2008 
лаборант, лаборанти калон, ассистент, муаллими калон 
ва дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДОТ ба 
номи С. Айнї буд. Аз соли 2008 то ба имрўз дар 
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Донишгоњи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода фаъолият 
дорад. Муаллифи зиёда аз 35 маќолаи илмї, илмию методї ва дастурњои 
методї мебошад. Бо медали «Барои мењнати шоён» (1973) ва нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2001) мукофотонида 
шудааст.  

Ас.: Тарбияи экологии хонандагон (дастури методї барои донишљўён ва муаллимони 
мактаби миёнаи умумї). Д., 2005; Педагогика дар саволу љавобњо (барои санљиш ва имтињонњо, 
дастури методї). Д., 2007; Корњои тарбиявии беруназсинфї (дастури методї). Д., 2007.  

 

АШУРОВА Озодахон Машрафбоевна (тав. 08. 06. 
1970, ш. Конибодом, вил. Суѓд) сарояндаи сурудњои халќї 
ва классикї. Њунарпешаи шоистаи Тољикистон (2005). 
Солњои 1988-1993 дар факултети мусиќии анъанавии 
Донишкадаи санъати ба номи Мирзо Турсунзода тањсил 
намудааст. Соли 1996 – 2019 дар ансамбли “Шашмаќом»-и 
Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон фаъолият намудааст. Аз соли 2003 то 2007 аспиранти 
Академияи маќом буд. Аз соли 2017 то инљониб ба њайси мудири шуъбаи 
фарњанги донишгоњ фаъолият менамояд. Бо нишони Аълочии фарњанги 
Љумњурии Тољикистон (2006) ва унвони Њунапешаи халќии Тољикистон 
(2011) мушарраф шудааст.  

 

АЮБОВ Диловар Мирзошарифович (тав. 18. 07. 1981 
ш. Душанбе), њуќуќшинос, номзади илмњои иќтисодї (2017). 
Хатмкардаи факултаи њуќуќшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (2002). Солњои 2003-2005 ба сифати нозири 
Раёсати гумруки шањри Турсунзода, 2005- 2010 нозири 
хадамоти бехатарии Роњи оњан, 2010 - 2018 њуќуќшинос, 
сарнозир, сардори шуъбаи маљбуран ситонидани ќарзи 

андозњо дар Нозироти андози н. Синои шањри Душанбе фаъолият 
намудааст. Солњои 2018-2019 дар кафедраи бањисобгирии бухгалтери тањлил 
ва аудити ДДОТ ба номи С. Айнї ба њайси муаллими калон ва аз соли 2019 
инљониб ба њайси мудири кафедраи умумидонишгоњии назарияи иќтисодї 
фаъолият дорад. Соли 2017-рисолаи номзадиро дар мавзуи « Асосњои 
ташкилию иќтисодии рушди аутсорсинги хадамоти гумрук дар шароити 
иќтисоди бозорї» дифоъ намудааст. Бо нишони Аълочии маориф ва илми 
Тољикистон (2020) ќадрдонї шудааст.  

 Ос.: Ташаккул ва рушди хадамоти иттилоотии гумрук дар Љумњурии Тољикистон. –Д., 

2020,  (њаммуаллиф)., Асосњои ташкилию иќтисодии рушди аутсорсинги хадамоти гумрук дар 
шароити иќтисоди бозорї. Д.,2021.  
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БАДАВЛАТОВА Рамзия Боздавлатовна (10. 04. 1984, 

д. Хидорҷев, н. Роштқалъа), муаллими таърих. Соли 2001 
мактаби миёнаи № 9 ба номи Ќурбоншо Гадоалиеви ноҳияи 
Роштқалъаро хатм намудааст. Солҳои 2003–2008 донишҷӯи 
факултети таърихи Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи 
Моёншо Назаршоев буд. Солҳои 2008–2012 ба ҳайси 

муаллимаи фанни таърихи мактаби миёнаи № 12 қишлоқи Тусиёни ноҳияи 
Роштқалъа кор мекард. Аз соли 2014 то соли 2018 ассистенти кафедраи 
таърихи умумии ДДОТ ва аз соли 2018 инҷониб муаллими калони 
кафедраи таърихи умумии ДДОТ мебошад. Дар мавзуи Хоҷагии қишлоқи 
ВМКБ дар солҳои баъдиҷангӣ (1946-1960) кори илмӣ-тадиқотӣ бурда 
истодааст. Муаллифи якчанд китобҳо ва мақолақои илмию методӣ 
мебошад.  

 Ас.: Таърихи асрҳои миёна (давраи сеюм, асри XVI-нимаи аввали асри XVII) Д., 2018; 

Мамлакатҳои калонтарин дар таърих. Д., 2018; Таърихи нави мамлакатҳои Аврупо ва Амрико. 

Д., 2020, История средних веков. Д., 2020; Вазъи соҳаи чорводории ВМКБ дар солҳои 50-уми 

асри XX // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ № 2 (74). Д., 2018; Соҳаи чорводории ВМКБ дар солҳои 

Ҷанги Бузурги Ватанӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ № 4 (81). Д., 2019; Нақши Нусратулло 

Махсум дар барпошавии ҳокимияти шуравӣ дар Бухорои Шарқӣ //Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон, 2020.  

 

БАДАЛОВА Мавлуда Ашуровна (тав. 14.10.1963,  дењаи 
Шањристони ноњияи Истаравшан), омўзгори фанни 
педагогика. Солњои 1981-1986 дар факултети механика-
математикаи УДТ ба номи В. И. Ленин (њоло Донишгоњи 
миллии Тољикистон) тањсил кардааст. Пас аз хатм бо 
роњхати Донишгоњ ба омўзишгоњи омўзгории ноњияи 
Ленин (њоло Рўдакї) ба њайси омўзгор кор кардааст. 
Солњои 1991-2005 ба њайси ассистенти кафедраи 

методикаи таълими синфњои ибтидоии ДДОТ ба номи Ќ.Ш. Љўраев ва 
соли 2006 то њол ба сифати муаллими калони кафедраи методикаи 
тањсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї фаъолият дорад. 
Муаллифи беш аз 60 номгўйи корњои илмї-методї, 10-барномаи таълимї, 
1-китоби дарсї ва 20 васоити таълимї мебошад.  
        Ос.: Практикум оид ба корњои амалї аз математика. Д., 1994; Барномаи 
методикаи таълими риёзиёт.Д., 1995; Бошланѓич синфларда математика ўќитиш 
методикасидан программа. Д., 1994; Математика фанидан амалий ишлар практикум.Д., 
1996; Барномаи математика. Д., 2001; Ададњои бутуни ѓайриманфї аз нуќтаи назари 
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аксиоматика (воситаи таълимї).Д., 2003; Маљмуи машќњои кори контролї ва 
нишондодњои методї аз фанни математика (воситаи таълимї). Д., 2006; Барномаи 
таълими математика дар синфњои ибтидої. Д.,  2007; Рањномаи муаллими синфњои 
ибтидої оид ба истифодаи барномаи нави таълими  математика. Д., 2007; Асосњои 
назариявии математикаи синфњои ибтидої.Д., 2015; Ташкил ва гузарондани корњои 
беруназсинфї дар синфњои ибтидої. Д., 2019. 

 

 
БАЙДУЛЛОЕВ Аъзамљон Ибодуллоевич (тав. 27. 

04. 1975, н. Мир Саид Алии Њамадонї), забоншинос, 
номзади илмњои педагогї (2010), дотсент (2015). Солњои 
1997–2002 дар факултети забони англисии ДДОТ ба номи 
Ќ. Љўраев тањсил ва солњои 1994–1996 дар сафњои 
Артиши Љумњурии Тољикистон хизмат кардааст. Солњои 
2002–2007 ба сифати ассистенти кафедраи филологияи 
забони англисї ва типологияи муќоисавии факултети 
забони англисии ДДОТ ба номи С. Айнї, 2005–2007 

њамчун тарљумон дар Институти илмї-тадќиќотии Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон, 2006–2008 муовини декани факултети забони 
англисии донишгоњи омўзгорї оид ба илм, 2007-2009 муаллими калони 
кафедраи услубшиносї ва назарияи тарљума, 2009-2012 мудири кафедраи 
услубшиносї ва назарияи тарљума, 2012- 2017 декани факултети забони 
англисї, 2017-2018 дотсенти кафедраи услубшиносї ва назарияи тарљумаи 
факултети забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї фаъолият 
кардааст. Аз соли 2018 дар вазифаи муовини ректор оид ба робитањои 
байналмилалии донишгоњи мазкур фаъолият кор мекунад.  

Муаллифи беш аз 40 маќолаи илмї ва илмию оммавї мебошад, ки 
дар онњо масъалањои назарияи тарљума ва усули тадриси забони англисї 
баррасї шудаанд. Солњои 2002–2004 дар таълифи китоби дарсии «Study 
book» барои донишљуёни курсњои якум ва дуюм сањм гузоштааст. Бо 
ифтихорномаи ДДОТ ба номи С. Айнї (2009) сарфароз шудааст.  

Ас.: Баррасии душворињои раванди таълими забони англисї, дастовардњо, душворињо ва 
масъалањои баррасишаванда (маљмуи маќолањои илмї бахшида ба 75-солагии таъсисёбии 
факултети забони англисї), (њаммураттиб). Д. 2015.  

 

 БАҚОЕВА Фарида Абдураҳмановна (тав.,  1920, н. 
Бушинскии ҶАШС Татаристон, соли вафот маълум 
нест), географ, муаллифи беш аз 10 корҳои илмӣ ва 
илмию методӣ, дорандаи медали «Барои меҳнатҳои 
шоён», нишони сарисинагии «Аълочии ахлоки ҳамида» 
ва ифтихорномаҳои фахрии Президиуми Шурои Олии 
ҶШС Тоҷикистон. Соли 1937 ба факултети географияи 
Донишкадаи давлатии омȳзгории ш. Сталинобод ба 

номи Т. Г. Шевченко дохил шуда, онро соли 1942 бо дипломи аъло хатм 
намуд. Баъди хатми донишкада давоми солҳои 1942 – 1975 ба ҳайси 
муаллим ва муаллими калони кафедраи методикаи таълими табиатшиносӣ 
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ва географияи Донишкадаи давлатии омȳзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко коркарда, солҳои 1943 – 1946 дар аспирантураи донишкадаи 
мазкур таҳсил карда буд. Соли 1975 ба нафақа баромад. Дар муддати 
фаъолияти омȳзгории хеш ба сифати муаллими таҷрибадор ва географи 
беҳамто, дар донишгоҳии омȳзгории ш. Душанбе, дар омода намудани 
ҳазорҳо нафар мутахассисон барои макотибҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

дигар сохторҳои давлатӣ саҳми назаррас дорад.  
  

 
БАЌОЕВА Мењринисо Тугаловна (тав. 29. 10. 1969, 

ш. Душанбе), омўзгори забони русї, номзади илмњои 
филология (2021), муаллими забони русї. Солњои 1986–
1992 дар Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба 
номи А. С. Пушкин тањсил кардааст. Солњои 1992–2005 
муаллими забони русї дар мактаби миёнаи № 44 ш. 
Душанбе буд. Аз соли 2005 то ба имрўз муаллими калони 
кафедраи адабиёти рус ва љањони ДДОТ ба номи С. Айнї 
мебошад. Инчунин, аз соли 2006 вазифаи љонишини 

декани факултети забони русї оид ба тарбияро ба дўш дорад. Муаллифи 3 
маќолаи илмї ва илмию методї мебошад, ки дар онњо масъалањои 
адабиётшиносии муосир дар Тољикистон ва Россия баррасї шудаанд. Бо 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва донишгоњи 
омўзгорї сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Остановленное время в русской литературе 90-х годов // Маҷмуаи маќолањои 
конференсияи илмї-амалии ДДОТ ба номи С. Айнї. Д., 2001.  

 
БАЛТАБАЕВА Умриниссо Турсунбоевна (тав. 11. 

04. 1927, ш. Калди-Кургани ЉШС Ќазоќистон, ваф. 2012, 
ш. Душанбе), номзади илмњои педагогї (1993), профессор 
(2005). Солњои 1946–1950 дар Донишкадаи омўзгории 
забонњои хориљии ш. Тошкент тањсил намудаст. Аз соли 
1950 ба Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко ба кор омадааст. Солњои 1955–1957 
муаллими калони кафедраи забони олмонии донишкадаи 

номбурда буд. Солњои 1957–1958 аз курси яксолаи такмили ихтисоси 
нахустин донишкадаи омўзгории забонњои хориљии ш. Москва гузаштааст. 
Солњои 1990–1996 њамчун муаллими калони кафедраи забонњои хориљї 
барои факултетњои табиатшиносї-техникї, 1996–2005 дотсент, 2005–2009 
профессори кафедраи забони хориљии умумидонишгоњии ДДОТ ба номи 
С. Айнї кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 60 маќолаи илмї, китобњои 
дарсии забони олмонї барои мактабњои миёна, дастурњои методї ва 
муњовараи олмонї-тољикї мебошад. Дар масъалањои методикаи таълими 
забонњои хориљї корњои илмї бурдааст. Барои хизматњояш дар низоми 
омўзишу парвариш бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
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Тољикистон» (1958), ордени «Собиќадори мењнат барои хизмати 
поквиљдонона дар соњаи хољагии халќ» (1985), ордени «Шараф» (1998) ва 
рањматномањои донишгоњи омўзгорї сарфароз гардонида шудааст.  

 
 

БАНДАЕВ Сирољиддин Гадоевич (тав.10.03.1945, д. 
Лољирк, н. Тавилдара), кимиёшиноси маъруфи тољик, 
доктори илми кимиё (1992),  профессор (1993), узви 
вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон (2005),  
академики  Академияи илмњои байналмилалии мактабњои 
олї (МАН ВШ) (2000),   Корманди шоистаи Тољикистон 
(1998), барандаи Љоизаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи маориф  (2012), барандаи Љоизаи 
Давлатии Љумњурии Тољикистон барои олимону 

омўзгорони фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риозї (2021) мебошанд. 
Инчунин, дорандаи нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон», «Аълочии маорифи халќи ИЉШС», ифтихорномаву 
дипломњои Вазорати маорифи ИЉШС ва Вазорати маорифи Љумњурии 

Тољикистон, медали «20 солагии ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ. Солҳои 

1941-1945». (Маскав, 1966); Медали биринҷии НДХХ ИҶШС. (Маскав, 

1986); Медали фахрии Амрико-2003 аз тарафи Шурои роҳбарикунандаи 

муҳаррирони Пажуҳишгоҳи биографии ИМА.  
Солњои 1965–1970 дар шуъбаи химия-биологияи факултети география 

ва табиатшиносии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1970–1972 муаллими кафедраи 
химияи органикї ва биологии донишкадаи номбурда, 1972–1975 аспиранти 
Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М. В. Ломоносов, 1976–1982 
муаллими калон, 1982–1989 дотсент ва мудири кафедраи химияи органикї 
ва биологии донишкадаи омўзгории пойтахт, 1989–1992 докторанти 
Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М. В. Ломоносов буд. Њамзамон 
солњои 1979–1980 вазифаи декани факултети биология-химияи донишкадаи 
омўзгории пойтахтро ба уҳда дошт. Солњои 1992–1995 њамчун мудири 
кафедраи химияи органикї ва биологї, 1995–1998 муовини ректор оид ба 
корњои илмї, 1998–2009 муовини ректори ДДОТ ба номи С. Айнї оид ба 
корњои таълимї кор кардааст. Аз соли 2010 мушовири ректори донишгоњи 
омўзгорї мебошад. Солњои 1971–1972 дар Донишгоњи давлатии ш. 
Ленинград, 1978–1979 дар Донишгоњи ш. Лейпсиги Олмон ихтисоси худро 
такмил додааст. 

Тадќиќотњои илмии профессор Бандаев С.Г. ба омўхтани 
ќонуниятњои (ќобилияти реаксионї, стереохимия ва механизм) реаксияи 
арилсиклопропанњо бо намакњои симоб (II) ва модификатсияи 
мањсулотњои реаксия ба пайвастагињои алкиларилї ва гетеросиклии 
бисёрфунксионалї бахшида шудаанд. Дар натиљаи тадќиќоти бисёрсолааш 

усули њосил кардани як силсила спиртњо ва эфирњои γ-
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меркуриронидашудаи бисёрфунксионалиро ихтироъ карда, роњњо ва 
наќшањои нави истифодаи синтетикии онњоро нишон додааст. Ихтироъњои 
мазкур имконят медињанд, ки навъњои васеъи орто-ҳосилаҳои 
нитрозобензолҳо, барои њосил кардани пайвастагињои алкиларилї ва 
гетеросиклии бисёрфунксионалї ба  сифати моддаҳои аввалия, синтез 
карда шаванд.  

Бандаев С.Г. муаллифи 2 рисола, 20 китоби дарсї ва васоити 

таълимї, 58  дастури методї,  ва зиёда аз  300 маќолаи илмї, илмї-методї 
ва илмї- оммавї ва тањиягарї «Стандартњои давлатии тањсилоти олии 
касбї» аз рўи ихтисосњои омўзгорї мебошад.  Иштирокчии симпозиуми 
ИЮПАК ш.Москва (1986) ва ш. Коњира (1992) буд, дар як ќатор анљуману 
конференсияњои љумњуриявї, минтаќавї, умумиитифоќї ва байналхалќї   
бо мавзўъњои   илмї баромад намудааст. Дар тарбияи  дањњо   
мутахассисони баландихтисоси илмї-таълимї сањми арзанда дорад. Бо 
роњбарии   ў  15  нафар рисолаи номзадї дифоъ намудаанд.   

Дар љумњурї  тамоми китобњои дарсї, воситањои таълимї ва 
барномањои таълимї барои муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва 
ихтисосњои омўзгорї тањти роњбарии профессор Бандаев С.Г. тањия 
гардидаанд.  Аз љумла китоби «Химияи органикї» барои синфи 10, ки 
муаллифи он професор С.Г. Бандаев мебошад, аз рўи «Натиљањои 
экспертизаи љамъиятї оид ба сифати китобњои дарсии барои мактабњо 
тањсилоти  умумї нашршуда» тибќи хулосаи экспертњо, муаллимон ва 
талабагон, миќдори аз њама зиёди холњоро дар байни китобњои дарсии 
табиатшиносї-математикї  гирифтааст. Талабагон њангоми арзёбии 
китобњои дарсї бештар ба дастрасї ва фањмо будани мавод, ба шавќовару 
диќќатљалбкунанда будани услуби баёни мавод, ба ањамияти омўзиши 
фанни таълимӣ дар њаёт, гуногун будани супоришњо ва ѓ. таваxxуҳ зоҳир 
кардаанд  Аз рўи ин меъёрњо  китоби  «Химияи органикї» барои синфи 10 
бењтарин китоби дарсї  дониста  шудааст. 

Професор Бандаев С. Г. њануз аз даврони ҳукумати шуравї  ҳамчун 
омӯзгори варзида ва ташкилотчии моњир шуњрат пайдо карда буд. Ў 
иштирокчї ва ташкилкунандаи як ќатор чорабиниҳои илмиву педагогӣ буд  
ва мебошад. Аз љумла: 

 Аъзои  кумитаи тадорукотї оид ба ташкил ва гузаронидани 
олимпиадаи умумииттифоќии (ИЉШС) мактаббачагону донишчўён оид ба 
химия (1982-1991);  

Солњои 1980-1990   С.Г.  Бандаев дар њалли  ду барномаи комплесии 
илмию техникии (КНТП)-и ИЉШС («Реактив» ва «Тонкий органический 
синтез»)  сарбаландона иштирок намудааст; 

Соли 1986 Бандаев С. Г. бо дастовардњои илмиаш дар ВДНХ-и 
ИЉШС иштирок намуда, сазовори ду медали нуќра ду медали биринљї 
гардид. Донишкада бо Дипломи ВДНХ-и ИЉШС ва ду нафар донишљў бо 
шањодатномаи иштирокчии ВДНХ сазовор гардиданд; 
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Раиси Шўрои диссертатсионї доир ба дифои рисолањои номзадї аз 
рўи ихтисоси «Назария ва усули таълиму тарбия» (химия ва биология) 
(2018- то хол);   Аъзои Шўрои диссертатсионї доир ба дифои рисолањои 
докторї ва номзадии Институти химияи АИ ЉТ (ВАК-и ФР) (1993- то њол); 
Аъзои Шўрои диссертатсионї доир ба дифои рисолањои докторї ва 
номзадии Донишгоњи миллии Тољикистон(2017- то њол);  Раиси гурўњи 
коршиносони Шўрои миллии тањсилоти Вазорати маориф ва илми  
Љумњурии Тољикистон оид ба химия (аз соли 1995 то њол).   

Профессор Бандаев С.Г.  ба фаъолияти беруназдарсии шогирдон 
ањамияти калон медињад, пайваста онњоро ба корњои илмї ва мустаќилона 
љалб менамояд. Донишљўён тањти роњбарии ў борњо дар озмунњои илмї ва 
олимпиадањои љумњуриявию байналмилалї ѓолиб омадаанд. Дар 
њаммуаллифї бо донишљўён зиёда аз 20 маќолаи илмї дар маљаллањои 
љумњуриявї ва байналмилалї чоп кардааст.  

 Соли 1982 ду нафар шогирдони Бандаев С.Г. дар озмуни корњои 
илмии донишљўёни ИЉШС (ш.Ленинград) сазовори љои дуюм гардида, бо 
Дипломи Вазорати маълумоти олї ва миёнаи махсусї ИЉШС 
мукофотонида шуданд, ки ин бењтарин дастоварди донишљўёни Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи илмњои табиатшиносї буд; 

Њамчун муовини ректори ДДОТ ба номи Сдриддин Айнї оид ба илм 
(1985-1997 ва 2007-2008) ва оид ба таълим (1997-2007) профессор Бандаев 
С.Г. барои љалб намудани љавонони лаёќатманд ба аспирантураву 
докторантура, љалб кардани омўзгорони варзида барои тањияи китобњои 
дарсї (барои мактабњои олї ва тањсилоти њамагонї),  такмили раванди 
таълим дар донишгоњ, аз љумла гузаштан ба таълими бисёрзинагї ва амалї 
гардонидани он дар факултањо, муайян намудани мазмун ва мундариљаи 
таълим барои ихтисосњои омўзгорї, навиштани барномаву наќшањои нави 
таълимї барои зинањои бакалавр, мутахассис, магистр ва коллељњои 
омeзгорї хизмати арзанда кардааст. 
 Ос.: Китобҳо: Меркурирование арилциклопропанов и возможности использования этой 
реакции в органическом синтезе (часть I) Д., 1996. 216 с.; Меркурирование арилциклопропанов 
и возможности использования этой реакции в органическом синтезе (часть II)  Д., 1998. 113 с. 
(ҳаммуаллиф); Химияи органикӣ барои синфи 10. Д., 2006. 352 с.; (ҳаммуаллиф); Химияи 

органикӣ барои синфи 10. Нашри дуюм. Д., 2011. 350 с. (ҳаммуаллиф); Химияи органикӣ барои 

синфи 10. Нашри сеюм. Д., 2020. 360 с. (ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни химия. Синфи 10-ум. Д., 

2020. 360 с.; 2018. 352 с. (ҳаммуаллиф); Химияи органикӣ (қисми 1) (барои Донишгоњњои 

омўзгорї). Д., ДДОТ, 2015. 210 с (ҳаммуаллиф); Химияи органикӣ (қисми 11) (барои 

донишгоњњои омўзгорї). Д., 2019. 222 с. (ҳаммуаллиф); Химияи органикӣ (қисми 111) (барои 

донишгоњњои омўзгорї). Д., 2021. 300 с. (ҳаммуаллиф); Машғулиятҳои амалӣ аз химияи 

органикӣ (барои донишгоњњои омўзгорї). Д., 2010. 300 с. (ҳаммуаллиф); Маҷмуаи машқ ва 

масъалаҳо аз химияи органикӣ (барои Донишгоњњои омўзгорї). Д., 2005. 200 с. (ҳаммуаллиф); 

Машқ ва масъалаҳо аз химияи органикӣ (барои донишгоњњои омўзгорї). Д., 2019. 221 с. 

(ҳаммуаллиф);  Биохимияи умумї (барои донишгоњњои омўзгорї). Д., 2021. 385 с. (ҳаммуаллиф); 

Машѓуиятњои амалї аз биохимия (барои донишгоњњои омўзгорї). Д., 2020. 147 с. (ҳаммуаллиф); 

Химияи  органикї (барои донишљўёни коллељњои тиббї). Д., 2017. 255 с (ҳаммуаллиф);  Химия 

органикї дар наќша ва љадвалњо. Д., 2019. 65 с. (ҳаммуаллиф); Методическое пособие для 

студентов химических и фармацевтических факултетов университетов.  Д., 2001. 205 с. 
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(ҳаммуаллиф);  Самоконтроль на практикуме по органической химии.  Д., 2002. 230 с. 

(ҳаммуаллиф). 

Дастурҳои таълим: Адабиётҳои маълумотдиҳандаи кимиёвӣ ва тарзи истифодабарии 

онҳо. Д., 1987   (ҳаммуаллиф); Лабараторные работы по органическому синтезу. Д., 1987 

(ҳаммуаллиф); Дастур барои иҷрои корҳои лабораторӣ аз синтези органикӣ. Д., 1989 

(ҳаммуаллиф); Барномаи химияи органикӣ  барои тахассусҳои 032300 - химия; 032301 химия–

экология ва 032400– биология. Барномаҳои таълимӣ. Маҷмуаи №1. Д., 2002 (ҳаммуаллиф); 

Барномаи синтези органикӣ барои тахассусҳои 032300 - химия; 032301 химия–экология ва 

032400–биология. Барномаҳои таълимӣ. Маҷмӯаи № 1. Д., 2002 (ҳаммуаллиф); Барномаи 

бобҳои интихобии химияи органикӣ барои тахассусҳои 032300 - химия; 032301 - химия–экология 

ва 032400–биология. Барномаҳои таълимӣ. Маҷмӯаи № 1. Д., 2002 (ҳаммуаллиф); Барномаи 

асосҳои назариявии химияи органикӣ барои тахассусҳои 032300 - химия; 032301 химия–экология 

ва 032400-биология. Барномаҳои таълимӣ. Маҷмӯаи № 1. Д., 2002 (ҳаммуаллиф); Барномаи 

химияи полимерҳо барои тахассусҳои 032300 - химия; 032301 - химия–экология ва 032400–

биология. Барномаҳои таълимӣ. Маҷмӯаи № 1. Д., 2002 (ҳаммуаллиф); Барномаи химия барои 

синфҳои 8 –11. Д., 2002 (ҳаммуаллиф); Барномаҳо аз химияи органикӣ барои донишҷӯёни 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ. Д., 2011 (ҳаммуаллиф); Барнома аз фанни химияи органикӣ барои 

донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ. Д., 2011 (ҳаммуаллиф); Барнома аз фанни синтези 

органикӣ барои донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ. Д., 2011 (ҳаммуаллиф); Барнома аз фанни 

бобҳои интихобии химияи органикӣ барои донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ.  Д., 2011 

(ҳаммуаллиф); Барнома аз фанни асосҳои назарияи химияи органикӣ барои донишҷӯёни 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ. Д., 2011 (ҳаммуаллиф); Барнома аз фанни химияи органикии мактабӣ 

барои донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ. Д., 2011 (ҳаммуаллиф); Барнома аз фанни ҳалли 

масъалаҳо аз химияи органикӣ барои донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ. Д., 2011 

(ҳаммуаллиф); Барномаи таълимӣ барои дараҷаи «Магистри химия» 1-02-04-03 «Хусусиятҳои 

сохторӣ ва қобилиятҳои реаксионии пайвастаҳои органикӣ».  Д., 2013 (ҳаммуаллиф); Барномаи 

таълимӣ барои дараҷаи «Магистри химия» 1-02-04-03 «Стереокимиё». Д., 2013; Барномаи 
таълимӣ барои дараҷаи «Магистри химия» 1-02-04-03 «Пайвастагиҳои гетеросиклӣ». Д., 2013; 

Барномаи талимӣ барои тахассусҳои: 1-02-04-03-кимиё,1-02-04-06-01- кимиё-биология, 1-02-04-

04-01-биология-кимиё, 1-02-04-04-02-кимиё-зкология, 1-02-04-01-биология ва 1-33-01-01- 
биология-экология «Кимиёи органикӣ». Д., 2013; Барномаи талимӣ барои тахассусҳои: 1-02-04-

03-кимиё,1-02-04-06-01- кимиё-биология, 1-02-04-04-01-биология-кимиё, 1-02-04-04-02-кимиё-

зкология, 1-02-04-01-биология ва 1-33-01-01- биология-экология «Синтези органикӣ». Д., 2013; 

Барномаи талимӣ барои тахассусҳои: 1-02-04-03-кимиё,1-02-04-06-01- кимиё-биология, 1-02-04-

04-01-биология-кимиё, 1-02-04-04-02-кимиё-экология, 1-02-04-01-биология ва 1-33-01-01- 
биология-экология «Бобҳои интихобии кимиёи органикӣ». Д., 2013; Барномаи талимӣ барои 

тахассусҳои: 1-02-04-03-кимиё,1-02-04-06-01- кимиё-биология, 1-02-04-04-01-биология-кимиё, 1-

02-04-04-02-кимиё-зкология, 1-02-04-01-биология ва 1-33-01-01- биология-экология «Асосҳои 

назаряи кимиёи органикӣ». Д., 2013; Барномаи талимӣ барои тахассусҳои: 1-02-04-03-кимиё,1-

02-04-06-01- кимиё-биология, 1-02-04-04-01-биология-кимиё, 1-02-04-04-02-кимиё-зкология, 1-02-
04-01-биология ва 1-33-01-01- биология-экология «Кимиёи полимерҳо». Д., 2013; Барномаи 

талимӣ барои тахассусҳои: 1-02-04-03-кимиё,1-02-04-06-01- кимиё-биология, 1-02-04-04-01-

биология-кимиё, 1-02-04-04-02-кимиё-зкология, 1-02-04-01-биология ва 1-33-01-01- биология-
экология «Ҳалли масъала». Д., 2013;Барномаи талимӣ барои тахассусҳои: 1-02-04-03-кимиё,1-02-

04-06-01- кимиё-биология, 1-02-04-04-01-биология-кимиё, 1-02-04-04-02-кимиё-зкология, 1-02-04-

01-биология ва 1-33-01-01- биология-экология «Курси интихобӣ – кимиёи мактабӣ». Д., 2013 ва 
ғ. 

Дар хориҷи кишвар: Mercuration of phenylcyclorporanes, Spetial factora// J. of. Organomet 

Chem. (Амстердам).- 1975.- Vol. 99.- p. 213-222 (ҳаммуаллиф); Zur Serеochemie der Ringofnung von 

terans 1,2-Diphenylcyclopenen mit Quecksilber (II) Salzen. Jurnal f. Prakt. Chemie (Олмон). -1980.- 

B. 322.- S.643- 648 (ҳаммуаллиф); Stereochemiery of ringoponing of trens-1, 2- diаrylcycopropenas dy 

mercury saitn. VI Inter. Conf. on Org. Synthesis (JUPAC). Moscow, 1986.- p. 209 (ҳаммуаллиф); 
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Heterocyclic Ions from 2 - Methyl - 1 - (2- Nitrophnyl)- 3 - chloromercurio - 1 - formiloxypropanes 2nd 
//International Conference on Chmistri and Application, Doha – Qatar 2003 (ҳаммуаллиф); 
Benzylcyclopropanes in Solvomercuration Reaction//Moscow University Bulletin. 2012.- Vol. 67. № 3. 
рр.122-126 (ҳаммуаллиф); Synthesis and Acid-Catalyzed Transformations of Mercurial Solvent  

Adducts of 2-Nitrobenzylcyclopropane. First Stable Metalated l-Oxo-3,4-dihydro-lН-2,l-
benzoxazinium Ions//Russian Journal of Organic Chemistry. 2013.-  Vol. 49.- N.10.-рр.1554-1541   
(ҳаммуаллиф); Rearragement Сlaisen among allyl ester cyclopropilfenolss // Proceedings of the 

5th European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences//»East West» Association 
for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2014.-рр. 189-194.  (ҳаммуаллиф); 

Mercuration of  1-alcyl-2- аrylcyclopropanes// Proceedings of the 5th European Conference on 
Innovations in Technical and Natural Sciences//»East West» Association for Advanced Studies and 
Higher Education GmbH. Vienna, 2014. (ҳаммуаллиф); Mercuration  of  1-alcyl-2- 

аrylcyclopropanes// Proceedings of the 5th European Conference on Innovations in Technical and 
Natural Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. 
Vienna. 2014. P. 199-204 (ҳаммуаллиф);  Implementation of the teaching of mathematics in chemistry 

viii-ix class through  solving  problems with mathematical content // Proceedings of the 5th European 

Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. «East West» Association for Advanced 
Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 239-244 (ҳаммуаллиф); IR -Spectra of some 
derivatives of imidazo [2,1-b] -1,3,4-thiadiazole, containing  different  functional  groups// The USA 
Journal of Applied Sciences, CIBUNET Publishing, №1, 2016, pp. 56-60 (ҳаммуаллиф); Аниотропные 
превращения  1-(2- нитро-фенил)-3-бром-пропанолов и их сложных эфиров во фторсуль-фоновой 
кислоте // Журнал органической химии (ЖОРх).-2021. № 10.- С.1474-1481. doi 10.31857/ 
S0514749221100141(ҳаммуаллиф) ва ғ. 

 

БАРОТЗОДА Камолиддин Ашурович (тав. 27. 04. 
1959, д. Саричашмаи н. Њамадонї), биологи тољик, номзади 
илмњои педагогика (2007), дотсент (2008). Солњои 1976–1981 
дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1981–1991 
муаллими биология ва химияи мактаб-интернати №13-и н. 
Москва, 1991–2001 муаллими биология ва химияи мактаб-
интернати н. Шуробод, 2001–2003 ассистенти кафедраи 

зоология, 2003–2008 муаллими калони кафедраи методикаи таълими 
биологияи ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Аз соли 2008 то 2013 дотсент ва 
мудири кафедраи биологияи умумї ва методикаи таълими биологияи 
донишгоњи номбурдабуд. Њамчунон солњои 2003–2010 вазифаи муовини 
декани факултети биология оид ба таълимро ба уҳда дошт. Солњои 2010-
2013 мудири кафедраи биологияи умумї ва методикаи таълими биология, аз 
солњои 2013 то соли 2017 вазифаи декани факултети биологияро ба уҳда 
дошт. Айни њол дар вазифаи мудири кафедраи биологияи умумї ва 
методикаи таълими биология кор мекунад. Муаллифи якчанд дастурњои 
таълимию методї, зиёда аз 70 мақолаи илмї, илмию методї ва оммавї 
мебошад. Дар таълифотњояш масъалањои робитаи байфаннии таълими 
биологияро бо дигар фанњо мавриди баррасї ва омўзиш ќарор додаст. Бо 
ифтихорномањои фахрии Вазорати маорифи собиќ шуравї ва Љумњурии 
Тољикистон, муаллим-методист, нишонаи сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (1992) ва ордени «Шараф» (1999) сарфароз гардонида шудааст.  
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Ас.: Тарбияи эстетикї дар дарсњои биология, Кулоб, 1992; Њалли масъалањои генетикї, 
Кулоб, 1993; Корњои беруназсинфї аз биология. Д., 2003; Њалли масъалањои биологї. Д., 2006; 
Њалли масъалањои экологї ва биологї. Д., 2008; Генетика. Д., 2009. Маҷмуаи худбањодињї аз 
фанни ботаника барои синфњои 5-6. Д., 2016; Корњои беруназсинфї аз биология. Д., 2017, 2020; 
Асосњои методикаи таълими биология. Д., 2018, 2020; Њалли масъалањои биологї. Д., 2018, 2020; 
Барномаи биология барои синфњои 5-11. Д., 2018; Ботаника барои синфњои 5-6. Д., 2019; 
Роњнамои ботаникаи синфњои 5-6. Д., 2019; Асосњои омодагии касбии омўзгорони оянда зимни 
омўзиши робитаи байнифаннї дар таълими биология; Д., 2020; Асосњои дидактикии тайёрии 
касбии омўзгорони оянда зимни истифодабарии бозињои дидактикї дар шароити низоми 
кредитии тањсилот. Д., 2020; Донишномаи биология. Д., 2020; Биологњои барљаста (дастури 
таълимию методї). Д., 2020.  

 
БАРОТЗОДА Файзиддин Камолиддин (тав. 08. 09. 

1984, д. Саричашмаи н. Њамадонї), маллими забони 
англисї, номзади илми филология (2012), хатмкардаи 
факултети забонњои хориљии ДДОТ ба номи С. Айнї 
(2006). Солњои 2006 – 2011 ба њайси ассистент дар 
кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии 
донишгоњи мазкур, 2008 – 2012 аспиранти шуъбаи 
ѓоибона, 2011 – 2012 омўзгори калони кафедраи забони 
англисї ва типологияи муќоисавї, 2011 – 2013 муовини 

декани факултети забони англисї оид ба илм, 2013 – 2017 мудири кафедраи 
забонњои хориљї ва аз соли 2017 инљониб ба сифати декани факултети 
забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї фаъолият дорад. 
Муаллифи 3 монография, 2 дастур, китобњои илмї-методї мебошад. Бо 
ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (2016), 
нишони Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон (2014), Љоизаи ба номи 
Исмоили Сомонї барои олимони љавон дар соњаи илм ва техника (2017) 
сарфароз гардидааст.  

Ас.: Земледельческая терминология в таджикском и английском языках. Д., 2011. 

Образование прозвищ и кличек в системе номинативних средств русского и английского 

языков. Д., 2017.  

 

БАРОТОВА Гулчењра Юсуфљоновна (тав. 26. 01. 
1967, ш. Хуљанди вилояти Суѓд), номзади илмњои 
педагогї (2020). Хатмкардаи ДДХ ба номи академик 
Бобољон Ѓафуров (1990), солњои 1990 – 1991 котиби 
коллегияи кассатсионии суди вилояти Суѓд, 1991 - 1994 
мураббияи боѓчаи бачагонаи № 14-и Институти илмї-
татќиќотии «Гириконд»-и шањри Санкт-Петербурги 
Федератсияи Россия, 1994-1995 муаллимаи синфњои  

ибтидоии мактаби миёнаи № 5-и ш. Хуљанд, 1995-
2004 муаллима, мудири кабинети кафедраи фанњои 

љамъиятшиносї, методисти Коллељи тиббии шањри Хуљанд, 2004-2012 
мудири шуъбаи умумї, мутахассиси пешбар, сармутахассис, муовини 
сардори Раёсати кадрњо ва корњои махсус, сармутахассиси шуъбаи 
таъминоти њуќуќї ва котиботи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, 
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2012 сардори шуъбаи кадрњои Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии 
Тољикистон», 2012-2013 Сардори шуъбаи умумї ва кадрњои Муассисаи 
давлатии «Душанбе Плаза», 2013-2018 методисти шуъбаи ѓоибонаи 
факултети забон ва адабиёти рус, ёвари муовини ректор оид ба таълими 
ДДОТ ба номи С. Айнї аз соли 2018 инљониб ба њайси Раиси Шурои 
кураторони њамин дониггоњ фаъолият дорад. Аз соли 2021 мудири 
кафедраи психологияи иљтимої ва муносибатњои оилавии факултети 
психология ва тањсилоти фарогир аст. Барои хизматњои арзанда дар рушди 
соњаи маориф ва сањми фаъол дар корњои љамъиятї Баротова Г. Ю. бо 
нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» (2010) ва «Ифтихорнома» (2008)-
и Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Ифтихорномаи ДДОТ 
ба номи С. Айнї (2019) сарфароз гардонида шудааст.  

Ас.: Общественное отношение к людям с особими образовательними возможностями. 

Д., 2020. Профессиональная деятельность – это социально-культурное явление. Д., 2020. 
Инклюзия – путь к равноправию: обучение педагогов принципам инклюзивного образования 
(њаммуаллиф). Д., 2020. Государственная политика Республики Таджикистан в системе 
инклюзивного образования. Д., 2020. Педагог – это не просто, а високая миссия сотворения 
личности, утверждения человека в человеке. Д., 2021.  

  
 

БАХТИЁРИ Абдурањим (тав. 03. 06. 1983, д. 
Бурёбофи н. Рўдакї), рўзноманигор ва адабиётшинос, 
номзади илмњои филология (2019). Солњои 2000–2005 дар 
факултети ањкоми шариати Донишгоњи исломии 
Тољикистон ба номи Имом Тирмизї, 2001–2006 дар 
факултети рўзноманигорї ва тарљумонии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон тањсил намудааст. Дар замони 
донишљўї (2003) њафтаномае бо номи «Сабз дар сабз» 
таъсис дода, сармуњарририи онро ба уҳда дошт. Солњои 

2006–2008 котиби масъул ва иљрокунандаи вазифаи сармуњаррири нашрияи 
Вазорати алоќаи Љумњурии Тољикистон – «Радиф-инфо», 2008–2010 
муњаррири шуъбаи мактабњои олї ва котиби масъули нашрияи Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон – «Омўзгор», 2010 -2018 њамчун сардори 
шуъбаи табъу нашри ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дошт. Њамзамон, аз 
соли 2009 мутахассиси њамкори Маркази таълимию методии назди 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон буд. Маќолањои проблемавию 
тањлилияш мунтазам дар матбуоти даврии кишвар интишор меёбанд. 
Фаъолияти пурсамараш бо ифтихорномаи Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон ва нишони «Аълочии матбуоти Тољикистон» (2010) ќадрдонї 
гардидааст.  
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 БАХТЇ Мењмон (тав. 25. 03. 1941, д. Шул, н. Ѓарм 
(Рашти кунунї), адиби тољик. Соли 1958 Омўзишгоњи 
омўзгории Навобод, соли 1963 факултаи таъриху 
филологияи Донишгоњи давлатии омўзгории Душанберо 
хатм кардааст. Солњои 1973-1975 дар Донишкадаи адабиёти 
ба номи Максим Горкий (Маскав) касби камол намудааст.  

Дар давоми солњои гуногун мудири бахши адабї-
драмавии телевизиони љумњурї, љонишини сармуњаррири 
«Тољиктелефилм», сармуњаррири шуъбањои адабию драмавї ва љавонони 
телевизиони тољик, мудири бахши адабии Театри давлатии академї-
драмавии ба номи Абулќосим Лоњутї, мудири Хонаи адибони ба номи 
Мирзо Турсунзода, раиси Шурои кор бо навќаламон, раиси Маркази 
тарѓиби адабиёти Иттифоќи нависандагон ва мудири бахши тарљима ва 
нашри Маљлиси Олии ЉТ буда, аз июли соли 2007 муовини раиси 
Њаракати вањдати миллї ва эњёи Тољикистон, раиси бахши Тољикистонии 
Диалоги «Евро-Осиё»-ст. Аз соли 2003 раиси Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст. Муаллифи филмномањои мустанади «Корвони дўстї» 
(1968), «Нуќра Рањматова месарояд» (1970), асосгузори барномањои 
машњури телевизионии «Чойхонаи дилкушо», «Беѓараз панд», «Майдони 
аз далер аст» ва ѓ. мебошад. Намоишномањои якпардагии ў «Шањидони 
роњи озодї» ва «Бародарон» аз тариќи телевизион борњо намоиш дода 
шудаанд. Драмаи машњури бисёрпардаи «Лањзаи љовид» (1967) ва «Ташнаи 
дидор» (1969)-ро Театрњои бо номи Абулќосим Лоњутї ва Камоли Хуљандї 
борњо сањнагузорї кардаанд. «Ташнаи дидор» нахустин асарест дар мвзўи 
доѓи солњои сиюм дар адабиёти њозираи тољик. Намоишномаи «Эњ, 
љавонї, љавонї…» соли 1972 эљод шуда, дар Озмуни умумииттифоќии 
њамљоягии Иттифоќи нависандагону Вазорати фарњанги шуравї (1977) 
сазовори мукофот гардидааст. Аз тариќи телевизион марказии Тошканд 
низ соли 1982 намоиш дода шудааст. Намоишномаи «Роњзан ва кўзагар» 
(1974) дар сањнањои театру телевизиони Ќирѓизистон, Туркманистон, 
Узбекистон, Озарбойљон, Украина ва Русия намоиш дода шудааст. 
Намоишномаи «Захми забон» соли 1980 дар театри давлатии академї-
драмавии ба номи Абулќосим Лоњутї, «Ошёни баланд» (бахшида ба љашни 
70-солагии устод Мирзо Турсунзода) дар театри давлатии љавонони 
Тољикистон ба номи Мањмудљон Воњидов пешкаши умум гардидаанд. 
Муаллифи ќиссањои «Оњи сабук» (1971), «Хубон» (1978), «Пирамард» 
(1982), «Се соати дањшатбор» (1988) ва маҷмуаи намоишномањои «Лањзаи 
љовид» (1972), кутуби шеърњои «Пайѓоми бањор» (1975), «Хаёли ширин» 
(1985), китоби ќиссаву њикояву маќолањои «Руҳи тавоно» (1987), маҷмуаи 
намоишномањои «Эњ, љавонї, љавонї…» (1980), «китоби ќиссаву њикояњои 
«Оњи сабук» (1987), маҷмуаи «Пйесањо» (1982), гулчини ќиссаву 
намоишномањои «Манзари ќисмат» (2003), достони «Бохтоби офтоб» 
(2006), маҷмуаи «Ќиссањо» (2007, ба забони русї) «Оњанги хаёл» (2011) 
мебошад.  
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Повести «Хубон» (1982) дар маљаллаи бонуфузи Иттифоќи 
нависандагони шуравї «Дружба народов» чоп шуда, баъдан, бо 
пешнињоди маљалла, сазовори Мукофоти ба номи Николай Островский 
гардидааст. Њамчунин, соли 1980 дар нишриёти «Ирфон» тањти силсилаи 
«Илњом» аз чоп баромада ба унвони «Китоби сол» сазовор гаштааст ва ба 
сифати китоби алоњида дар Туркия, Гурљистон, Ќирѓизистон ва 
Туркманистон ба табъ расидааст. Соли 1963 нашриёти «Советский 
писатель» (Маскав), маҷмуаи ќиссањояшро бо номи «Слёзи радости и 
печали» аз забони русї аз чоп баровардааст. Дар давоми дањсолаи охир 
намоишномањои таърихии «Фирдавсї», «Шоњ Исмоили Сомонї» ва 
«Тилисми Сайњун» («Нангбардори Хуљанд»)-ро ба арсаи эљод овардааст. 
«Фирдавсї» ва «Шоњ Исмоили Сомонї» дар фестивал-озмунњои Вазорати 
фарњанги љумњурї сазовори Грант-При (Шоњљоиза) гардидаанд. 
Њамчунин, «Шоњ Исмоили Сомонї» ба ифтихори љашни 1100-солагии 
Исмоили Сомонї дар театри давлатии академї-драмавии ба номи 
Абулќосим Лоњутї сањнагузорї шуда, «Нангбардори Хуљанд» дар 
барномаи театри номбурда маќоми шоистаеро соњиб гардидааст. Сли 2014 
«Фирдавсї» дар Афѓонистон ва њам дар театри ш. Кулоб ба сањна гузошта 
шуд. Соли 1997 нашрияи «Сурўш» (Тењрон) намоишномаи «Фирдавсї»-ро 
ба хатти форсї ба табъ расонда, соли 2001 «Шоњ Исмоили Сомонї»-ро 
нашриёти адабии Димишќ (Сурия) ба забони арабї аз чоп баровардааст. 
Асарњои «Сабзпарии Душанбе», «Доѓе аз зоѓе», «Зуњра - сайёраи ишќ», 
«Тангкўча» дар театрњои касбї ва халќии вилоятї ба сањна гузошта 
шудаанд. Њамчун шоири суруднавис њам дар миёни њаводорони таронањои 
лирикї шуњрати тамоме дошта, бастакорони маъруфи љумњурї ба 
силсилаи ашъораш оњанг бастаанд. Соли 1986 сазовори Љоизаи комсомоли 
ленинии Тољикистон, соли 1988 шарафёби Љоизаи давлатии Тољикистон ба 
номи Абуабдуллоњи Рўдакї, соли 1994 соњиби унвони ифтихори арбоби 
шоистаи хунари Тољикистон ва соли 2014 сазовори медали адабии 
байналмилалии ба номи М. Достоевский гардидааст. Солњои 1995-2000 
вакили мардумї дар парлумони мамлакат, солњои 2005-2010 узви Маљлиси 
Миллии Маљлиси Олии љумњурї будааст. Бо ордени «Шараф», «Исмоили 
Сомонї» мукофотонида шудааст. Аз соли 1972 узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон аст.  

 
БАХТОВАРШОЕВА Лола (тав. 19. 02. 1935, ш. 

Хоруѓи ВМКБ, ваф. соли 2008, ш. Душанбе), муаллими 
фанни таърих. Соли 1960 факултети таърихи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм кардааст. Солњои 1960–1969 лаборант, 
ходими хурди илмї, лаборанти калон ва баъдан 
аспиранти шуъбаи этнографияи Институти таърихи АИ 
Тољикистон, 1969–1996 муаллими калони кафедраи 
таърихи ватани факултети таърихи Донишгоњи 
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давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Дар муддати 27 
соли омўзгориаш њазорњо нафар мутахассисони маълумоти олидорро аз 
рўйи ихтисоси таърих тарбия кардааст. Дар корњои љамъиятию сиёсии 
факултет ва донишкада фаъолона иштирок карда, роњбари гурўњи 
таълимї, раиси шуъбаи занону духтарони факултет буд. Муаллифи як 
ќатор маќолањои илмї мебошад, ки дар онњо масъалањои расму оин ва 
либосњои миллии мардуми Бадахшон баррасї шудаанд.  

 
  БАХТИЁРИ Љумъа (1. 02. 1953, д. Чорќишлоќи н. Самарќанд), 

нависанда. Соли 1970 донишомўзи факултаи забон ва адабиёти Институти 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко шуда, баробари 
тањсил худомўзї кардааст. Агар хабару маќолањои аввалинаш дар овони 
мактабхонї рўйи чопро дида бошанд, нахустин њикояи ў «Тарки одат» дар 
давраи донишљўйияш дар рўзномаи «Њаќиќати Узбекистон» чоп шудааст. 
Эњтиёљи зиндаги маљбураш сохтааст, ки рўзњои таътилу фароѓат 
мардикорию тобистон хиштрезї кунад. Оќибат бо нависанда ва тарљумони 
маъруф Њасан Ирфон, ки солњои охири умраш дар Самарќанд мезист, 
шинос шуда, ќариб як сол котиби ин марди хирадманду дарёдил будааст, 
зеро шодравон дар пиронсолї ќариб чизеро дида наметавонистааст ва дар 
хондану навиштан ољизї мекашидааст. Њангоми кор бо ин устоди 
забардасти сухан тасаввуроти ў нисбат ба адабиёту тарљума вусъат ёфта, 
бисёр чизњоро омўхтаву дар љараёни тарљумаи романи Собит Муќонов 
«Мактаби њаёт» ва яке аз сегонањои Максим Горкий «Университетњои ман» 
дастёру мадагори тарљумони номї будааст. Соли 1974 соњиби дипломи 
омўзгорї шуда, ба кори муаллимї пардохтааст. Як сол дар мактаби 
миёнаи №51 н. Дењнави вилояти Сурхондарё аз фанни забон ва адабиёти 
тољик дарс гуфтааст.  

 Њикояву њаљвияњояш пайињам дар матбуоти даврї – «Хорпуштак», 
«Љумњурият», «Садои мардум», «Шоми Душанбе», «Тољикистон» ва ѓ. дарљ 
ёфта, њамчун нависандаи њаљвнигор шинохта шудааст. Ќиссаи њаљвии 
«Чашми рашк»-и ў соли 1994 ба воситаи «Садои Шарќ» дастраси 
хонандагон гардидааст. Аввалин намунаи њикояњои њаљвияш дар китоби 
дастљамъии «Хандахариш» (1988) ва маҷмуањои «Гап байни худамон 
монад» (1992) ва «Савѓо» (Душанбе, 1991) ба чоп расидаанд. Охирњои соли 
1994 баъди муддате фаъолият дар рўзномањои «Мењнат», «Оинаи зиндагї» 
ва маљаллаи «Фирўза», барои зисти доимї ба Самарќанд баргаштааст. 
Соли 1995 муњаррири хурди нашриёти «Суѓдиён» таъин шуда, баъдтар ба 
рўзномаи ноњиявии «Шарќ тонги» (њозира «Гулобод тонги») гузаштааст. 
Хонандагони тољикзабони шањри бостонї ба туфайли рўзномаи «Овози 
Самарќанд» бо ќиссањои њаљвии Бахтиёри Љумъа «Мушдорак» ва 
«Ламбадањон» шинос шудаанд. Бо душворињои зиёде маҷмуаи њикояњои 
њаљвии худ «Доруи дарозумрї» (Самарќанд, 1997), маҷмуаи очеркњои «Роњ 
ба сўйи дарвозаи марг» (Самарќанд, 1998), гулчини њикояњои бачагонаи 
«Маликаи доно» (Самарќанд, 2002), маҷмуаи њикояњои њаљвии «Хазинаи 
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ханда» (њамроњи Мањбуба Турсунова; Самарќанд, 2009)-ро ба чоп 
расондааст. Маҷмуаи афсонањояш «Бойчечак» ва китоби њикояњояш 
«Асали бобо» соли 2012 ба табъ расидаанд.  

 Чанд њикояи ў дар «Китоби хониш» (барои синфњои 2-3) дарљ 
гардида, чанде ба барномањои дарсии мактабњои тољикии Узбекистон 
ворид гардидаанд. Аз соли 1995 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон 
аст.  

 
БАЊИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРЇ, ТАЊЛИЛ ВА АУДИТ, кафедра.  
 
Кафедраи бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит аз 01 ноябри 

соли 2011 таъсис ёфтааст. Аввалин мудири кафедра номзади илмњои 
иќтисодї, дотсент Расулов Т. М. буд. Аз 10. 05. 2013 ба њайси 
иљрокунандаи вазифаи мудири кафедра Бегов А. О., фаъолият намуд. 
Баъдан аз 01. 09. 2013 вазифаи мудирии кафедра ба зиммаи н.и.и., дотсент 
Расулов Ѓ., гузошта шуд ва мавсуф то 01. 12. 2015 фаъолият намуд. Аз 02. 
12. 2015 то 28. 08. 2017 иљрокунандаи вазифаи мудирии кафедраро Ойматов 
Б. Ш. бар уњда доштанд.  

Аз 1-уми сентябри 2017 то инљониб иљрокунандаи вазифаи мудирии 
кафедра н.и.и., муаллими калон Шодии Давлаталь мебошад. Кафедраи 
бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит дар факултет нињоди асосї буда, 
дар тайёр намудани мутахассисони иќтисодиёти соњаи маориф наќши 
назаррас дорад. Бо кӯшиши омўзгорон солњои охир аз фанњои марбути 
кафедра як ќатор барномањои таълимї ва дастуру воситањои таълимї 
мураттаб ва аз чоп бароварда шуданд. Устодони кафедра дар таълифи 
китобњои дарсї барои мактабњои олї фаъолона ширкат менамоянд. Аз 
љумла, бо ибтикори мудири кафедра Шодии Давлаталӣ дастури таълимї аз 
фаннї бањисобгирии муњосибї дар соњаи маориф дар соли 2020 аз чоп 
баромад, ки ин дар соњаи маориф ягона мебошад.  

Дар назди кафедра мањфили илмии донишљўён бо номи «Муњосиби 
љавон» фаъолият мекунад. Дар шароити иќтисодиёти инноватсионї, 
устувор намудани иќтисодиёти миллї ва баланд бардоштани дараљаи 
некуањволии мардум дар ташаккули тафаккури нави иќтисодї ва тарбияи 
мутахасисони љавон наќши кафедраи бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва 
аудит, хеле баланд мебошад. Равияи асосии кори илмии кафедра 
«Тадќиќоти муаммоњои бањисобгирии муњосибии соњаи маориф, тайёр 
кардани мутахассисони баландихтисос ва усулњои муайян кардани арзиши 
аслии харољотњои соњаи маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, дар 
шароити муносибатњои нави иќтисодї» мебошад.  

Њайати омўзгорони кафедраро 12 нафар ташкил медињанд, ки аз инњо 
6 нафарашон дорои дараљаи илмї мебошанд. Аз љумла, Ќудратов Р. Р. 
доктори илмњои иќтисодї, профессор, Расулов Ѓ., номзади илмњои 
иќтисодї, дотсент, Ш. Давлаталӣ номзади илмњои иќтисодї, муаллими 
калон, Зиёев Б. С., номзади илмњои иќтисодї, муаллими калон, Ойматов Б. 
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Ш., номзади илмњои иќтисодї, муаллими калон, Аюбов Д., номзади 
илмњои иќтисодї, дотсент, Бегов А. О., муаллими калон, Додшоев Б., 
Самиева М., М. Нозимї, Ѓафоров Х. ва Аламова Б.  ассистентон.  

Кафедра аз рўйи ихтисоси бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит 
дар соњаи маориф мутахассисонро дар шуъбаи рўзона ва фосилавї омода 
менамояд.  

Омўзгорони кафедра дар баробари кори таълимї ба корњои илмї-
методї низ машѓуланд. Мавриди зикр аст, ки аз љониби мудири кафедра 
Шодии Давлаталӣ зиёда аз 20 мақолаи илмї-оммавї ва китобу дастурњои 
таълимї ба нашр расидаанд, ки муњимтаринашон инњо мебошанд: 
«Бањисобгирии муњосибї (молиявї) ва тањлили фаъолияти хољагидорї», 
дастури таълимї (2016), «Луѓати истилоњотии бањисобгирию иќтисодї» 
(2015), «Бањисобгирии муњосибї дар соњаи маориф», дастури таълимї 
(2020), Эффективность использования земельних ресурсов в регионе 
(Монография), (2018) ва маќолањои «Назаре ба бањисобгирии муњосибї ва 
мушкилоти имрўзаи он» (2019), «Рушди бањисобгирии бухгалтерї ва 
тањќиќоти он дар Љумњурии Тољикистон», (2019) «Таълими асосњои 
бањисобгирии муњосибї дар шароити низоми бисёрзинагии тањсилоти 
олї», (2019), «Мушкилоти бањисобгирии муњосибии захирањои замин дар 
соњаи кишоварзї» (2019) ва ѓайрањо.  

 
БАЊОВАДДИНОВ Аловаддин Мањмудович (тав. 5. 

11. 1911, ш. Самарќанд, ваф. 23. 02. 1970, ш. Душанбе), 
файласуфи маъруфи тољик, доктори илмњои фалсафа 
(1951), профессор (1952), академики АИ ЉШС Тољикистон 
(1953). Соли 1931 Академияи омўзгории ш. Самарќандро 
тамом карда, тањсилро солњои 1931–1934 дар 
аспирантураи академияи мазкур давом дод. Дар 
Донишкадаи омўзгории ш. Самарќанд кори илмї мебурд. 

Солњои 1928–1930 муаллими Академияи омўзгории ш. Самарќанд, 1931–
1934 дотсенти кафедраи психологияи академияи мазкур буд. Соли 1934 
вазифаи муовини раиси Шурои Комисарони халќии ЉШС Тољикистонро 
ба уҳда дошт. Аз соли 1935 то 1936 мудири кафедраи психология ва 
педагогикаи Донишкадаи давлатии педагогии Сталинобод буд. Солњои 
1941–1945 дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок намудааст. Солњои 1946–
1950 дар шуъбаи фалсафаи АИ ЉТ фаъолият карда, солњои 1951–1959 
мудири шуъбаи фалсафаи АИ ЉШС Тољикистон ва дар як ваќт солњои 
1955–1962 вазифаи мудири кафедраи фалсафаи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленинро ба уҳда дошт. Солњои 1962–1970 
директори Институти њизбии назди КИ ЊК Тољикистон ва филиали 
Институти марксизм-ленинизми назди КМ ЊКИШ буд. Њамзамон соли 
1957 дар мактаби олии њизбии назди КМ Њизби мењнаткашони Вьетнам 
материализми диалектикї ва таърихиро дарс додааст. Иштирокчии 
Конгресси IV-уми умумиљањонии сотсиологњо дар Италия (1957), сардори 
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њайати вакилони файласуфони шуравї дар конгреси сотсиологњои 
Њиндустон ва Покистон (1963), аъзои КМ ЊК Тољикистон, иштирокчии 
анљуманњои ХШ, ХIV, ХV, ХVI ва намояндаи мардум дар Шурои Олии 
ЉШС Тољикистон буд. Муаллифи якчанд асарњо ва зиёда аз 100 маќолаи 
илмї мебошад. Таълифотњои ў афкори фалсафии Ибни Сино, афкори 
љамъиятї ва сиёсии халќи тољик дар нимаи дуюми асри ХIХ ва аввали асри 
ХХ, аќидањои маорифпарварони тољикро дар бар гирифтаанд. Барои 
хизматњояш бо «Ордени Ленин» (1945), «Байраќи Сурхи Мењнат» (1948), 
«Нишони Фахрї» (1956) ќадр карда шуда, њамзамон бо Мукофоти 
давлатии ЉШС Тољикистон ба номи Абуалї Ибни Сино (1967) сазовор 
гардидааст. Инчунин, бо унвони фахрии «Ходими хизматнишондодаи 
илми ЉШС Тољикистон» (1961) ќадрдонї шудааст.  

Ас.: Очеркњо оид ба таърихи фалсафаи халќи тољик. Д., 1961; Из истории общественно-
политической мисли таджикского народа // Вопроси философии, 1951, № 3; Осори баргузида. 
Д., 1980.  

 
БАЊРИДДИНОВ Низом Бањриддинович (тав. 1. 05. 

1930, д. Некноти н. Панљакент, ваф. соли 2000, ш. 
Душанбе), биологи тољик, доктори илмњои биологї (1992), 
профессор (1992). Соли 1954 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
намудааст. Соли 1954 муаллими мактаби миёнаи н. 
Колхозчиёни вилояти Ленинобод, 1954–1957 котиби якуми 
комсомоли н. Колхозчиён, 1957–1958 инструктори 
Комитети њизби коммунистии н. Колхозчиён, 1958–1962 

инструктори Комитети њизби коммунистии ш. Панљакент, 1962–1965 
аспиранти АИ ЉШС Тољикистон буд. Солњои 1965–1969 ба њайси мудири 
кабинети кафедраи ботаникаи факултети географияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1970–1992 
дотсенти кафедраи ботаникаи донишкадаи номбурда кор кардааст. Солњои 
1993–1999 вазифаи мудир ва профессори кафедраи методикаи таълими 
табиатшиносї ва географияи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраевро ба уҳда дошт. 
Муаллифи зиёда аз 100 мақолаи илмї мебошад. Оид ба рушди хољагии 
ќишлоќ ва боѓдорї дар Тољикистон, масъалањои заминдорї дар ноњияњои 
кўњистони Осиёи Марказї ва Ќазоќистон кори илмї бурдааст. Бо 
ифтихорномањои ташкилотњои комсомолї, њизби коммунистї ва њукуматї 
ќадр карда шудааст.  

 
БЕГИМОВ Њусен Худоёрович (тав. 28. 01. 1961, д. 

Дуоби н. Ќамашии вил. Ќашќадарё), педагоги тољик, 
номзади илмњои педагогї (2010). Хатмкардаи шуъбаи 
математика-физикаи ДДОТ ба номи С. Айнї (1987). Сипас, 
ба њайси омўзгори фанњои математика ва физикаи мактаби 
миёнаи №31-и н. Комсомолобод (феълан Нуробод), 
лаборант, ассистенти кафедари методикаи таълими 
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физикаи ДДОТ ба номи С. Айнї (1989-1999) кор карда, аз соли 2000 
муаллими калони кафедраи методикаи таълими синфњои ибтидоии 
факултети педагогика, солњои 2007-2011 љонишини декан оид ба корњои 
таълимї, 2012 -2017 дотсенти кафедра, аз 2017 инљониб мудири кафедраи 
тањсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнї. Рисолаи номзадиро дар 
мавзуи «Асосњои дидактикии ташаккул додани донишњои элементарї доир 
ба фанњои табиї дар хонандагони синфхои ибтидої» (2010) њимоя намуда 
аст. Бо Ифтихорномаи донишгоњ (2001) ва нишони сарисинагии Аълочии 
маорифи Тољикистон (2002) таќдир шудааст. Ў муаллифи 220 кори илмию 
методї, аз љумла 1 монография, 20 воситаи таълимї, 6 барномаи таълимї 
мебошад.  

Ос.: Маҷмуи кор бо мактаббачагони хурдсол доир ба шинос кардани онҳо бо 
љузъиёти физика. Дастури методї. Д., 2007; Барномањои «Математика. Практикуми 
курси математикаи мактабї. Њалли масъалањои типпикї», 2011; Барномаи «Методикаи 
таълими синфњои ибтидої», 2011; Нишондодњои методї оид ба кори курсї аз 
методикаи таълими математикаи синфњои ибтидої. Дастури методї. Д., 2012; 
Математика. Супоришњои тестии љамъбастї барои синфи 4. Дастури методї. Д., 2012; 
Њалли масъалањои типикї. Дастури таълимї. Д., 2013; Маҷмуаи тестї аз фанњои 
«Асосњои назариявии математика дар синфњои ибтидої», «Методикаи таълими 
математика дар синфњои ибтидої», «Њалли масъалањои типикї», «Практикуми 
математикаи мактабї». Дастури таълимї. Д., 2015; Практикуми математикаи мактабї. 
Дастури таълимї. Д., 2016; Курси лексия аз методикаи таълими математикаи синфњои 
ибтидої. Дастури таълимї. Д., 2017; Монография. Формирование познавательних 
интересов к естественним элементар ним знаниям у младших школьников как средства 
их подготовку дальнейшему систематическому изучению школьного курса физики. Д., 
2019; Методикаи таълими математикаи синфњои ибтидої. (бо њаммуалиф). Д., 2020;. 
Математика. Супоришњои тестї барои синфи 4. (Дастури методї барои муаллимон). (бо 
њаммуалиф). МЉТМН ВМИЉТ. Д., 2020; Математика. Китоби дарсї. (њаммуалиф). Д., 
2021.  

 

БЕДИЛЗОДА Њусайн Кабутович (тав. 13. 09. 1969, 
н. Восеъ), сиёсатшинос, номзади илмњои сиёсї (2007). 
Солњои 1991–1996 дар факултети таърихи ДДОТ ба 
номи С. Айнї тањсил намудааст. Солњои 1996–1999 
аспирант, 1998–2005 муовини декан оид ба гурўњњои 
шартномавї, 2005-2010 муаллим, муаллими калон ва 
дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С. 
Айнї буд. Дар солҳои баъдї чунин фаъолияти меҳнатӣ 
доштааст: солҳои 2010-2011 ҷониши раиси хадамоти 

ДДОТ ба номи С. Айнї, 2011-2012 мудири шуъбаи тайёрї ва репетиторї, 
2012-2013 ҷонишини директории Маркази такмили ихтисоси кормандони 
донишгоњи мазкур, 2013-2014 ҷонишини декани факултети иќтисодиёт ва 
идоракунии маориф оид ба корњои таълим, 2014 -2015 дотсенти кафедраи 
сиёсатшиносї, 2016 -2017 сардори бахши идоракунии сифати тањсилот ва аз 
солњои 2017 -2021 мудири кафедраи сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С. 
Айнї. Бо ифтихорномаи Вазорати маориф (2011) аълочии маориф ЉТ 
(2012) таќдир гардидааст.  
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 Ас.: Сущность национальних отношений и основние фактори его развития. Д., 2007; 
Специфика развития национальних и межнациональних отношений в Таджикистане. Д., 2007; 
Дастури методї аз фанни сиёсатшиносї барои донишљўёни мактабњои олї. Д., 2010.  

 
БЕКУЗАРОВ Исмоил Бекмурадович (тав. 3. 10. 

1905, ЉАШС Осетияи Шимолї, ваф. 25. 05. 1979, ш. 
Душанбе), педагог. Солњои 1929–1934 шунавандаи 
факултети коргарии Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Ростов, 1935–1939 донишљўи факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ростов буд. 
Солњои 1940–1942 њамчун директори мактаби миёнаи № 
13 ш. Сталинобод кор кардааст. Солњои 1942–1945 дар 
Љанги Бузурги Ватанї иштирок намудааст. Солњои 

1946–1948 директори РУ № 6 ш. Сталинобод, 1949–1961 коркуни илмии 
Институти тадќиќотї-илмии педагогии ЉШС Тољикистон буд. Солњои 
1962–1979 ба њайси муаллими калони кафедраи педагогика ва кафедраи 
комсомолї ва пионерии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Бо ордени «Љанги Бузурги Ватанї» 
дараљаи дуюм, 8 медал ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии 
ЉШС Тољикистон ќадрдонї шудааст.  

 
БЕКЧАЕВ Ёлбарс Љумардурдиевич (тав. 16. 11. 

1983, н. Дустї (Љиликул)-и вилояти Хатлон), омўзгори 
забони англисї, номзади илми филология. Хатмкардаи 
факултети забони англисии ДДОТ ба номи С. Айнї) 
(2005). Соли 2005 ба њайси ассистенти кафедраи назарияи 
тарљума ва услубшиносии факултети забони англисии 
нонишгоњи мазкур ба кор оѓоз намуда, солњои 2006-2014 
дар вазифаи ассистенти кафедраи забони англисї ва 

типологияи муќоисавї, солњои 2014-2016 омўзгори калони кафедраи 
забони англисї ва типологияи муќоисавї, солњои 2015-2016 муовини декан 
оид ба илм, аз 2016 то хол мудири кафедраи забонњои Шарќи факултети 
забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї фаъолият дорад.  

Соли 2007-2009 дар семинари илмї «Creativity in the English language 
classroom» аз тарафи British council дар шањри Душанбе ва шањри Тошкант 
иштирок намудааст. Соли 2012 дар шањри Истанбули Туркия ва соли 2014 
дар Донишгоњи В. В. Гирии шањри Дењлї, Њиндустон, аз курси такмили 
ихтисос гузаштааст ва соњиби шањодатномаи байналмиллалї гаштааст. 
Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Сравнительний анализ актуального 
членения предложения в английском и узбекском языках» дифоъ 
намудааст.  

Дар конференсияњои умумидонишгоњї, љумњуриявї ва 
байналмиллалї ширкат варзида, бо маърузањо баромад намудааст. 
Муаллифи зиёда аз 50 номгўи асарњои илмї аз љумла 1 монография, 2 
дастури таълимї, 1 Маҷмуи илмї ва 10 барномаи таълимї мебошад.  



114 

 

Ас.: «Everyday Chinese-Turkmen expression (for the beginners) //Душанбе-2018»; 
«Тањлили муќоисавии таљзияи актуалии љумла дар забонњои англисї ва узбекї». Д., 
2020; Хониши ќоидањои фонетикии забони англисї бо машќњо. Д., 2020; Инглис дили 
(китоби дарсї барои синфи 5-уми муассисањои тањсилоти умумї барои 
туркмензабонњо). Д., 2020.  

  
 

БЕЛКИН Владимир Самуилович (тав. 8. 4. 1921, 
ш. Краснодари РСФСР, ваф. маълум нест), забоншинос 
ва адабиётшиноси тољик, номзади илми филология 
(1948). Солњои 1937–1941 дар Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Ростов тањсил кардааст. Солњои 1943–
1946 аспиранти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 1946–1948 
муаллими калони кафедраи адабиёти руси донишкадаи 
номбурда буд. Директори донишкадаи омўзгории 

пойтахт Шукуров О. ба фаъолияти омўзгории ў њамчун мутахассиси 
варзида бањои баланд додааст.  

 
 
БЕНДЕРСКИЙ Садко Яковлевич (тав. 27. 04. 1927, ш. Ленинград, 

ваф. маълум нест), физик, номзади илмњои физика-математика (1979), 
дотсент (1983). Солњои 1940–1947 сарбози артиши шуравї, 1948–1955 
донишљўи факултети физика-математикаи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1955–1956 муаллими мактаби миёнаи № 
20 ш. Сталинобод, 1956–1958 лаборанти калон, 1958–1967 ассистент, 1967–
1983 муаллими калон, 1983–1994 дотсенти кафедраи физикаи умумии 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Њамзамон, солњои 1978–1982 њамчун муовини декани факултети физикаи 
донишкадаи омўзгорї оид ба корњои илмї фаъолият дошт. Оид ба 
хосиятњои термооптикї ва электрооптикии кристалњои гурўњи 
приглитсинсулфат ва намакњои сегнетї кори илмї бурдааст. Зиёда аз 40 
номгўи корњои илмї, илмию методї ва таълимї нашр намудааст. Бо 
медалњои «30 солагии артиши шуравї», «20 солагии ѓалаба дар Љанги 
Бузурги Ватанї» ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Тољикистон 
сарфароз шудааст.  

Ас.: Электродинамика (ҳаммуаллиф). Д., 1975; Материалы спецкурса по 

криталофизике. Д., 1988; Электрик ва магнитизм (ҳаммуаллиф). Д., 1990.  
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БЕНЕДИКТОВ Анатолий Андреевич (тав. 18. 9. 
1915, губернияи Нижнигород, вилояти Арзамаси 
Россия, ваф. маълум нест), муаррих, номзади илмњои 
таърих (1952), дотсент (1954). Солњои 1932–1937 коркуни 
матлуботи ш. Горкий, 1937–1939 шунавандаи шуъбаи 
тайёрии Донишкадаи индустралии ш. Горкий, 1939–
1941 донишљўи факултети таърихи Донишгоњи 
давлатии ш. Ленинград буд. Солњои 1941–1942 дар 
Љанги Бузурги Ватанї иштирок кардааст. Солњои 1943–

1947дар вазифаи муњосиби муассисањои мудофиавї кор кардааст. Соли 
1947 шуъбаи ѓоибонаи факултети таърихи Донишкадаи омўзгории ш. 
Горкиро хатм намуд. Солњои 1947–1948 муаллими мактаби миёнаи ш. 
Горкий, 1948–1951 аспиранти факултети шарќшиносии Донишгоњи 
Ленинград, 1951–1960 муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
таърихи умумии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченко, 1953–1958 мудири шуъбаи аспирантураи донишкадаи мазкур 
буд. Аз соли 1960 дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленин њамчун дотсент кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 29 асару мақолаи 
илмї мебошад, ки дар онњо масъалањои дењќонони њинд дар солњои 70-уми 
асри XIX, таърихи муборизањои халќи њиндухитой бар зидди истилогарони 
франсуз матрањ шудаанд. Бо якчанд медалњо сарфароз карда шудааст.  

 
БЕРДИЕВ Шоњназар Пирназарович (тав. 05. 11. 

1966, љамоати дењоти ба номи Лоиќ Шералии н. 
Паљакент), муаллими фанни ахлоќ ва зебої, номзади 
илмњои фалсафа (2011). Солњои 1984–1989 дар 
факултети таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї тањсил 
кардааст. Солњои 1989–1998 ассистенти кафедраи 
фалсафа ва фарњанги донишгоњи омўзгорї, 1993-1995 
аспиранти рўзонаи назди кафедраи фалсафаи фарњанг, 
2012-2013 ва аз соли 2016 ба ин сў мудири кафедраи 

фалсафаи донишгоњи мазкур буда, солњои 1999–2000 дар Донишгоњи Син-
Синатии штати Оњаёи ИМА аз курси такмили ихтисос гузаштааст. Рисолаи 
номзадиро дар мавзуи «Масъалањои ахлоќи Зардуштия» дифоъ намудааст 
(2011). Дар корњои худ ахлоќи зардуштия, арзишњои ахлоќии 
мутафаккирони то давраи исломии форсу-тољик ва масъалањои 
зебоишиносиро баррасї кардааст. Тањти роњбарии номбурда 4 нафар 
рисолаи номзадї дифоъ карда, 4 нафар чун унвонљў рисолањои худро 
омолдаи дифоъ намудаанд. Дар тўли роњбарии ў дар кафедра дар панљ 
соли охир як рисолаи докторї, 10- рисолаи номзадї њимоя гардидааст. 
Бердиев Ш. П. дар кафедра роњбари лоињаи илмї- тадќиќотии фармоишї 
«Њолат ва сатњи ифротгароии динї дар байни љавонони Љумњурии 
Тољикистон» (2021-2025)- ро ба зимма дошта, муаллифи 4 китоб ва зиёда аз 
50 маќолаи илмї, илмї- оммавї аст. Барои хизматњои бенуќсон бо медали 
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Хизмати шоиста (2021) ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2003) сарфароз гардидааст.  

 Ас.: Одоби муошират (дастури методї). Д., 2006; Вожаномаи фалсафа. Д., 2014 
(њаммуаллиф)., Этика. Д., 2016; Таърихи тамаддун ва фарњанги љањон, љилди 3. Д., 2017 
(њаммуаллиф).  

 

 БЕССОНОВА Наталя Николаевна (тав. 4. 5. 1953, ш. Душанбе), 
забоншиноси тољик, номзади илмњои педагогї (1987), дотсент (1993). Соли 
1974 Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1974–1981 ассистент, 1981–1982 
муаллими калон, 1982–1984 мудири кафедраи забони русии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1984–1987 
аспиранти Академияи педагогии ИЉШС дар ш. Москва, 1987–1988 
муаллими калон, 1988–1991 дотсент, мудири кафедраи забони русии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе буд. Солњои 1992–1993 
њамчун муовини декани факултети филологияи рус оид ба тарбия, 1993 
мудири кафедраи забони русї, 1993–1994 дотсенти кафедраи забони русї, 
1994–1996 декани факултети забон ва адабиёти руси Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Аз соли 1996 
дотсенти кафедраи забони русї ва забоншиносии умумї, муовини декани 
факултети филология ва муовини ректори Донишгоњи Россия–Тољикистон 
(Славянї) оид ба таълим мебошад. Муаллифи зиёда аз 15 кори илмї ва 
илмию методї оид ба таълими забони русї аст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (1996) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Задания для практических занятий по русскому языку. Д., 1988; Развитие речи на 
материале синтаксиса текста. Д., 1991; Теория и практика творческих работ. Д., 1991; Задания 
по самостоятельной работе студентов по практическому курсу русского языка. Д., 1992; 
Практикум по школьним учебникам. Д., 1992; Гендерние явления в письменной речи учащихся. 
Д., 2001; Дидактические материали обучения русскому языку как неродному. Д., 2004.  

 
БИОЛОГИЯ, факултет.  
1 сентябри соли 1957 дар заминаи факултети табиатшиносї-

география шуъбањои «география-биология», «химия-биология» ва 
«география» кушода шуд.  

Дар соли 1964 бо иќдоми собиќ ректори донишгоњ, профессор 
Шукуров О. Ш. барои факултет дар дараи зебоманзараи Ромит маркази 
таљрибаомўзии сањрої ташкил карда шудааст. Ин озмоишгоњ на фаќат 
љойи гузаронидани таљрибаи сањрої, балки маркази асосии тадќиќоти 
илмї доир ба иљрои корњои курсї, рисолањои дипломї ва номзадї ба њисоб 
меравад. Дар кори ободонии ин маркази тадќиќотию илмї хизмати 
донишљўён ва устодони факултети биология Олимов Ѓ. Я., Ширяева Н. Г., 
Ќаюмов Ю. Б., Валиев А. И., Ивансова Л. В. ва дигарон хеле калон аст.  

Бо маќсади баланд бардоштани сифати тайёр кардани мутахасисон 
бо фармони вазири маорифи ЉШС Тољикистон аз 12. 08. 1976, №112 
факултети табиатшиносию география ба факултетњои «биология-химия» ва 
«география-биология» људо карда шуд.  



117 

 

Солњои 1976–1979 вазифаи декани факултети биология-химияро 
н.и.б., дотсент Зубайдов У. З. иљро карда, дар соњаи љо ба љо кардан ва 
тайёр кардани кадрњои баландихтисос дар факултет сањми босазо 
гузоштааст. Солњои 1980–1994 вазифаи декани факултетро н.и.б., дотсент 
Мањмадзиёев А. М. ба уҳда дошт. Дар ин давра дар факултет кафедрањои 
химияи умумї, химияи органикию биологї, ботаника, зоология, 
физиология ва гигиена, методикаи таълими биология ва химия амал 
мекарданд. Аз моњи сентябри соли 1980 то сентябри соли 1990 факултети 
биология-химия заминаи гузаронидани олимпиадаи умумииттифоќии 
донишгоњњои омўзгорї оид ба ихтисосњои биология ва химия интихоб 
шуда буд. Дар ин олимпиада донишљўёни факултет фаъолона иштирок 
карда, дар байни дастањои љумњурињои Иттифоќи шуравї ва дастањои 
Москва ва Ленинград љойњои якум ва сеюмро ишѓол кардаанд. Ба ѓайр аз 
ин, донишљўён дар озмунњои љамъиятњои илмии донишљўёни Иттифоќи 
шуравї иштирок карда, сазовори дипломњои дараљањои гуногун гардида 
буданд.  

Аз моњи апрели соли 1994 то моњи октябри 1997 вазифаи декани 
факултет ба зиммаи н.и.б., дотсент Тураев А. К. ва аз моњи ноябри соли 
1997 то декабри соли 1998 ба уҳдаи д.и.х., профессор Солиев Л. С. буд.  

Бо фармони Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон аз 04. 01. 1998, 
№02-02 ва фармони ректори донишгоњи омўзгорї №4а_ОД аз 20 январи 
соли 1998 дар заминаи факултети биология-химия факултетњои мустаќили 
химия ва биология таъсис дода шуданд.  

Факултет шуъбањои рўзона ва ѓоибона дошта, дар он кафедрањои 
зоология, ботаника ва биологияи умумї, методикаи таълими биология 
фаъолият мекунанд.  

Имрўз дар факултет дар шуъбаи рўзона 375 нафар (117 шартномавї) 
тањсил мекунанд. Дар шуъбаи ѓоибона 271 нафар тањсил мекунанд (168 
шартномавї).  

Дар факултет 2 доктор, 10 дотсент, 7 муаллими калон, 2 лаборант, 3 
мудири кабинет, як мудири музей, як коргузори факултет ва як коргузори 
шуъбаи ѓоибона бо таълиму тарбия донишљўён машѓуланд. Барои бо 
кадрњои баландихтисос таъмин кардани факултет АИ Љумњурии 
Тољикистон, АИ Украина, донишгоњњои шањрњои Санкт-Петербург, 
Москва, Киев, Новосибирск ва ѓайра њиссаи арзандаи худро гузоштаанд.  

Хатмкунандагони факултет дар мактабњои миёна, олї ва дигар 
муассисањои љумњурї бомуваффаќият кор мекунанд. Дар донишгоњи 
омўзгорї зиёда аз 25 нафар хатмкунандагони факултет ба фаъолияти 
илмию омўзгорї машѓуланд.  

Дар факултет ба иљрои корњои илмию тадќиќотї таваҷҷуҳи зиёд дода 
мешавад. Мавзуи корњои илмии устодон ба хољагии халќ ва истењсолот 
вобаста буда, якљоя бо пажуҳишгоњњои АИ Љумњурии Тољикистон ба 
наќша гирифта мешаванд. Дар факултет корњои илмию тадќиќотии 
шартномавї ва супоришї иљро карда мешаванд.  
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Дар факултет кафедрањо бо равияњои илмии худ фаъолият мекунанд. 
Устодони кафедраи зоология аз рўи равияи илмии «Омўзиши олами 
њайвоноти Тољикистон», устодони кафедраи биологияи умумї ва 
методикаи таълими биология аз рўи равияи «Ташкил намудани усулњои 
нави корњои беруназсинфї дар таълими биология» ва устодони кафедраи 
ботаника аз рўи равияи илмии «Сарватњои табии набототи Тољикистон, 
истифодаи оќилона ва њимояи олами набототи он» корњои илмию 
тадќиќотї мебаранд.  

Дар факултет аз рўи ихтисосњои биолгия, биология-химия ва 
биология-экология мутахасис таёр карда мешаванд, ки онњо дар соњањои 
гуногуни њољагии халќ фаъолият менамоянд. Дар иљрои мавзуи 
шартномавї докторони илмњои биологї Рањимов С. ва Сатторов Т., 
дотсентон Мањмадзиёев А., Савлатов С., Шарипов М., Баротов К. ва 
дигарон фаъолона ширкат меварзанд.  

Солњои 2000–2003 донишуёни факултет дар озмуни љумњуриявии 
«Донишљў ва прогресси илмї-техникї» иштирок намуда, ду сол пайињам 
љойи аввалро ишѓол намуданд. Соли 2005 донишљўйи курси 5-ум Эргашев 
У. дар озмуни љумњуриявї иштирок карда, ба гирифтани диплом сазовор 
шуд. Соли 2010 бошад, донишљўйи курси 5-ум Ботиров М. дар озмуни 
љумњуриявии корњои илмию тадќиќотии донишљўёни муассисањои 
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон тањти унвони «Донишљў ва 
пешрафти илмию техникї–2010» бахшида ба Соли маориф ва фарњанги 
техникї иштирок карда, сазовори љойи якум гардид.  

Дар факултет осорхонаи зоологї ташкил карда шудааст, ки яке аз 
осорхонаи бењтарин дар байни донишгоњњои љумњурї ба шумор меравад. 
Дар осорхона њайвоноти нодири Тољикистон ва дунё мављуд буда, дар 
љараёни таълим истифода мешаванд. Осорхонаи зоологї яке аз љойњои 
дўстдоштаи хонандагони мактабњои ш. Душанбе мебошад.  

Устодони факултет Сатторов Т. С., Мањмадзиёев А., Султонов С., 
Савлатов С., Ќосимова X. Н. ва дигарон муаллифи китобњои дарсї (аз 
фанњои зоология, ботаника, биологияи умумї, љаниншиносї) барои 
донишљўён ва мактабњои миёна ба шумор мераванд. Барои баланд 
бардоштани сифати таљрибаомўзии омўзгорї бо мактаб-гимназияи №9 ва 
мактабњои миёнаи №25, №53 ш. Душанбе њамкорї дорад.  

Дар ташкилу баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар 
факултет ва тайёр кардани омўзгорони биология устодони варзида 
профессорон Шукуров О. Ш., Мелникова Т. Г., Бобохољаев З., Ахмедова 
С. А., Сатторов Т. С., дотсентон Ахмедов К. Р., Расулова М. Р., Муќимова 
Х. М., Станюкович М. Б., Колесникова М. Р., Султонов С., Мањмадзиёев 
А. М., Савлатов С. Х., Муродов Ш. Х., Шукронаев С., Ќосимова Х. Н., 
Бобораљабов Б., Абдуллозода Х., Ѓайратзода М., Рањмадов С., Баротов К., 
Шарипов М., муаллимони калон Олимов Ѓ. Я., Ибрагимова М. И., 
Мањмудова Э. М., Ќањорова Х. Д., Валиев А. И., Вањобов А., Наљмидинов 
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Т., Имонов М., Гулахмедов М. ва дигарон сањми арзандаи худро 
гузоштаанд.  

Вазифаи декани факултети биологияро аз 20 январи соли 1998 то 19 
январи соли 2009 д.и.б. профессор Сатторов Т. С., аз 20 январи соли 2009 
то 12-уми январи 2013 д.и.б. профессор Рањимов С., аз 13-уми январи соли 
2013 то 6-уми июни соли 2017 н.и.п., дотсент Баротзода К. А., аз 7-уми 
июни соли 2017 то 19-уми ноябри соли 2018 н.и.п., дотсент Шарипов М., аз 
20-уми ноябри соли 2018 то 16 январи соли 2020, н.и.б., дотсент Ѓайратзода 
М. Х. ва аз 16 январи соли 2020 ин вазифаро н.и.б. Бобозода И. А. иљро 
мекунад.  

 
БИОЛОГИЯИ УМУМЇ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ 

БИОЛОГИЯ, кафедра 
Кафедра соли 1976 дар натиљаи ба ду факултет (биологияю химия ва 

љуѓрофия) људо шудани факултети љуѓрофия ва табиатшиносї дар њайати 
факултаи љуѓрофия таъсис ёфта буд. Аз ибтидои таъсисёбї то соли 1984 
сарварии кафедраро дотсент Ќаюмов Ю. Б. ба уҳда дошт.  

 То таъсисёбии факултети биология кафедраи биологияи умумї ва 
методикаи таълими биология њамчун кафедраи алоњида дар назди 
факултети география то соли 1970 ва дар факултети химияю биология 
бошад якљоя бо методикаи таълимї химия то соли 1998 фаъолият дошт. 
Кафедраи биологияи умумї ва методикаи таълими биология моњи январи 
соли 1998 дар заминаи кафедрањои дигари факултети биология ташкил 
карда шуд.  

Аз рўзи таъсисёбии кафедра сарварии онро доктори илми биология 
Сатторов Т. С. то соли 2004 ба уҳда дошт. Солњои 2004-2009 дотсент 
Абдулозода Х., 2009-2015 роњбарии кафедраро Вањҳобов А. А. ва Ѓайратов 
М., 2015-2017 дотсент Шарипов М. ба уњда дошт. Аз соли 2017  ба њайси 
мудири кафедра дотсент Баротзода К. А. фаъолият дорад.  

Дар айни замон дар кафедра 18 нафар омўзгорон ва кормандон, аз он 
љумла 1 нафар доктори илми биология, 2 нафар номзади илми биология, 
дотсент, 2 нафар номзади илми педагогика, дотсент, 5 нафар омўзгорони 
калон, 7 ассистент ва 1 нафар лаборант ба корњои таълиму тарбия ва 
тадќиќоти илмї машѓул мебошанд. Дар кори таълиму тарбия устодони 
имрўзаи кафедра сањми устодон Шарипов М., Баротзода К. А., Зиё 
Рањмон., Назарова Н., Каримова И., Одинаев Н., Давлатов С., Эшонов С., 
Хидиров Ѓ., Бозоров С. ва дигарон калон аст. Дар кафедра таълимї 
фанњои тахассусї бо ду забон (тоҷикї ва русї) ба роњ монда шудааст.  

Дар солњои охир дар кафедра ба тадбиќи ќонуни забон дар раванди 
таълим ва навиштани китобњои дарсӣ диќќати махсус дода мешавад. 
Аксарияти барномањои таълимї аз фанњои тахассусї ба забони тољикї 
тарљума ва навишта шудаанд. Натиљаи корњои илмию методии онњо 
бошад, зиёда аз 250 ададро ташкил мекунад.  
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Бо роњбарии устодон китобњои дарсї ва дастурњои методии 
«Методикаи таълими биология», «Њалли масъалањои биологї», «Корњои 
беруназсинфї аз биология», «Истифодаи чистон, шеър, зарбулмасал, панди 
ниёгон ва њикояњо дар таълими биология»., «Аљоиботи биология», 
«Маҷмуаи тарзи нави худбањодињи ба дониш аз фанни ботаника барои 
синфњои 5-6», «Ба роњ мондани корњои мустаќилона дар таълими 
биология», «Ботаникаи синфи 5-6», «Барномаи биологияи синфњои 5-11», 
«Роњнамои биологияи синфи 5-6», «Асосњои дидактикии касбии 
омўзгорони оянда зимни омўзиши робитаи байнифаннї дар таълими 
биология», «Асосњои дидактикии тайёрии касбии омўзгорони оянда зимни 
истифодабарии бозињои дидактикї дар шароити низоми кредитии 
тањсилот», «Донишномаи биология ќисми 1-2»ва ѓайрањо чоп шудаанд.  

 

 
БЛЯХЕР Ефим Давидович (тав. 27. 03. 1931, ш. 

Гомели ЉШС Белорусия, ваф. маълум нест), файласуф, 
номзади илмњои фалсафа (1970), дотсент (1973). Соли 
1954 шуъбаи забон ва адабиёти факултети таъриху 
филологияи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 1954–1958 
муаллими мактаби миёнаи № 1 н. Шањринав, 1958–1964 
муаллими омўзишгоњи рассомии ш. Душанбе буд. 
Солњои 1958–1962 дар шуъбаи ѓоибонаи Донишкадаи 

фарњангшиносии ш. Ленинград, 1964–1967 дар аспирантураи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе тањсил намудааст. Солњои 1967–1976 ба 
њайси муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи фалсафаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Аз соли 1976 ба Донишкадаи санъати Тољикистон ба номи М. 
Турсунзода ба кор гузашт ва фаъолияти омўзгориашро њамчун муаллими 
њамкор дар донишкадаи омўзгорї давом дод. Муаллифи зиёда аз 20 кори 
илмї, илмию оммавї мебошад. Дар конференсияњои илмию назариявии 
љумњуриявї ва умумииттифоќї бо маърузањо баромад кардааст. Бо унвони 
фахрии «Ходими хизматнишондодаи маорифи ЉШС Тољикистон» ва 
ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ќадр карда 
шудааст.  

 
БОБИЕВ Ѓуломќодир Муккамолович (тав. 17. 03. 

1960, н. Вањдат), кимиёшинос ва биологи маъруфи 
тољик, номзади илмњои химия (1996), доктори илмњои 
биология (2000), профессор (2004), узви вобастаи 
Академияи тањсилоти Тољикистон (2004). Солњои 1978–
1983 дар факултети химияи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. 
Солњои 1977–1978 лаборанти хурди кафедраи химияи 
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органикї ва биологии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко, 1979–1990 лаборант, муњандис, ходими хурди илмї 
ва ходими илмии кафедраи химияи органикии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1990–1992 мудири лабораторияи 
ширкати «Хайём», 1992–1996 директори корхонаи хурди «ЗАНД», 1997–
1999 мудири лабораторияи пайвастагињои табиии Институти химияи АИ 
ЉТ буд. Аз соли 1999 то ба имрўз њамчун дотсент, профессор, мудири 
кафедраи химияи органикї ва биологї, декани факултети химияи ДДОТ ба 
номи С. Айнї кор кардааст. Дар риштаи синтез ва омўзиши хосиятњои 
биологии пептидњои хурдмолекулаи дорои фаъолияти њормонњои тимус ва 
пайвастагињои биокоординатсионии онњо бо ионњои металлњои аз назари 
биологї фаъол тадќиќоти илмї бурдааст. Дар асоси тадќиќотњояш 
доруворињои дорои хосияти ангезанда ва ба низом оварандаи масуният 
њосил намудааст. Тимогар, ферунол, тимофер, тимотсин ва акарасидии 
бобибад аз љумлаи доруворињои њосилнамудаи ў мебошанд, ки 4 номгўйи 
онњо соли 2008 дар амалияи байторї мавриди истифодаву санљишњои пеш 
аз клиникї ва клиникї ќарор гирифтаанд. Соли 2009 истењсоли саноатии 
доруворињои тимогар ва тимотсин оѓоз шудааст. Муаллифи як 
монография, 255 кори илмї ва илмию методї, 5 дастури таълимї, аз он 
љумла 2 дастури таълимї оид ба тањлилњои фармасевтї мебошад. 
Тањиягари 12 барномаи таълимї дар факултети химияи донишгоњи 
омўзгорї аст. Бо роњбарии ў 5 нафар рисолаи номзади худро њимоя 
кардаанд. 10 ихтирооти ў дар Идораи патентии Љумњурии Тољикистон ба 
ќайд гирифта шудаанд. Соли 2000 ѓолиби конкурси ихтироъкори 
бењтарини Тољикистон буд. Барои хизматњои арзандааш дар соњаи илм ва 
таълим бо медали тиллои Созмони Байналмилалии Моликияти зењнї, 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2004) ва «Аълочии 
тандурустии Љумњурии Тољикистон» (2009) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Нишондодњои методї доир ба кимиёи узвӣ (ҳаммуаллиф). Д., 1997; Краткий курс 
теоретических основ физических и физико-химических методов фармацевтического анализа 
(учебное пособие). Д., 2006; Руководство по физическим и физико-химическим методам 
фармацевтического анализа (учебно-методическое пособие). Д., 2009; Иммуноактивние пептиди 
и их координационние соединения в медицине, М., 2009.  

 
БОБИЕВ Холмурод Абдувадудович (тав. 29. 11. 1963, н. Вањдат), 

кимиёшиноси тољик, номзади илмњои химия (1999). Солњои 1981–1986 дар 
факултети химияи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин 
тањсил намудааст. Солњои 1986–1994 корманди илмии Институти химияи 
ба номи В. Никитини АИ Љумњурии Тољикистон ва муаллими фанни 
химияи мактаби миёнаи № 5 н. Вањдат, 1994–2001 тадќиќотчии корхонаи 
хурди «Занд», 2001–2007 ходими пешбари илмии Институти илмњои табиии 
назди Донишгоњи миллии Тољикистон буд. Аз соли 2007 то ба имрўз 
иљрокунандаи вазифаи дотсенти кафедраи методикаи таълими химияи 
ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи 30 маќолаи илмї ва соњиби як 
ихтироот (патент № 227tj) – доруи иммуноангезандаи ферунол мебошад. 
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Оид ба синтези баъзе хусусиятњои биологии пептидњои иммунофаъоли 
каммолекула тадќиќоти илмї анљом додааст.  

Ас.: Изучение различних методов удаления карбобензоксигруппи при синтезе нового 
аналога бурсина // Доклад АН Республики Таджикистан, Т. 39. Д., 1996; Синтез и иммуногенние 
свойства комплекса низкомолекулярного иммуноактивного пептида с железом // Доклад АН 
Республики Таджикистан, Т. 11. Д., 1997; Способ получения иммуностимулирующего препарата 
Ферунол // Патентний вестник, №10. Д., 1998; Модификация метода активированних эфиров 
для синтеза дипептида валил-триптофан //Доклад АН Республики Таджикистан, Т. 12. Д., 1998; 
Метод изучения взаимодействия триптофана с ионом железа // Маводњои конференсияи илмї-
амалии «Проблемањои таълими тафриќа». Д., 2009.  

 
БОБИЕВ Худододагї (тав. 1935, ш. Душанбе, ваф. 1992, ш. Душанбе), 

файласуфи тољик, номзади илмњои фалсафа (1975). Соли 1965 факултети 
таъриху филологияи тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1966–1969 аспиранти 
донишкадаи номбурда буд. Солњои 1970–1975 дар кафедраи фалсафаи 
Донишкадаи давлатии тиббии ш. Душанбе ба номи Абуали ибни Сино кор 
кардааст. Солњои 1976–1992 дотсенти кафедраи марксизм-ленинизми 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Муаллифи зиёда аз 30 асару мақолаи илмї мебошад, ки дар онњо 
масъалањои баланд бардоштани сатњи маданї-техникии дењќонон, 
ќонуниятњои сохтмони коммунизм мавриди баррасї ќарор дода шудааст.  

Ас.: Инкишофи њаматарафаи гармоникии сохтмони љамъияти коммунистї. Д., 1985; 
Мењнати коркунони комплекси агросаноатї дар замони њозира. Д., 1989; Омили инсонї: 
мафњум, моњият ва роњњои фаъолгардонии он. Д., 1990.  

 

БОБО НАСРИДДИНОВ (тав. 20. 12. 1933 
д.Ѓарибаки н. Панљакент, ваф. 25. 03. 1992) ба љањон 
омадааст. Соли 1959 факултаи филологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории Душанбе, соли 1975 шуъбаи 
рўзноманигории Маскавро хатм кардааст. Фаъолияти 
мењнатиро аз муаллимї оѓоз намуда, баъдан ба 
рўзноманигорї гузаштааст. Ходими адабї, мудири 
шуъба, котиби масъул, љонишини муњаррири рўзномаи 

«Маъориф ва маданият», мудири бахши очерку публитсистикаи маљаллаи 
«Садои Шарќ», љонишини сармуњаррири маљаллаи «Коммунисти 
Тољикистон» ва мудири шуъбаи матбуоти КМ ЊКТ будааст. Чанде 
сармуњарририи «Газетаи муаллимон»-ро њам бар уњда доштааст.  

 Муаллифи маҷмуаи очерку њикояву ќиссањои «Рози дил» (1965), 
«Чароѓњои Пули Сангин» (1967), «Оњубарра» (1971), «Ба истиќболи Офтоб» 
(1972), «Дар зери осмони кабуд» (1973), «Љуфти ситора» (1975), ќиссаи 
«Акси садо» (1979), «Дил барои накўкорист» (1985), «Модари љон» (1985), 
«Ман фарзанди туям» (1986) ва ѓ. мебошад, ки њар кадоме ба тасвиру 
тањќиќи масъалањои муњими њаёти мардуми дењот бахшида шудаанд. 
Намоишномањои «Лолањои арѓувонї» ва «Як рўзи китоб» ба ќалами ў 
тааллуќ доранд, ки дар театри мазњакавї-мусиќии ба номи Камоли 
Хуљандї сањнагузорї шудаанд.  
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 Асарњои М. Нуайме «Безуриёт», И. Наверли «Љавоне аз даштњои 
Салск», А. Абубакр «Нози гардани Сарвинозам», драмањои Жан Ануй 
«Антигона» (1971), А. Чехов «Ваня таѓо» (1973), Ч. Айматов ва Ќ. 
Муњаммадљонов «Ќуллаи Фудзияма» (1974)-ро ба тољикї гардондааст. 
Аълочии маорифи СССР. Бо медалу ифтихорномањои гуногун 
мукофотонида шудааст. Аз соли 1975 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон буд.  

 
БОБО Њољї (тав. 1. 05. 1928, д. Похути н. Айнї), 

шоир. Соли 1951 шуъбаи филологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории Душанберо хатм кардааст. Баъдан 
ходими адабї, мудири шуъба, котиби масъули рўзномањо 
ва маљаллаи «Машъал», муњаррири калони радиои тољик, 
муњаррири калон ва мудири шуъбаи нашриёти «Ирфон»-у 
«Маориф» будааст. Солњои охир дар нашриёти «Адиб» 

кор мекард.  
Шеърњои аввалинаш аз соли 1949 ба табъ расидаанд. Муаллифи 

китобњо барои бачагон «Рањмат ба Ватан» (1958), «Бузи айнакдор» (1961), 
«Шукуфањои чаман» (1965), «Гурбаи гелосбон» (1971), «Садарйњон» (1980) 
ва ѓ. мебошад.  

Ашъораш дар маҷмуањои «Насими бањорон» (1956), «Изњори 
муњаббат» (1962), «Гули хуршед» (1974), «Нони њалол» (1978), «Осиёи 
чашма» (1984), «Паймона» (1986), «Дурри ятим» (1988), «Ашки булбул» 
(1990), «Пешдаргирон» (1998) ва ѓ. чоп шудаанд. Чанд китоби очеркаш њам 
ба табъ расидааст. Шеърњои ба русї тарљумашудааш дар китобњои 
«Признание в любви» (1970) ва «Честний хлеб» (1987) интишор ёфтаанд.  

Иддае аз офаридањояш ба забони халќњои дигар тарљума ва чоп 
шудаанд. Соли (1987) интишор ёфтаанд. Иддае аз офаридањояш ба забони 
халќњои дигар тарљума ва чоп шудаанд. Соли 1987 нашриёти «Маориф»-и 
Ашќобод китоби шеърњои «Чаманњои помир»-и ўро ба забони туркманї 
чоп кардааст. Осори алоњидаи Н. Некрасов, С. Есенин, Абай, Л. Украинка, 
Зулфия, А. Сурков, Г. Абашидзе, С. Михайлков, М. Исаковский, ќиссањои 
А. Загребалний «Водии хобњои дароз», Ш. Бейшеналиев «Баррачаи 
шохдор», В. Гавс «Муки майдањаќ»-ро ба тољик ба тољикї гардондааст.  

Тарљумаи эпоси њиндии «Рамаяна» низ ба ќалами ў тааллуќ дорад. 
Аълочии маорифи халќи Тољикистон, Ходими шоистаи маданияти 
Тољикистон (1988). Бо чанд нишону ифтихорномаи њукуматї ќадр карда 
шудааст. Аз соли 1954 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  
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БОБОЕВ Адњам Сафарович (тав. 11. 06. 1935, д. 
Зимтуди н. Панљакент), физики тољик, доктори илмњои 
физика ва математика (1981), профессор (1983). Соли 
1957 Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1958–
1960 дар мактаби олии сиёсию њарбии назди Совети 
Вазирони ИЉШС дар ш. Свердловский тањсил 
намудааст. Солњои 1961–1964 аспиранти Институти 
физикаи АИ ЉШС Озарбойљон буд. Солњои 1966–1988 

њамчун мудири кафедраи физикаи Донишкадаи хољагии ќишлоќи 
Тољикистон кор кардааст. Аз соли 1989 вазифаи мудири кафедраи 
воситањои техникии таълимро дар Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев ба уҳда дошт. Ў раванди таълимро бо 
воситањои техникї дар њамаи факултетњои донишгоњ таъмин мекард. 
Муаллифи зиёда аз 200 корњои илмї, илмию методї ва 11 ихтироот буд. 
Тадќиќотњои ў омўхтани хосиятњои нурафканї ва нурфурўбарии 
кристалњои фосфорї, усули пайдо кардани пардохти нињоят тунук (40-50 
А0) ва тадќиќи хосиятњои электрофизикии онњо, омўзиши хосиятњои 
электрооптикии кристалњои моеъсифатро ташкил медод. Панљ ихтирооти ў 
дар истењсолот татбиќ шудаанд. Аъзои Шурои илмии бахши кристалњои 
моеъи АИ ИЉШС (1979) буд. Барои хизматњояш бо унвони фахрии 
«Корманди шоистаи Тољикистон» мушарраф гардидааст.  

 
БОБОЕВ Вайдулло (тав. 04. 06. 1936, д. Кулкенти 

н. Исфара, ваф. 19. 03. 2008, ш. Душанбе), педагог, 
номзади илмњои педагогї (1978), дотсент (1989). Солњои 
1955–1960 дар факултети фазика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1960–1966 
ассистент, 1966–1968 муаллими калони кафедраи 
физикаи умумї, 1968–1975 муаллими калони кафедраи 
физикаи назариявии донишкадаи номбурда, 1975–1976 

аспиранти Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Москва, 1976–1987 
муаллими калони кафедраи физикаи назариявї, 1987–1996 мудир ва 
дотсенти кафедраи методикаи таълими физикаи Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Соли 1996 ба нафаќа 
баромадааст. Оид ба корњои беруназсинфї аз радиотехника њамчун 
воситаи ташаккули лаёќати хонандагон кори илмї бурдааст. Муаллифи 
зиёда аз 90 номгўи корњои илмї ва илмию методї мебошад. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1989) ва 
рањматномањои раёсати донишкадаи омўзгорї сарфароз шудааст.  

Ас.: Радиоэлектроника дар хољагии ќишлоќ. Д., 1973.  

 



125 

 

БОБОЕВ Георгий Юнусович (тав. 25. 08. 1948, ш. Душанбе), физики 
тољик, номзади илмњои физика-математика (1976), дотсент (1978). Солњои 
1966–1970 донишљўи факултети физика-математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1971–1975 
аспиранти Институти кристаллографияи АИ ИЉШС, 1975–1976 ассистент, 
1976–1978 муаллими калон, 1978–1989 дотсенти кафедраи физикаи умумї, 
1990–1992 дотсенти кафедраи физикаи эксперементалии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Оид ба 
масъалањои нейронографикии феррошинели бисёркомпонента ва дигар 
паҳлу  њои соњаи кристаллография корњои илмию тадќиќотї бурдааст. 
Зиёда аз 28 номгўи корњои илмї ва илмию методї нашр кардааст. Бо 
рањматномањои раёсати донишкадаи омўзгорї сарфароз шудааст.  

 
БОБОЕВ Ќодир (тав. 25. 11. 1950, д. Рарзи н. 

Айнї), риёзидон, номзади илмњои физика-математика 
(1984), дотсент (1986). Солњои 1967–1972 дар факултети 
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1972–1977 ассистенти кафедраи математикаи 
њисоббарорї, 1977–1980 аспиранти кафедари номбурдаи 
донишкадаи омўзгории пойтахт буд, ки бо роњхати 
донишкада ба Маркази њисоббарории шуъбаи дар 

Сибирбудаи АИ ИЉШС фиристода мешавад. Солњои 1980–1986 њамчун 
муаллим ва муаллими калон, аз соли 1986 дотсенти кафедраи математикаи 
њисобарорї, 1988–1991 муовини декани факултети математикаи 
донишкадаи омўзгории пойтахт кор мекунад. Солњои 1993–1995 вазифаи 
ходими калони шуъбаи илми Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Ќ. Љўраевро ба уҳда дошт. Аз соли 1996 дар яке аз мактабњои олии 
ш. Новосибирски Федератсияи Россия фаъолият мекунад. Муаллифи зиёда 
аз 30 таълифоти илмию методї аст.  

Ас.: Обратная задача для Р1 – приближения кинетического уравнения переноса // В кн.: 
Исследование корректности обратних задач в некоторих операторних уравнениях, 
Новосибирск, 1982; Алгоритм ва тарзи пешнињоди он // Мактаби советї, 1987, №2; Конечно-
разностний метод решения обратной задачи для Р3 – приближения кинетического уравнения 
переноса // Доклад АН Тадж. ССР, 1990, Т. 33. № 11.  

 
БОБОЕВ Ќурбонбой Фозилович (тав. 10. 03. 1965, д. Далёни Поёни н. 

Ѓончї), файласуф ва сиёсатшиноси тољик, номзади илмњои фалсафа (1997), 
дотсент (1998). Соли 1988 факултети филологияи тољики Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1988–1991 ассистенти кафедраи фалсафа ва солњои 1992–1992 
аспиранти донишгоњи омўзгорї буд. Солњои 1995–1997 вазифаи ассистент, 
1997–1998 муллими калон, 1998–2007 дотсент, 2008–2009 мудири кафедраи 
фалсафаи ДДОТ ба номи С. Айниро ба уҳда дошт. Муаллифи зиёда аз 20 
асару мақолаи илмї мебошад. Дар таълифотњояш андешањои сиёсии 
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Низомулмулк ва масъалањои ташаккули љомеаи шањрвандиро дар 
Тољикистон баррасї кардааст.  

Ас.: Назарияи сиёсии Низомулмулк. Д., 1999; Масъалањои рўзмарраи ташаккули 
љомеаи шањрвандї дар Тољикистон. Д., 2009.  

 
БОБОЕВ Михаил Израилович (тав. 23. 02. 1925, 

ш. Самарќанд, ваф. маълум нест), иќтисоддон, номзади 
илмњои иќтисодї (1966), дотсент (1968). Соли 1955 
факултети њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм кардааст. 
Солњои 1942–1944 курсанти мактаби њарбии њавоии ш. 
Ворошиловград, 1944–1945 курсанти мактаби њарбї-
техникии њавоии ш. Кизил-Орда, 1945–1949 техники 
авиатсионии ш. Сахалин буд. Солњои 1955–1960 њамчун 

муаллими иќтисоди сиёсии техникуми ш. Сталинобод, 1960–1991 муаллими 
калон, дотсенти кафедраи иќтисоди сиёсии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 
1972–1980 вазифаи мудири кафедраи иќтисоди сиёсии донишкадаи 
номбурдаро ба уҳда дошт. Муаллифи зиёда аз 40 мақолаи илмї ва илмию 
оммавї аст. Барои хизматњояш бо 5 медал, нишонњои сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» ва «Барои муваффаќиятњои аъло дар кор» 
ќадрдонї карда шудааст.  

 
БОБОЕВ Нўъмон (тав. 19. 10. 1917, д. Пўлодони н. 

Конибодом, ваф. соли 1984), риёзидон, номзади илмњои 
физика-математика (1968). Соли 1938 факултети физика 
ва математикаи Донишкадаи омўзгории ш. 
Сталинободро хатм кардааст. Солњои 1935–1936 дар 
техникуми тиббї, 1936–1937 дар курси марксизм-
ленинизм аз фанњои физика ва математика дарс 
гуфтааст. Солњои 1941–1945 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат карда, дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок 

дошт. Солњои 1945–1947 мудири шуъбаи маорифи н.Конибодом, 1947–1948 
котиби дуюми њизби коммунистии н. Конибодом, 1949–1951 котиби 
ташкилоти ибтидоии коммунистии комбинати мањсулоттайёркунии н. 
мазкур буд. Аз соли 1951 њамчун муаллими математикаи элементарї дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Њамзамон пас аз њимояи рисолаи номзадияш дар Донишкадаи 
политехники Тољикистон дотсенти кафедраи математикаи олї буд. 
Муаллифи 10 маќолаи илмию методї ва њаммуаллифї як дастури методї 
аст. Оид ба такомули математика ва маърифати математикї тавассути 
инкишофи астраномия дар Шарќи Миёна ва Наздик дар асрњои XV-XVIII 
кори илмї анљом додааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон сарфароз карда шудааст.  
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Ас.: Корњои контролї аз математикаи элементарї (ҳаммуаллиф). Д., 1964.  

 
БОБОЕВ Шодї Азимович (тав. 01. 08. 1960, д. Рарзи 

н. Айнї), шоир ва адабиётшинос, номзади илми 
филология (2007), узви Иттифоќи журналистони 
Тољикистон (2007), узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон (2009). Солњои 1977–1983 дар факултети 
филологияи тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1979–1981 дар сафњои артиши шуравї хизмат 
кардааст. Солњои 1983–1985 муаллими адабиёти тољики 

мактаби миёнаи № 211 н. Ленин (имрўза Рўдакї), 1985–1992 директори 
мактаби номбурда, 1992–1995 љонишини директори мактаби миёнаи № 48 
ш. Душанбе оид ба таълим, 1995–1997 муаллими алифбои ниёгони мактаби 
миёнаи № 29 ш. Душанбе, 1997–2002 директори мактаби миёнаи №166 н. 
Рўдакї буд. Солњои 2002-2011муаллими калон ва 2010-2011иљрокунандаи 
вазифаи мудири кафедраи умумидонишгоњии забони тољикии ДДОТ ба 
номи С. Айнї буд. Њамзамон, солњои 2005–2007 њамчун мудири шуъбаи 
таълимию методии назди Вазорати маорифи Чумњурии Тољикистон, 2008–
2010 мудири кафедраи забонњо ва иттилооти компютерии Донишкадаи 
такмили ихтисоси духтурон кор кардааст. Оид ба заминањои мифологии 
«Шоњнома»-и Фирдавсї дар достонњои асотирї ва ќањрамонї тадќиќоти 
илмї анљом додааст. Муаллифи зиёда аз 40 асару мақолаи илмї, илмию 
методї ва очеркњо мебошад. Бо ифтихорномањои Вазорати маорифи 
ИЉШС ва Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон сарфароз карда 
шудааст.  

Ас.: Замимањои мифологї дар «Шоњнома»-и Фирдавсї (дар достонњои асотирї ва 
ќањрамонї). Д., 2009; Боз бањор оварам (маҷмуаи шеърњо). Д., 1999; Селоби ѓами мижгон 
(маҷмуаи шеърњо). Д., 2003; Ќиссаи нигоњ (маҷмуаи шеърњо). Д., 2010; Замзамаи Зероб (маҷмуаи 
шеърњо). Д., 2009; Саволномањои имтињонї барои синфњои 9–11 (ҳаммуаллиф). Д., 2007; 
Муносибати Фирдавсї ба Рахшу Симурѓ // Адаб, №6. Д., 1992; Мифологияи эронї ва 
ќањрамонони «Шохнома»-и Фирдавсї // Адаб, №3. Д., 1992; Лањзањои мифологї дар достонхои 
пањлавонї //Ахбори АИ ЉТ. Д., 2005, №5; Симоњои мифологї дар «Шоњнома»-и Фирдавсї // 
Ахбори АИ ЉТ. Д., 2007, №3; Образи Каюмарс ва авлодони ў // Паёми Донишгоњи миллии 
Тољикистон. Д., 2007, №3.  

 
БОБОЕВ Юнус (тав. 1920, н. Панљакент, ваф. 

1994, ш. Душанбе), муаллими фанни таърихи сиёсї, 
иштирокчии Љанги Бузури Ватанї. Солњои 1939–1940 
муаллим ва директори мактаби ибтидоии н. Панљакент, 
1941–1946 хидмати артиши шуравї, 1947–1948 
инструктори шуъбаи ташвиќотии њизби коммунистии 
вилояти Сталинобод, 1948–1950 шунавандаи мактаби 
њизби коммунистии назди КМ ЊК Тољикистон, 1950–
1956 муаллими таърихи ЊКИШ-и мактаби њизби 

ќоммунистии назди КМ ЊК Тољикистон буд. Соли 1954 факултети таърихи 
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Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1956–1960 њамчун муовини директори 
мактаби њизби коммунистии назди КМ ЊК Тољикистон, 1961–1962 
муовини раиси љамъияти «Дониши»-и ЉШС Тољикистон, 1962–1964 котиби 
озоди ташкилоти ибтидоии њизби коммунистии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1964–1967 муаллими 
калони кафедраи таърихи ЊКИШ, 1967–1979 котиби озоди ташкилоти 
ибтидоии њизби ќоммунистии донишкадаи омўзгории пойтахт, 1979–1994 
муаллими калони кафедраи таърихи сиёсии донишкадаи мазкур кор 
кардааст. Бо орденњои «Љанги Бузурги Ватанї», «Александр Невский», 
унвони «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» ва 
ифтихорномањои фахрии Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон 
сарфароз гардонида шудааст.  

 
БОБОЕВ Юрий Израилович (тав. 02. 11. 1917, ш. 

Самарќанд, ваф. 1996, ИМА), адабиётшиноси маъруфи 
тољик, дотсент (1953), аъзои Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон (1956). Соли 1938 факултети коргарии ба 
номи Сталини назди Донишгоњи давлатии Самарќанд 
ва соли 1945 Донишгоњи давлатии Самарќанд ба номи 
А. Навоиро хатм кардааст. Солњои 1932–1937 њамчун 
корманди адабии рўзномањои «Барои коллективї», 
«Пионери Тољикистон», «Барои маорифи коммунистї», 

«Комсомоли Тољикистон», «Њаќиќати Узбекистон», 1936–1937 котиби 
масъули рўзномаи «Октябр», 1945–1946 котиби илмии Институти таърих, 
забон ва адабиёти тољики филиали АИ ИЉШС ва муаллими Донишкадаи 
хољагии ќишлоќи Тољикистон кор кардааст. Аз соли 1947 муаллим, 1948–
1951 аспиранти кафедраи адабиёти тољики Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. То соли 1992 њамчун 
дотсенти кафедраи адабиёти тољики донишкадаи номбурда кор кардааст. 
Тањти роњбарии ў якчанд нафар рисолањои номзадияшонро њимоя 
кардаанд. Дар масъалањои гуногуни адабиёти тољик як силсилаи асарњо 
дорад. Муаллифи зиёда аз 350 мақолаи илмї, илмию оммавї дар 
масъалањои муњими таъриху назарияи адабиёти тољик мебошад. Аз љумлаи 
онњо «Мирзо Турсунзода» (1961), «Партия, забон ва адабиёт» (маҷмуаи 
маќолањо, 1964), «Садриддин Айнї» (1968), «Сипањсолори назм» (1971) 
мебошад. Дар таълиф ва тартиб додани китобњои дарсии «Муќаддимаи 
адабиётшиносї» (барои мактабњои олї) (1974) (бо тањриру иловањо 1987, 
1992), «Адабиёти советии тољик» (барои синфи 10-ум, ҳаммуаллиф) (1952), 
«Русская литература» (барои синфи 8-уми мактаби тољикї, ҳаммуаллиф) 
(1966), љилди сеюми асари шашљилдаи М. Турсунзода ва осори дуљилдаи 
љашнии шоир (1980–1981) ширкат намудааст. Инчунин, мутарљими асарњои 
В. Карпинский «Мамлакати мо чї хел идора мешавад» (1940), Л. Благой 
«Пушкин – шоири бузурги миллии халќи рус» (1949), Л. Гумилёвский 
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«Болњои ќиркунанда» (1951) буд. Бо унвони «Муаллими 
хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» (1977), нишони «Аълочии 
маорифи халќ» (1964), ду медал ва ифтихорномањои Президиуми Шурои 
Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Жанри таърихї ва романи «Ѓуломон»-и С. Айнї. Д., 1948; Асосгузори адабиёти 
советии тољик. Д., 1968; Сарояндаи сарзамини офтобї. Д., 1978; Эстетика ва ќадамњои насру 
назми тољик. Д., 1988; Дар бораи тарљумаи асарњои В. Маяковский // Шарќи сурх, 1950, № 4; 
«Ёддоштњо»-и С. Айнї (китоби 1 ва 2) // Шарќи сурх, 1950, № 6; Садои дили шоир // Шарќи 
Сурх, 1961, № 8; Сухан дар бораи шеърњои нави шоир // Шарќи сурх, 1969, № 10; Ањамияти 
љањонии адабиёти советї // Мактаби советї, 1971, № 12; Ќувваи љонбахши адабиёт //Шарќи 
сурх, 1964, № 4; Ду проблемаи адабиёт // дар кит. Вопроси современной таджикской литератури, 
1971.  

 

 
БОБОЕВА Зебољон Субҳоновна (тав. 10. 11. 1964, 

деҳаи Тугаланг, ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ, вилояти 
Хатлон). Омўзгори биология, номзади илмњои 
педагогика (2019), хатмкардаи Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуров (1988). 
Солҳои 1986 - 1988 Котиби озоди ташкилоти 
комсомолии ОМКТ №36 шаҳри Панчакент, сардори 
шуъбаи кор бо донишҷӯён ва «ДОСАФ»-и Донишгохи 
давлатии омӯзгории ба номи С. М Киров шаҳри Хуҷанд 

(1989 - 1991), назоратчии сифати маҳсулот дар КЧП шаҳри Душанбе (1992 -
1996), сардори шуъбаи кадрҳои техникуми кўњї - геологии ба номи С. 
Юсупова хамзамон омўзгори фанни биология, химия дар ш. Душанбе (1996 
- 1998), љонишини директор оид ба корҳои хоҷагию маъмурии Техникуми 
кӯҳӣ – геологии ш. Душанбе (1998 – 1999, 2005 - 2008), сардори шуъбаи 
кадрҳои Омӯзишгоҳи касби Техникии №28 ш. Душанбе (2008 - 2009). Дар 
Литсейи касбии алоқаи №5 ш. Душанбе ба њайси омӯзгори фанни 
биология, химия (2009 - 2010), мушовири директор, омӯзгори фанни 
биология, химия дар Литсейи касби дўзандагии ш. Душанбе (2010 - 2018) 
фаъолият намудааст.  

Аз соли 2018 то ба имрӯз дар вазифаи ассисент ва омӯзгори калони 
факултети биологияи кафедраи анатомия ва физиологияи ДДОТ ба номи 
С. Айнӣ кор мекунад. Рисолаи илмиро дар мавзуи “Самтбахшии касбии 
донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ барои амалигардонии таълиму 
тарбияи экологии мактаббачагон» дифоъ намудааст.  

 Бо Ифтихорномаи Вазорати саноат ва энергетикаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (19990) ва Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ќадр шудааст (2005).  
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БОБОЗОДА Илњомљон Абдушукур (тав. 1977, н. 
Варзоб), биологи тољик, номзади илмњои биология. ДДОТ 
бо номи С. Айниро бо ихтисоси биолог хатм намудааст 
(2005). Фаъолиятро аз соли 1995 дар мактаби № 2-и н. 
Варзоб њамчун лабарант оѓоз намуда, соли 1996 омўзгори 
синфњои ибтидої, 2000 омўзгори фанни биология, соли 2006 

ходими хурди илмии Парваришгоњи набототи кўњии Варзоб, соли 2008 
ходими илмї, 2009 ходими калони илмии Институти ботаника, физиология 
ва генетикаи растании Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 2010 
директори муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 2, н. Варзоб, солњои 
2017 - 2020 дар вазифаи сардори раёсати маорифи н. Варзоб ва аз соли 2020 
инљониб дар вазифаи декани факултети биологияи ДДОТ ба номи С. Айнї 
кор мекунад. Рисоларо дар мавзуи «Хусусиятњои биоэкологї ва 
физиологии анори муќаррарї ва хурмои кавказї дар шароити 
Тољикистон» дифоъ намудааст (2014). Муаллифи зиёда аз 35 маќолаи илмї, 
иштирокчии беш аз 25 конфронсияи илмї – амалии љумњуриявї ва 
байналмилалї.  

Ас.: Растанињои субтропикии Осиёи Марказї. Д., 2016.  

 
БОБОКАЛОНОВА Рано Норбаевна (тав. 28. 01. 1969, 

ш. Душанбе) номзади илми филология (2019). Солњои 1986-
1993 дар Донишгоњи миллии Тољикистон ба њайси 
китобдор, 1993-1999 дар мактаби тањсилоти умумии №4 
шањри Душанбе муаллими фанни забон ва адабиёти тољик, 
1999-2005 љонишини директор оид ба таълими Маркази 
такмили ихтисоси муаллимони идораи маорифи хукумати 
шањри Душанбе, 2005—2007 сармутахассис оид ба корњои 

тарбиявї дар Идораи маорифи шањри Душанбе, 2007-2009 сардори шуъбаи 
умумї ва тарљумони Вазорати алоќаи Љумњурии Тољикистон, 2009-2014 
ассистент ва муаллими калони кафедраи методикаи таълими забон ва 
адабиёти тољики ДДОТ ба номи С. Айнї, 2014-2018 дар вазифаи муовини 
ректор оид ба корњои тарбияи њамин донишгоњ ва аз соли 2018 инљониб 
дар вазифаи сардори шуъбаи тайёр кардани кадрњои илмї ва илмї 
педагогии ДДОТ ба номи С. Айнї ифои хизмат дорад. Бо нишони 
“Аълочии маориф ва илми Љумњурии Тољикистон» таќдир шудааст (2015).  

Ас.: “Таълими ибора ва сохтори он» (дастури методї). Д., 2021.  
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БОБОКАЛОНОВА Љонон Каримовна (тав. 13. 09. 
1929, ш. Конибодом, ваф. 17. 06. 2005, ш. Душанбе), 
адабиётшиноси маъруфи тољик, доктори илми 
филология (1983), профессор (1985), Ходими 
хизматнишондодаи илми Тољикистон (1992), академики 
Академияи илмњои байналмилалии мактабњои олї, узви 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон (1991), узви 
Иттифоќи журналистони Тољикистон (1995). Солњои 
1945–1946 дар шуъбаи тайёрї, 1945–1949 дар факултети 

забон ва адабиёти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил карда, онро бо дипломи аъло ва стипендияи 
Сталинї хатм намудааст. Сабаќ аз устодони бузургу донишманд чун Ш. 
Њусейнзода, Х. Мирзозода, Н. Маъсумї, А. Эшонљонов, М. Исматуллоев 
ва дигарон дар нињоди ў як умр наќши неку муассире гузоштааст. Соли 
1949 њамчун муаллими забон ва адабиёти тољики мактаби миёнаи ба номи 

С. Айнї ва мудири шуъбаи идораи нахустин маҷаллаи бачагон «Пионер» 

кор кардааст. Солњои 1950–1954 аспиранти донишкадаи омўзгории пойтахт 
буд. Пас аз хатми аспирантура њамчун муаллим, муаллими калон, дотсент, 

профессор ва мудири кафедраи адабиёти тоҷики Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Мавзуи 
аввалини тадќиќоти ў «Мирсаид Миршакар – адиби бачагон» буд. 
Адабиёти бачагонаи тољик њанўз навбунёд буду ба муќаќќиќ эњтиёљ дошт. 
Ў худро чун як фидоии адабиёти кучаку кўдак, ба тадќиќи масъалањои 
таърихи он бахшид. Ба тадќиќи танњо адабиёти бачагона ќаноат накарда, 
оид ба масъалањои гуногунии адабиётшиносии тољик низ дањњо рисолањои 
илмї таълиф кардааст. Муаллифи зиёда аз 410 асару мақолаи илмї, илмию 
методї, илмию оммавї, китобњои дарсї ва дастуру воситањои таълимї 
мебошад. Асарњои «Миршакар - шоири бачагон» (1976), «Симои занон дар 
адабиёти форсу тољик» (иборат аз 5 китоб), «Алломаи њунар», «Назаре ба 
таърихи танќиди адабии тољику форс», «Некї бимонад ёдгор» (маҷмуаи 
маќолањо) ба ќалами ў мансубанд. Дар тайёр намудани кадрњои илмию 
омўзгорї сањми арзишманд дошта, бо роњбарии ў чандин нафарон 
рисолањои номзадии худро дифоъ кардаанд. Ў узви Кумитаи Љоизаи 
давлатии ба номи Рўдакї, узви Шурои махсуси њимояи рисолањои 
доктории Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин ва 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Анљумани шарќшиносон ва 
бонувони Тољикистон буд. Барои хизматњояш бо нишони «Аълочии 
маорифи халќи ЉШС Тољикистон» (1971), унвони «Ходими шоистаи илми 
Љумњурии Тољикистон» (1994), медали «Барои мењнати шоён» (1970) ва 
чандин ифтихорномањо мукофотонида шудааст.  

Ас.: Хрестоматия – китоби дарсї оид ба адабиёти бачагонаи советии тољик. Д., 1971; 
Детская литература, М., 1982; Адабиёти бачагона, М., 1982; Адабиёти бачагона (Барномаи 
адабиёти бачагона). Д., 1985; Адабиёти бачагона. Д., 1980; Вассофи бузурги зиндагї, М., 1985; 
Материалњо оид ба адабиёти бачагонаи тоҷик. Д., 1975; Таджикская детская литература. Д., 
1982; Герой и время. Д., 1991; Аз баландињои кўњи сарбаланд. Д., 1992; Офтоби сари кўњ. Д., 
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1998; Наќши занон дар номаи шоњон. Д., 1998; Боли њунар. Д., 1999; Забон ва сухан. Д., 1999; 
Назаре ба таърихи танќиди адабиёти форсу тољик. Д., 1999.  

 
 

БОБОРАЉАБОВ Бобохон (9-. 09. 1939, н. Ховалинг, 
вил. Хатлон) биолог, доктори илмњои биология (2020), 
профессор. Хатмкардаи факултети биологияи УДТ (1962), 
солњои 1962-1972 дар кафедраи ботаникаи њамин 
донишгоњ ба сифати лаборанти калон ва ассистент 
фаъолият намуда, соли 1972 шуъбаи аспирантураи назди 
Институти ботаникаи АИ ЉТ-ро хатм карда, дар њамин 
Институт ба њайси лаборант ва баъдтар коркуни хурди 

илмї кор ва фаъолият намудааст. Аз соли 1983 то соли 1986 дар институти 
ботаникаи АИ ЉТ ба њайси коркуни калони илмї кор кардааст. Аз соли 
1987 инљониб дар кафедраи ботаникаи факултети биологияи ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї ба сифати омўзгор, омўзгори калон, дотсент 
фаъолият намудааст. Дар солњои 2005-2008 сарвари кафедраи ботаникаи 
факултети биологияи донишгоњи номбурдаро ба уҳда дошт. Рисолаи 
докториро дар мавзуи «Бриофлора Памира (таксономия, экология, 
география, эндемизм и вопроси охрани)» њимоя намуд (2020). Номбурда ба 
омўзиши ушнашаклони Помир корњои илмї тадќиќотї бурда, доир ба ин 
дар конференсияњои байналмиллаливу ватанї ва семинарњо маърузањо 
пешнињод намудааст. Муаллифи зиёда аз 30 мақолаи илмї-методї, 6 
барномаи таълимї ва се монография мебошад.  

 

 
БОБОХОЉАЕВ Ислом Яъќубович (тав. 25. 08. 

1915, ш. Хуљанд, ваф. 03. 07. 1992, ш. Душанбе), доктори 
илмњои тиб (1972), профессор (1977), яке аз аввалин 
ташкилотчиёни нигањдории тандурустї дар ЉШС 
Тољикистон, Духтури хизматнишондодаи ЉШС 
Тољикистон (1945), иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. 
Соли 1937 Донишкадаи тиббии ш. Тошкентро хатм 
карда, то соли 1943 дар хизмати њарбии тиббї буд. 
Солњои 1943–1947 њамчун сардори шуъбаи нигањдории 

тандурустии вилояти Ленинобод, 1948–1953 љонишини вазир ва вазири 
нигањдории тандурустии ЉШС Тољикистон, 1958–1961 сардухтури 
Беморхонаи клиникии љумњуриявї кор кардааст. Солњои 1961–1972 дар 
Институти умумииттифоќии тадќиќоти илмии гигиенаи иљтимої ва 
ташкили нигањдории тандурустии ба номи Семашко (ш. Москва) фаъолият 
намудааст. Солњои 1972–1976 ба њайси дотсенти кафедраи мудофиаи 
граждании Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1976–1987 њамчун мудир ва профессори кафедраи физиология 
ва гигиенаи донишкадаи номбурда кор кардааст. Депутати Шурои Олии 
ЉШС Тољикистон (даъвати 2) буд. Муаллифи зиёда аз 40 асару мақолаи 
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илмї оид ба ташкил ва такмили фаъолияти муассисањои табобатию 
профилактикї мебошад. Бо орденњои «Нишони фахрї», «Љанги Бузурги 
Ватанї» дараљаи 2-юм, медалњо ва ифтихорномањои фахрии Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

 
БОГДАНОВ Александр Исхакович (тав. 16. 10. 

1939, ш. Душанбе, ваф. маълум нест). Номзади илмњои 
физика-математика, дотсент, физик. Соли 1963 шуъбаи 
физика ва асосњои истењсолоти факултаи физика - 
математикаи ДДОД ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1963-1973 лаборант, сипас ассистенти 
кафедраи физикаи донишгоњи омўзгорї. Солњои 1973-
1976 дар аспирантураи назди ДДОД ба номи Т. Г. 

Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1976-1986 муаллими калон, дотсент, 
солњои 1987 -1990 мудири кафедраи физикаи назариявї кор кардааст. Аз 
соли 1990 то охири умраш дотсенти кафедраи физикаи назариявии ДДОТ 
ба номи Ќ. Љураев кор кардааст. Соли 1981 рисолаи номзадиашро дар 
мавзуи «Иследование электрофизических свойств холестерических жидких 
кристаллов и диодних структур на их основи» њимоя намудааст. Дар 
давоми фаъолият як воситаи таълимї, 6 ихтироот, 14 пешнињоди 
ратсионализаторї, ки дар истењсолот тадбиќ гадидааст ва беш аз 50 
маќолаи илмї, илмї методї аз чоп баровардааст. Бо нишони «Аълочии 
маорифи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  

 

 
БОБОМУРОДОВА Мањбуба Умриевна (тав. 29. 09. 

1959, ш. Панљакент), филолог-методист, номзади илмњои 
филология (2012), хатмкардаи факултети филологияи тољики 
Донишгоњи давлатии Тољикистон (1984). Аз соли 1984 то 1994 
дар мактаби миёнаи раќами 19-и н. Бохтар (њоло Кушониён) 
муаллими забон ва адабиёти тољик шуда кор кардааст. Аз 
соли 1997 то соли 2006 дар коллељи тиббии шањри Панљакент 

муаллими забон ва адабиёти тољик шуда фаъолият намудааст. Солњои 
2006-2010 дар ДДОТ ба номи С. Айнї, 2010-2015 дар ДДЗТ ба номи С. 
Улуѓзода ва аз соли 2015 то њол дар кафедраи методикаи таълими забон ва 
адабиёти тољик ба њайси дотсент фаъолият дорад. Дар мавзуи «Таҳқиқи 
этнолингвистии лексикаи ороиши занон дар забони тољикї» рисолаи 
номзадї дифоъ намудааст.  

Ас.: Забони адабии муосири тољик (бахши лексикология). Д., 2020, Таълими 
баъзе масъалањои душвори фонетика ва имлои забони тољикї. Д. 2020, Забони адабии 
муосири тољик (Фонетика). Д., 2020.  

 
 

 БОБОЉОНОВ Рустам Мирзоевич (тав. 28. 03. 1954, ш. 
Душанбе) номзади илмњои иќтисодї (1983), дотсент (2005), узви 
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вобастаи Академияи муҳандисии ҶТ (2019). Хатмкардаи факултети 
иқтисодии шуъбаи иқтисодиёти сиёсии Донишгоҳи давлатии Москва ба 
номи М. В. Ломоносов (1970—75). Солњои 1975-77 коромӯзи илмии 
Институти иқтисодиёти Академияи илмҳои СССР, 1977-80 аспиранти 
рӯзонаи Институти иқтисодиёти Академияи илмҳои СССР, 1981-92 
ходими хурди илмӣ, ходими калон, ходими пешбари илмии Институти 
иқтисодиёти Академияи илмҳои Тоҷикистон, 1992-1996 директори 
Институти тадқиқоти илмии меҳнати Вазорати меҳнати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 1997-2015 корманд ва роҳбари якчанд лоиҳаҳои созмонҳои 
байналмилалӣ дар Тоҷикистон, 2015 то имрӯз мудири шуъбаи Институти 
иқтисод ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.  

 Аз моҳи сентябри соли 1987 то июни соли 1989 ба ҳайси дотсенти 

кафедраи иқтисоди сиёсии Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон кор кардааст 

(ҳамзамон) ва ба донишҷӯёни курси 3 ва 4-уми шуъбаҳои рӯзона ва ғоибона 

«Усулҳои таълими ибтидоӣ» фанни «Иқтисоди сиёсӣ»-ро таълим додааст. 

Рисолаи номзадиро дар мавзуи “Проблемаҳои минтақавии 

такрористеҳсолкунӣ ва истифодаи қувваи корӣ» дифоъ кардааст (1983).  

  Ос: Социально-экономические фактори подготовки человека к труду // Дар кит.: 

Социально-экономические проблеми развития Таджикской ССР. Д., 1984; Проблемы 
социального отчуждения и развитие человеческого потенциала Республики Таджикистан, 2012; 
Миграционная ситуация современного Таджикистана // Результаты социо-экономического 
исследования. Д., 2016; Формирование человеческого капитала и проблемы его использования в 
Республике Таджикистан. Д., 2017; Совершенствование системи социальной защиты населения 
Республики Таджикистан в контексте устойчивого человеческого развития. Д., 2018.  

 

 
БОЗИДОВ Назаршо (тав. 10. 01. 1930, д. Дерзуди 

н. Рўшон, ваф. 10. 07. 1992, ш. Душанбе), забоншинос, 
номзади илми филология (1960), дотсент (1964). Солњои 
1946–1948 њамчун муаллими синфњои ибтидоии мактаби 
миёнаи д. Барзуд кор кардааст. Солњои 1948–1952 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1952–
1954 ассистенти кафедраи забони тољикї, 1954–1957 
аспирант, 1958–1971 муаллими калон ва дотсенти 

кафедраи забони тољикї, 1974–1986 асосгузор ва аввалин мудири кафедраи 
методикаи таълими забон ва адабиёти тољики факултети филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Солњои 1987–1992 њамчун дотсенти кафедраи номбурда фаъолият дошт. 
Њамзамон, солњои 1972–1974 вазифаи муовини декани факултети таъриху 
филология, 1980–1985 котиби ташкилоти њизбии факултети мазкурро дар 
донишкадаи омўзгории пойтахт иљро намудааст. Дар муддати 40 соли 
фаъолияташ дар донишкадаи омўзгории пойтахт дар тарбияи њазорњо 
нафар мутахассисони соњаи забоншиносї сањми арзишманди худро 
гузоштааст. Муаллифу њаммуаллифи китобњои дарсї ва илмї, зиёда аз 50 
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мақолаи илмию публисистї ва барномањои таълимї мебошад. Оид ба 
пуркунандаи бавосита дар забони адабии њозираи тољик ва дигар 
масъалањои муњими забоншиносї тадќиќоти илмї бурдааст. Хизматњояш 
бо унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби Тољикистон» 
(1974), нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1970), 
медали «Барои мењнати шоён» ба муносибати 100-солагии рўзи таваллуди 
В. И. Ленин, ифтихорномањои Вазорати маълумоти олии ИЉШС ва 
Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон ќадрдонї карда шудааст.  

Ас.: Муќаддимаи забоншиносї (Китоби дарсї барои факултетњои филологияи тољики 
мактабњои олї). Д., 1977; Пайвандакњо дар забони адабии њозираи тољик. Д., 1985; 
Пуркунандаи бавосита дар забони адабии њозираи тољик. Д., 2000; Забони адабии њозираи 
тољик (барои факултетњои филологии мактабњои олии Тољикистон, муаллифи ќисматњои 
«Сифат», «Пайвандак», «Пуркунандаи бавосита»). Д., 1970; Грамматикаи забони адабии 
њозираи тољик. Ќисми 1, «Фонетика ва морфология» (муаллифи бахши «Пайвандакњо»). Д., 
1981.  

 
 БОЙНАЗАРОВ Бойназар (тав.11.01. 1940,  деҳаи Асирин, 
ноњияи Ишкошими ВМКБ), номзади илми таърих, дотсент. 
Хатмкардаи омўзишгоњи рассомии ш. Душанбе (1965). 
Баъди хатми омўзишгоњ дар ноњияњои Ашт ва Вахш ба 
ҳайси омӯзгори санъати тасвирӣ кор карда, соли 1969 ба ба 
факултети таърихи ДДОТ ба номи С. Айнӣ дохил шуда, 

онро  соли 1977 хатм намудааст. Баъдан дар донишгоҳи номбурда ба ҳайси 
ассистент кор карда, солњои 1999 - 2003 дар коллеҷи техникї, аз соли 2003 
то 2015 дар кафедраи меъмории Донишкадаи техникии ба номи М. Осимӣ 
кор карда, соли 2015 ба ДДОТ ба номи С. Айнӣ дубора ба кор омада, дар 
факултаи таҳсилоти томактабӣ ва ибтидоӣ ба сифати дотсенти кафедраи 
назария ва методикаи тарбияи мусиқӣ-бадеӣ кор мекунад. Рисолаи 
номзадиро  доир ба “Таърихи ташаккулу инкишофи санъати тасвирии 
Тоҷикистон” дифоъ намудааст.Муаллифи як монография,  шаш китоби 
дарсї  аз фанни санъати тасвирӣ барои синфҳои 2-3-4-5-6-7, даҳ дастури 
методӣ барои донишҷӯён ва бист мақолаи илмӣ - методӣ аст.  

 
БОЙМАТОВ Комилљон (тав. 18. 01. 1955 н. Ашт, 

ваф. 16. 05. 2020, ш. Душанбе), муаллими математика. 
Соли 1991 факултети математики ДДОТ ба Т. Г. 
Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1992-2020 њамчун 
ассистент, муаллими калон дар кафедраи геометрияи 
ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекард. Солњои 1991-1992 
коромўз-тадќиќотчии Донишгоњи давлатии ш. Ќазон 
буд. Оид ба масъалањои умумии геометрия ва таълими 

он дар мактаби олї кори илмї мебурд. Муаллифи зиёда аз 20 асар, 40 
маќолаи илмї, илмию оммавї ва фишурдањои илмию методї мебошад.  

Ас.: Њалли масъалањои математикї барои дохилшавандагони мактабњои олї 
(ҳаммуаллиф). Д., 1996; Њалли масъалањо бо ёрии тартибдињии муодилањо (ҳаммуаллиф). Д., 
2004; Методњои њалли масъалањои матнї (ҳаммуаллиф). Д., 2016; Математика. Супоришњои 
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тестї барои синфи 4 (ҳаммуаллиф). Д., 2013, 2014, 2016, 2018; Математика. Супоришњои тестї 
барои синфи 5 (ҳаммуаллиф). Д., 2014, 2015, 2019; Практикуми математикаи мактабї 
(ҳаммуаллиф). Д., 2016; Математика (ҳаммуаллиф). Д., 2016; Мањфили математикони љавон 
(ҳаммуаллиф). Д., 2018; Асрори ададњо (ҳаммуаллиф). Д., 2019; Масъалањои олимпиадаи 
математикї. Синфњои 5-7 (ҳаммуаллиф). Д., 2019; Комплекси таълимию методї аз фанни 
геометрияи проективї. Д., 2019; Комплекси таълимию методї аз фанни геометрияи 
бисёрченака. Д., 2019; Учебно-методический комплекс по многомерной геометрии. Д., 2019; 
Геометрия. Њалли масъалањо (ҳаммуаллиф). Д., 2020; Њабдањ муодилае, ки оламро таѓйир 
додааст (ҳаммуаллиф). Д., 2020.  

 
БОЙМУРОДОВ Эшниёз (тав. 04. 04. 1945, д. Дарбанди н. Бойсуни 

ЉШС Узбекистон, ваф. 2005, ш. Душанбе), физики тољик, доктори илмњои 
техникї (1999). Солњои 1963–1967 дар факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намудааст. Солњои 1967–1971 ассистент, 1971–1974 аспирант, 1974–
1976 муаллими калони кафедраи физикаи умумии донишкадаи номбурда 
буд. Соли 1976 ба кафедраи физикаи Донишкадаи политехникии 
Тољикистон ба кор рафтааст. Муллифи зиёда аз 100 номгўи корњои илмї, 
илмию методї ва таълимї мебошад.  

Ас.: Механика. Д., 2003.  
 
 

БОЌЇ Раҳимзода (15. 05. 1910, деҳаи Сорбоғи ноҳияи 
Ғарм (Рашти ҳозира, ваф. 30. 01. 1980, ш. Душанбе), шоир. 
Соли 1931 дар Омӯзишгоҳи омӯзгории Самарқанд таҳсил 
кардааст. Баъдан дар мактабҳои ноҳияи Ғарм муаллим 
будааст. Соли 1941 факултаи филологияи Донишкадаи 
давлатии омӯзгории Душанберо хатм карда, дар ҳамон ҷой 
ба муаллимӣ пардохтааст. Аз соли 1948 мушовири ҷавонони 
эҷодкори ИН Тоҷикистон будааст ва дар ин ҷабҳа корҳои 

шоёнеро ба сомон расондааст.  
Шеърҳои аввалинаш аз охири солҳои 30-юми асри гузашта чоп 

шудаанд. Соли 1945 маҷмуаи аввалинаш бо номи “Ба фронт» чоп шудааст. 
Баъдан китобҳояш “Иди Ғалаба» (1946), “Солҳои оташин» (1948), “Барги 
сабз», “Ҳаёт ва сухан» (1955), “Чашма» (1957), достони “Роҳи нури Офтоб» 
(ҳамроҳи Мирзо Турсунзода, 1964), “Роҳи тайшуда» (мунтахабот, 1966), 
“Илҳом» (1973), дуҷилдаи “Осор» (1975-1976), “Шохаи гул» (ба форсӣ, 
1979), дуҷидаи “Осор» (1982-1983), “Шеъру достонҳо» (1983) ва ғ. ба табъ 
расидаанд.  

Драмаҳои “Қиссаи Таърифхӯҷаев» (ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ, 
1953), “Дар сояи шипанг» (ҳамроҳи Муҳаммадҷон Рабиев, 1954), “Гаҳвораи 
тилло» (ҳамроҳи Саидсултон Саидмуродов, 1956) ва “Сияҳсувор» (1974)-аш 
дар театрҳои ҷумҳурӣ саҳнагузорӣ шудаанд.  

Муаллифи либретои “Духтаре аз Душанбе» (ҳамроҳи Шамсӣ Қиём) 
мебошад, ки Театри давлатии академии опера ва балети бо номи 
Садриддин Айнӣ ба саҳна гузоштааст.  
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Китоби “Саргузаштҳои Соқӣ» (1973) аз маҳорати баланди 
ҳаҷвнтгории ӯ дарак медиҳад. Осораш лабрези ғояҳои олии ватандӯстию 
интернатсионалӣ, дӯстию равобити халқҳо, андешаҳои воли гуманистӣ 
буда, ашъори абёти гуногунаш ҳамеша вирди забони хурду калонанд.  

Ашъори ба забони русӣ тарҷумашудааш дар маҷмуаҳои “Мои песни» 
(1951), “Родник» (1957), “Зелёнҷй лист» (Маскав, 1963), “Путъ солнечного 
луна» (1964), “Чудо» (1971), “С Криши Мира» (Маскав, 1973) ва ғ. чоп 
шудаанд. Осори алоҳидаи адибони рус ва дигар халқҳои шуравиро ба 
тоҷикӣ гардондааст.  

Барандаи Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ (1967), Ҷоизаи комсомоли ленинии Тоҷикистон, соҳиби унвони 
фахрии Шоири халқии Тоҷикистон (1974). Бо ордени “Байрақи Сурхи 
Меҳнат» ду ордени “Нишони фахрӣ», медалҳо ва ифтихорномаҳои 
Президиуми Советии Олии Рсс Тоҷикистон мукофотонида шудааст.  

 

 
 БОЌИЕВ Њамза Олимович (Амирњамзаи њољї 

Сайидолим, тав. 15. 01. 1969 д. Каздони н. Айнї), 
адабиётшинос, номзади илми филология (2000), дотсент 
(2013). Солњои 1987-1989 дар сафњои артиши собиќ 
Иттињоди шуравї хизмат намудааст. Хатмкардаи 
факултети забон ва адабиёти ДДОТ ба номи С. Айнї 
(1990–1995). Коромўз-тадќиќотчии кафедраи адабиёти 

тољики ДДОТ ба номи С. Айнї (1995-1996), аспиранти шуъбаи рўзонаи 

кафедраи адабиёти тољик (1996-1999), њамзамон муаллим, муалими калони 
кафедраи забон ва адабиёти тољики ДДТТ ба номи А. И. Сино (1996-2001), 
муд. кафедраи фанњои гуманитарї ва маълумоти умумии Коллељи тиббии 
ш. Душанбе (2001-2005), дотсенти кафедраи забонњои ДНТ (2005-2008), 
мудири кафедраи филологияи Коллељи омўзгории ДДОТ ба номи С. Айнї 
(2008-2009), мудири кафедраи забонњои тољикї ва русии ДТТ ба номи ак. 
М. Осимї (2009-2015), мудири кафедраи забон ва адабиёти тољики ДДОТ 
ба номи Айнї (2015-2019), дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тољик 
(2019-2020), мудири кафедраи забон ва адабиёти тољик (аз соли 2020). 
Њамза Боќиев иштирокчиии чандин конфронсњои байналмилалї дар 
шањрњои Машњад (2010), Язд (2011), Тењрон (2011) буда, соли 2015 дар 
курси бозомўзии Донишгоњи Шањид Бињиштии шањри Тењрон тањсил 
намудааст. Номбурда муаллифи зиёда аз 160 маќолаи илмї, илмї-методї 
ва оммавї, инчунин, китобу дастурњои таълимии «Таърихи адабиёти 
хориља» (Адабиёти Юнону Рими бостон) (2002, 2018), “Мењрномаи 
Душанбе» (2004), “Одам ба одам зиндааст» (2004), “Баландахтар» (2007), 
«Таърихи адабиёти Амрико» (2011, 2017) ва дастурњои таълимї-методии 
«Иншо» (2008), Маҷмуи саволномањои тести забон ва адабиёти тољик 
(2012), «Иншо ва имло» (2013), Фарњанги дузабонаи истилоњоти наќлиёт 
(2014), “Ойинадори илм» (2020) мебошад. Бо нишонњои «Аълочии 
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матбуоти тољик» (203), «Аълочии маорифи Тољикистон» (2005) ва 
«Ифтихорнома»-и Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон (2010) таќдир 
шуда, узви Иттифоќи журналистони Тољикистон (2010) мебошад.  

 Ас.: Саромаде дар тамаддуни навин (монография). Д., 2019; Сафарномањои “Бар диёри 
хеш меҳмон омадам» (Бо ҳуруфи кирилӣ ва форсӣ). Д., 2002; “Боз омадам бар диёри хеш». (Бо 
хуруфи кирилӣ ва форсӣ). Теҳрон, 2007; “Теҳроне, ки ман шинохтам…» (Бо ҳуруфи кирилӣ ва 
форсӣ). Д., 2016;  Як қадам роҳ то Бухоро. Д., 2019 ва ғ. 

 
БОТАНИКА, кафедра.  
Кафедраи ботаника соли 1961 дар заминаи кафедраи зоология таъсис 

ёфтааст. Сарварии кафедраро аз рўзњои аввали таъсисёбї то соли 1983 узви 
вобастаи АИ ЉТ, ходими хизматнишондодаи илми ЉШС Тољикистон, 
профессор Шукуров О. Ш. ба уҳда дошт. Сарварии кафедраро солњои 
1983–2005 дотсент Султонов С., 2005–2008 дотсент Бобораљабов Б. ба уҳда 
доштанд. Аз соли 2008 то ба имрўз номзади илмњои биологї Ѓайратов М. 
Х. мудири кафедра мебошад.  

То имрўз дар кафедра омўзгорони зиёде фаъолият кардаанд, ки дар 
тайёр кардани мутахассисони варзидаи соњаи биология барои мактабњои 
тањсилоти умумию олии љумњурї ва рушди илми биология њиссаи арзанда 
гузоштаанд: профессор Шукуров О. Ш., дотсентон Колесникова П. Д., 
Вознесенская Е. И., Станюкович М. Б., Султонов С. С., Бобораљабов Б., 
Ќањњорова Њ. Љ., Рафиева М. Г., Ѓайратов М. Х., номзадњои илм Ивансова 
Л. В., Хисматулин Б. Г., муаллимони калон Иброњимова М. И., Олимов Г. 
Я., Ширяева М., Плеханова А. И., Рањмонова С. Њ., Паллаева Л. М., 
Муродова М. А., Ортиќов М. О., Аъзамова Ф. Б., Балхова Л. М. Дар тайёр 
кардани олимони љавони соњаи ботаника олимони намоён аз муассисањои 
илмї, ба монанди академик Овчинников П. Н., академик Каримов Х. Х., 
узви вобастаи АИ ЉТ, профессор Станюкович К. В., профессорон 
Мамадќулов У. С., Иконников С. С., Нигмонов М., Ниёзмухамедова М. Б., 
Абдуллоев А. ва дигарон сањми калон гузоштаанд.  

Олимону омўзгорони кафедра на танњо ба корњои таълиму тарбия, 
инчунин, ба корњои илмию тадќиќотї машѓуланд. Онњо дар њалли 
масъалањои илмии кафедра – сарватњои табии набототи Тољикистон ва 
истифодаи оќилонаи онњо, ки ба масоили асосњои биологии оќилона 
истифодабарї ва њифзи олами набототи Тољикистон мутааллиќ аст, 
иштирок доранд. Масъалаи зикршуда дар Шурои њамоњангсозии корњои 
илмию тадќиќотї ба ќайд гирифта шудааст ва њар сол оид ба иљрои он 
њисобот пешнињод мешавад. Олимони кафедра натиљањои тадќиќоти илмии 
худро дар шакли маќолаву фишурдањо дар маљаллањои љумњуриявї ва 
байналмилалї нашр карда, дар конференсияњои илмию амалї маърузањо 
мекунанд. Дар иљрои корњои илмию тадќиќотии кафедра донишљўён низ 
љалб карда мешаванд, ки маќолањои онњо якљоя бо устодон чоп мешавад.  

Кормандони кафедра дар давоми фаъолияти хеш садњо мақолаи 
илмию методї, васоити таълимї, китобњои дарсї, тавсияњо ва 
барномањоро ба табъ расонидаанд. Аз љумла, профессор Шукуров О. Ш. 
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китобњои дарсии «Ситология», «Географияи растанињо», «Ботаника» 
ќисмњои 1–2 ва «Ботаника» ду ќисм якљоя, дотсентон Ќањњорова Њ. Љ., 
Станюкович М. Б. «Васоити таълимї аз ботаника» ќисми 1 (барои корњои 
лабораторї аз анатомияи растанињо) бо ду забон – тољикї ва русї ба табъ 
расонидаанд. Станюкович М. Б. якљоя бо дигар муаллифон монографияи 
«Ландшафтњои Тољикистон»-ро бо харитањои гуногуни ланшафтии 
љумњурї аз чоп бароварданд.  

Бо дархости Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон Султонов С., 
Нигмонов М. китоби дарсии «Ботаника»-ро барои синфњои 5-6-ум (соли 
2000) ва «Биологияи умумї» барои синфњои 11-уми мактабњои тањсилоти 
њамагониро тайёр намуда, онро соли 2006-ум аз чоп бароварданд. Онњо 
нашри дуюми китоби «Ботаника»-ро бо таѓйироту иловањо соли 2005 ба 
нашр тавсия намудаанд. Султонов С. якљоя бо дигар муаллифон 
барномањои таълимиро аз биологияи умумї барои синфњои 10–11 бо 
таѓйиру иловањо дар солњои 1992, 1994, 2000, 2002 ва аз ботаника барои 
синфњои 5-6 бо таѓйиру иловањо дар солњои 2000, 2002 нашр намудаанд. Аз 
тарафи Султонов С. С. дастури таълимї оид ба машѓулиятњои лабораторї 
аз ботаника, ќисми 2, дар соли 2001 ва соли 2009 якљоя бо Ѓайратов М. Х. 
ва дигар муаллифон «Дастури таълимї аз ботаника»-ро ба табъ расонид.  

Муаллима Рањмонова С. Њ. «Шарњи баъзе мафњумњои физиологияи 
растанињо» (1991), «Усули таълими баъзе мавзуъњои биологияи умумї» 
(1993), «Мулоњизањо оид ба биологияи умумї» (1993), дастури таълимии 
«Корњои лабораторї оид ба физиологияи наботот» (1997, 2006) ва дигар 
корњои илмиро аз чоп баровардааст.  

Муаллим Ѓайратов М. Х. якљоя бо дигар муаллифон «Дастури 
таълимии корњои лабораторї оид ба физиологияи наботот» (2006), «Њалли 
масъалањои биологї» (2006), «Микробиология» (курси лексияњо) (2008), 
«Њалли масъалањои экологї ва биологї» (2009), «Дастури таълимї оид ба 
машѓулиятњои лабораторї аз ботаника» (2009) ва курси мухтасари 
генетикаро якљоя бо Савлатов С., Баротов К. ва Йилмаз Ф. аз чоп 
баровардааст.  

Кафедраи ботаника бо як ќатор донишгоњњо ва муассисањои илмию 
тадќиќотии љумњурї ва кишварњои ИДМ алоќаи илмию методї дорад. 
Кафедра тахассусї буда, дар он чунин фанњо омўхта мешаванд: «Ботаника-
анатомия ва морфологияи растанињо», «Ботаника – таснифоти растанињо», 
«Географияи растанињо», «Экологияи растанињо», «Микробиология», 
«Физиологияи растанињо», «Асосњои биологии кишоварзї», курсњои 
махсуси «Набототи Тољикистон ва тасаввуротњои муосир оид ба 
фотосинтез», «Њифзи табиат», «Экологияи хок», «Ландшафтшиносї», 
«Экологияи кишоварзї», «Мамнуъгоњњо ва боѓи миллї», «Геоэкология», 
фанњои тахассусї «Фитопатология», «Вирусология», «Энзимология ва 
биотехнологияи растанињо».  



140 

 

Омўзгорон дар раванди машѓулиятњо шогирдонро бо асрори 
мафтункунандаи организмњои зиндаи наботот шинос намуда, дар онњо 
љањонбинии васеи илмиро ташаккул медињанд.  

Дар љараёни таљрибаи сањрої омўзгорон шогирдонро бо олами 
гуногунранги набототи кишварамон, ќонуниятњои пањншавї, тасмањо ва 
типњои гуногуни набототи Тољикистон, таркиби таснифоти онњо, 
гузаштани равандњои гуногуни физиологї дар растанињо шинос мекунанд. 
Шогирдон дар ваќти гузаштани таљрибаи сањрої аз асосњои кишоварзї бо 
шаклњои гуногуни хокњои Тољикистон, њосилхезии онњо, агротехникаи 
гузаронидани кишт, усулњои парвариши зироатњои кишоварзї шинос 
мешаванд.  

 
БОЯРШИНОВ Петр Василевич (тав. 14. 09. 1918, 

вилояти Челябински РСФСР, ваф. 1994, ш. Душанбе), 
номзади илмњои таърих (1966), дотсент (1969), 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1960 мактаби 
олии њизби коммунистии ш. Москваро хатм кардааст. 
Солњои 1953–1955 котиби њизби коммунистии н. Фархор 
ва Шурободи вилояти Кулоб, 1962–1969 котиби озоди 
Комитети њизби коммунистии АИ Љумњурии 
Тољикистон, 1969–1994 дотсенти кафедраи таърихи 

ИЉШС, таърихи ватани Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи 2 асар ва як ќатор мақолаи илмї, илмию 
оммавї мебошад, ки дар онњо масъалањои ташаккул ва инкишофи ќишри 
зиёиёни Љумњурии Тољикистон дар солњои 20-30-юми асри XX баррасї 
шудаанд. Бо ордени «Ситораи сурх» (1944), медалњои «За боевые заслуги» 
(1942), «За оборону Москвы» (1944) ва «За трудовую доблесть» (1954) 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Видвижение трудящихся в государственний аппарат – один из путей 
формирования таджикской интелегенции (1925–1937). Д., 1964; Коллективы и ударники 
коммунистического труда завода Таджиктекстильмаш. Д., 1964; Из истории 
формирования производственно технической интеллигенции в Таджикистане (1928–
1958). Д., 1965; Формирование народной интеллигенции Таджикистана. Д., 1965; К 
вопросу о подготовке и испитании кадров производственно-технической интеллигенции 
Таджикистана в годы семилетки (1958–1965). Д., 1967.  

 
 
 
 
 
 

 
БУЗУРГЗОДА Лутфулло (тав. 1909, д. Навгилеми 

н. Исфара, ваф. 12. 11. 1943, д. Прудкаи вилояти 
Витебски ЉШС Белорусия), забоншинос ва 
адабиётшиноси муосири тољик. Маълумоти миёнаро 
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дар Исфараю Ќазон ва олиро дар Самарќанду Ленинград гирифтааст. Ў 
чанд гоњ муњаррири нашриёт ва, асосан, муаллими Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко ва ба сифати ходими 
илмии Маркази тољикистонии АИ ИЉШС кор мекард. Аъзои њайати 
тањририяи маљаллаи «Шарќи сурх», раиси бахши танќид ва 
адабиётшиносии Иттињоди нависандагони Тољикистон, раиси кумитаи 
љумњуриявии иттифоќњои касабаи ходимони илм ва мактабњои олии 
Тољикистон буд. Соли 1941 ихтиёран ба љанг рафта, дар майдони муњориба 
њалок гардид. Дар забоншиносї, шевашиносї, фолклор ва адабиётшиносї 
осори нисбатан зиёде боќї гузоштааст: «Зада дар забони адабии тољик», 
«Фонетикаи забони адабии тољик» (1940), «Морфологияи забони тољикї» 
(1941), «Синтаксиси забони тољикї» (1942), «Шеваи тољикони Чилгазї» 
(1936), «Шеваи Ворух», «Дар бораи шеваи тољикони Сўх», «Шаклњои 
феълии якчанд шевањои районњои шимолї», «Шеваи Ленинобод» (1937), 
«Баъзе хусусиятњои забони ањолии Самарќанд» (1938), «Харитаи 
диалектологии шевањои тољикии водии Фарѓона» (1939), «Очерки 
мухтасари диалектологияи тољик» (1939), «Чорбайтњои халќї ва 
хусусиятњои шеваи Конибодом» (1941), «Гуруѓлї ва сайри таърихии он», 
«Достонгўй ва шоири халќї Бобоюнус», «Чистонњо ва зарбулмасалњои 
тољикї» (1940), «Инъикоси шуриши Восеъ дар фолклор» (1941), «Носири 
Хусрав љўяндаи њаќиќат ва адолат» (1949), «Њоќонии Шервонї ва Сайфи 
Исфарагї», «Маќоми «Бўстон» дар эљодиёти Саъдї», «Рисолаи мусиќии 
Љомї ва маданияти мусиќии халќи тољик» ва ѓ. Вай аз аввалин 
ташаббускорон ва љўяндагони мазори устод Рўдакист. «Бузургзода ба 
Рўдак рафта он љоро њам ба чашми худ дид ва тафтиш намуда маълумотро 
тасдиќ ва таъкид карда омад. Бо њамин ихтилофи чандинасра бартараф 
шуда, ќабри Рўдакї, ки устод Рўдакї аз он љост, муайян гардид» (С. Айнї, 
Куллиёт. љ. 11, кит. 1. – С. 158–159). Њамроњи Х. Мирзозода ва Љ. Икромї 
тазкираи «Намунањои адабиёт тољик»-ро низ тартиб дод, ки он соли 1940, 
зери тањрири С. Айнї, С. Улуѓзода ба табъ расид. Худи њамин сол китоби 
«Гуруѓлї»-ро њамроњи М. Миршакар дар Ленинград ба нашр расонд. Аз 
соли 1940 узви Иттифоќи нависандагони Иттињоди шуравї буд.  

 
 
 
 
 
 

 
БУРЊОНОВ Рањим (тав. 29. 06. 1909, ш. Бухоро, 

ваф. 1973, ш. Душанбе), муаллими забони олмонї, 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї, разведкачии 
машњури шуравї дар Олмон. Солњои 1922–1926 барои 
тањсил дар Олмон аз тарафи Љумњурии Халќии Бухоро 
фиристода шуда буд. Солњои 1927–1929 дар факултети 
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коргарии ш. Москва ба номи Сталин, 1930–1936 дар Академияи њарбї-
муњандисии ш. Москва ба номи Куйбишев тањсил намудааст. Солњои 1945–
1946 њамчун муаллими фанни забони олмонї дар факултети забонњои 
хориљї, 1945–1946 мудири кафедраи забонњои хориљї ва муовини 
директори Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченко оид ба шуъбаи шабона кор кардааст. Солњои 1949–1956 бо 
туҳматњои беасос дар њабсхона ќарор дошт, ки баъдан бегуноњии ў исбот 
шудааст. Солњои 1956–1977 фаъолияти омўзгориашро дар факултети 
забонњои хориљии донишкадаи омўзгории пойтахт давом дода, дар 
тарбияи њазорњо нафар омўзгорони забони олмонї сањм гузоштааст. Дар 
солњои омўзгорияш дар донишкадаи омўзгори пойтахт ў «Луѓати олмонї-
тољикї», «Фонетикаи забони олмонї» ва «Грамматикаи мухтасари забони 
олмонї»-ро мураттаб сохта буд, ки бо сабабњои мухталиф (набудани 
мутахассисони донандаи забони олмонї дар нашриётњои Тољикистон) ин 
асарњо нашр нашудаанд. Соли 2010 «Луѓати олмонї-тољикї» аз нашр 
баромад, ки зиёда аз 10 њазор калима ва иборањои он ба Р. Бурњонов 
тааллуќ дорад ва ў яке аз њаммуаллифони луѓати номбурда аст. Барои 
хизматњояш бо ордени «Байраќи Сурх» ва якчанд медалњо мукофотонида 
шудааст.  

 
БЎРИЕВ Мањмадалї (тав. 2. 11. 1954, д. 

Аловуддини н. Фархор), раиси Кумитаи иттифоқҳои 
касабаи донишгоҳ. Солҳои 1972 – 1973 коргари 
муассисаи сохтмонии №–2 трести «Душанбестрой» буд 
ва ҳамзамон дар курси шабонаи тайёрии Донишгоҳи 
давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин таҳсил 
мекард. Солҳои 1973–1978 донишҷӯи факултети таърихи 
донишгоҳи номбурда, 1978–1986 муаллими мактабҳои 

миёнаи №11, №4 ноҳияи Фархор, 1986–2000 мушовир ва нозири шуъбаи 
маорифи ноҳияи Фархор, 1997–2007 сарвар ва устоди гурӯҳҳои таълимии 
коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии ш. Кулоб дар ноҳияи Фархор буд. 
Аз соли 2007 ҳамчун муаллими калони кафедраи таърихи умумӣ, муовини 
декани факултети таърих оид ба таълим, 2008–2009 декани шуъбаи тайёрӣ, 
солҳои 2009–2012 директори китобхона ва 2012-2021 раиси Кумитаи 
иттифоқҳои касабаи омӯзгорон ва кормандони донишгоҳ буд. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тоҷикистон» (1991) ва якчанд 
ифтихорномаҳо сарфароз карда шудааст.  

 

БУРИЗОДА Эмомалї Бозор (тав. 26. 03. 1968, н. 
Рўдакї), њуќуќшинос, номзади илмњои њуќуќшиносї 
(1998), доктори илмњои њуќуќшиносї (2009), профессор 
(2018). Солњои 1986-1988 ба хизмати артиш даъват 
гардида дар сафи Ќуввањои мусаллањи Иттињоди шуравї 
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дар Украина (ш. Николаевск) ва Венгрия (ш. Веспрем) ба сифати механик –
водители машинањои љангии пиёдагардон (БМП) хизмат намудааст. 
Солњои 1988-1993 тањсилро дар шуъбаи њуќуќи факултаи таърихи ДДОТ ба 
номи С. Айнї давом дода, онро соли 1993 бо дипломи аъло хатм 
намудааст. Аз соли 1993 ба сифати ходими хурди илмии шуъбаи давлат ва 
њуќуќи Институти фалсафа ва њуќуќи Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон, солњои 1993-1996 аспиранти њамин шуъба, аз моњи марти соли 
1998 њамчун ходими калони илмї ва аз декабри соли 1998 њамчун мудири 
шуъбаи давлат ва њуќуќ то соли 2006 кор карда, баъдан то моњи апрели 
2011 ба сифати муовини директори Институти навтаъсиси давлат ва њуќуќи 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, њамзамон мудири шуъбаи 
таърихи давлат ва њуќуќи Институт шуда кор кардааст.  

Аз моњи апрели соли 2011 инљониб ба сифати мудири шуъбаи 
таърихи давлат ва њуќуќи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба 
номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ фаъолият дорад. Аз соли 1998 ба ин сў ба 
њайси омўзгор, дотсент ва профессори кафедраи њуќуќи ДДОТ ба номи С. 
Айнї иљрои вазифа дорад. Дар мавзуи «Ташаккул ва рушди ниҳодҳои 

давлатдорӣ дар Тоҷикистони тошуравӣ» рисолаи докторӣ дифоъ намудааст 

(2009).  
Ас.: Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII – начало XX вв.). Д., 

1999; Таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон. Ќисми 1. Д., (2000. 114 с.); Таърихи афкорї сиёсї ва њуќуќї. Д., 2002; 

Масоили умумии назарияи њуќуќ ва давлат. Д., 2003; Некоторие проблеми правового статуса должностних лиц и 

правових институтов дореволюционного Таджикистана. Д., 2005; Методические рекомендации и программа 

дисциплини «История политических и правових учений» для студентов юрид. факультета РТСУ. Д., 2005; 

Таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон. Ќисми аввал. Д., 2007 ; История государства и права. Т. 1, часть 1-2. Д., 

2007; Таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон барои донишљўёни факултаи њуќуќшиносї. Д., 2008;  Становление и 

развитие институтов государственности на территории Таджикистана (досоветский период). Д., 2008; Судебние 

институти государственности. Д., 2010; Таърихи давлат ва њукуќи Тољикистон. Ќисми аввал. Д., 2020.   

 

 
 
 
 
 
 

В 
ВАЗИРОВ Зокир (тав. 06. 05. 1947, н. Вахё, ваф. 2. 

09. 2012, Боку), файласуфи тољик, доктори илмњои 
фалсафа (1989), профессор (1990). Солњои 1968–1973 дар 
факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 



144 

 

Солњои 1974–1976 муаллими мактаби тањсилоти њамагонии н. Вахш, 1977–
1980 аспиранти кафедраи фалсафаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1992–1992 дар вазифаи 
Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон, 1993–1997 мудири кафедраи 
фалсафаи Донишгоњи тиљорати Тољикистон, 1997–1999 љонишини 
Сарвазири Тољикистон, 2001-2004 ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон, 2006-2008 ректори Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмати 
Тоҷикистон кор кардааст. Солҳои 2008-2012 сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар Ҷумҳурии Озарбойҷон буд. Муаллифи зиёда аз 10 асару 100 мақолаи 
илмӣ мебошад. Дар таълифотҳояш масъалаҳои иҷтимоӣ-сиёсии фалсафаи 
калом, таълимоти иҷтимоӣ-сиёсӣ ва ахлоқии Муҳаммад Ғаззолиро мавриди 
баррасӣ ва омӯзиш қарор додааст.  

Ас.: Культ Бурхи Вали в Таджикистане. Д., 1976; Таълимоти ахлоќии Калом. Д., 1990; 
Очеркњои фалсафаи иљтимоии Калом ва футувват. Д., 1991; Таълимоти иљтимої-сиёсии Калом. 
Д., 1993; Законодательство о культурах и общественних объединениях. Д., 1994; Фалсафаи 
иљтимої (китоби дарсї). Д., 2000; Таълимоти Шайхурраис оид ба шогирд ва устод // Мактаби 
советї, № 4, 1981.  

 
 
ВАЗИРОВ Кабут Вазирович (тав. 15. 11. 1938, н. Ванљ, ваф. 2019, 

ш.Душанбе), муњандис-геологи тољик, номзади илмњои геология ва 
минералогия (1975), дотсент (1981), узви Иттифоќи журналистони 
Тољикистон (1999), узви вобастаи Академияи илмњои муњандисї (2003). 
Солњои 1956–1961 дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленин тањсил кардааст. Солњои 1961–1962 лаборанти донишгоњи мазкур 
буд. Солњои 1962–1998 њамчун муаллим, муаллими калон ва дотсент дар 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Дар аспирантураи Институти 
геологияи АИ Тољикистон тањсил намуда, солњои 1967–1989 ходими калони 
илмии институти мазкур буд. Солњои 1989–1998 њамчун дотсенти кафедраи 
муњофизати табиат ва геоэкология, 1998–2002 мудири кафедраи географияи 

табиї, 2002–2004 мудири кафедраи муњофизати табиат ва 
геоэкологияи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев ва баъдан чун 
дотсенти кафедраи минералогия ва петрографияи Донишгоњи 
миллии Тољикистон кор кардаастд. Муаллифи зиёда аз 180 
мақолаи илмию методї, 4 китоби дарсї, 3 дастури таълимї ва 
2 монография мебошад. Дар асару маќолањояш оид ба 

сангњои ќиматбањо ва дигар љанбањои геологияи тољик тадќиќот бурдааст. 
Ба омўзиши геология ва маъданњои сурма, симоб ва тиллои водии 
Зарафшон машѓул аст. Дар конференсияњои мухталифи байналмилалї ва 
љумњуриявї бо маърузањо баромад кардааст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (1999) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Ртутно-сурьмяно-золоторудная формация ЦТ и её промишленное значение. Д., 1992; 
Минералогия ва петрография бо унсурњои кристаллография (китоби дарсї). Д., 1998; Геология 
ва сарватњои табиии ноњияи Ванљ (китоби дарсї). Д., 2003; Геология ва палеонтология бо 
унсурњои геологияи таърихї (китоби дарсї). Д., 2003; Заминларза ва муњити зист. Д., 2003; 

Кўњистони Зарафшон. Д., 2009.  
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ВАЙМАН Семён Теодорович (тав. соли 1924, вил. 

Одессаи ЉШС Украина, ваф. маълум нест), филолог, 
номзади илми филология (1957), дотсент (1959), 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1950 
факултети филологияи Донишгоњи давлатии ш. 
Одессаро бо бањои аъло хатм намудааст. Солњои 1942–
1943 курсанти омўзгоњи њарбї, 1943–1944 шунавандаи 
курсњои олии њарбї буд. Солњои 1944–1946 дар сафњои 
артиши шуравї хизмат ва дар Љанги Бузурги Ватанї 

иштирок кардааст. Дар фронти Ленинград командири баталиён буд. 
Солњои 1946–1950 дар Донишгоњи давлатии ш. Одесса тањсил кардааст. 
Солњои 1953–1963 њамчун муаллим, муаллими калон ва дотсенти кафедраи 
адабиёти хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко кор карда, дар тайёр намудани мутахассисони 
баландихтисоси маълумоти олидор њиссаи худро гузоштааст. Муаллифи 15 
кори илмї мебошад.  

 
ВАКСЛЕР Аркадий Михайлович (тав. 16. 3. 1921, 

ш. Симферополи РСФСР, ваф. маълум нест), муаллими 
варзиш, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1949 
Донишкадаи давлатии марказии тарбияи љисмонии ш. 
Москваро хатм кардааст. Солњои 1942–1945 дар сафњои 
артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 1949–1953 
муовини директори техникуми тарбияи љисмонии ш. 
Душанбе оид ба таълим, 1953–1959 муаллими калон ва 
декани факултети тарбияи љисмонии Донишкадаи 

давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1964–1970 
декани факултети тарбияи љисмонии донишкадаи омўзгории пойтахт буд. 
Вакслер А. М. ќобилияти баланди ташкилотчигї дошт ва дар кори рушди 
тарбияи љисмонї дар љумњурї хизматњои назаррас кардааст. Аз соли 1970 
ба сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи декани факултети тарбияи 
љисмонии донишкадаи омўзгории пойтахт озод карда шудааст. Барои 
хизматњояш бо 5 медал, ордени «Байраќи Сурх», ифтихорномањои 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ва Вазорати маорифи 
љумњурї ќадр карда шудааст.  

 
ВАЛИЕВ Абдурањмон Исломович (тав. 11. 8. 1921, 

д. Шариповаи н. Кушарини Љумњурии Бошќирдистон, 
ваф. номаълум), муаллими фанни биология. Солњои 
1937–1939 дар факултети коргарии ба номи Сталин 
тањсил кардааст. Соли 1941 факултети табиатшиносию 
географияи Донишгоњи Самарќандро хатм кардааст. 
Солњои 1943–1945 дар Љанги Бузурги Ватанї дар њайати 
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209 ва 73 гвардияи фронти Украина љангидааст ва бо як ќатор мукофотњои 
њарбї, аз љумла «Ситораи сурх», «Ордени дараљаи II», ду медали шуљоат 
«Барои муњорибаи Беларус» ва «20-солагии ѓалаба бар фашизм» сазовор 
гардидааст. Солњои 1946–1949 дар Донишкадаи хољагии ќишлоќи ба номи 
Куйбишеви Εзбекистон тањсил карда, онро бо ихтисоси зоотехник-олим 
хатм намудааст. Солњои 1949–1952 сардори заводи аспи ш. Сталинобод, 
1952–1954 сардори Иподроми ш. Салинобод, 1954–1956 инструктори КМ 
ЊК Тољикистон, 1959–1961 муовини директори совхози Орљоникидзе буд. 
Солњои 1961–1966 њамчун ассистенти кафедраи ботаникаи факултети 
табиатшиносию географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко, 1967–1969 муаллими калони кафедраи асосњои 
хољагии ќишлоќ ва дарвинизм кор кардааст. Солњои 1969–1993 муаллими 
калони кафедраи зоологияи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи зиёда аз 30 маќолаи илмї ва дастурњои 
таълимї, аз љумла «Системаи ќуттињо (канду)» (1973), «Замбўрпарварии 
ќутигї дар Тољикистон ва пешомади он» (1984) мебошад.  

 
 
ВАЛИЕВ Абдусалом (тав. 05. 01. 1947, д. Унљии н. Хуљанд, ваф. 9. 06. 

2021, ш. Душанбе), муаррих, мардумшинос, муаррихи илм, номзади илмњои 
таърих (1999). дотсент (2003). Аълочии матбуоти Иттињоди шуравӣ (1989), 
Аълочии маорифи Љумхурии Тоҷикистон (2003). Донишкадаи давлатиии 
омўзгории Ленинобод (њозира ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров)-ро хатм 
намудааст (1968). С-њои 1968-69 омўзгори фанњои таърих ва љомеашиносии 
мактаби тањсилоти миёнаи умумии н. Ѓончи (холо Деваштич), 1969-75 
муњаррир, муњаррири калони редаксияи таърих, бостоншиносӣ ва 
мардумшиносии сарредаксияи илмии Энсиклопедияи шуравии тољик, 1975-
77 аспиранти Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии АИ 
Тољикистон, аспиранти кафедраи мардумшиносии Донишгоњи давлатии 

Маскав ба номи М. В. Ломоносов буд. Солхои 1975-94 –
муњаррири калони илмӣ, мудири редаксияи таърихи 
сарредрксияи илмиии Энсиклопедияи шуравии тољик, 1994-
97 муаллими калони кафедраи таърихи дунёи ќадим ва 
асрњои миёнаи Донишгоњи миллии Тољикистон, 1998-2001 
љонишини декани факултети таъриху њуќуќ, таъриху 
муносибатњои байналхалќӣ, 2001-12 декани факултети 

таъриху муносибатњои байналхалќӣ, сардори сарраёсати таълимию 
методии Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон буд. Аз с. 2013 
дотсенти кафедраи таърихи умумии донишгоњи мазкур, аз с. 2017 ба сифати 
њамкор дотсенти кафедрањои таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърих 
ва њуќуќи ДДОТ мебошад. Муаллифи бештар аз 200 монография, 
маколањои илмӣ, илмию оммавӣ, китобњои дарсӣ барои мактабњои олӣ ва 
дастурњои методист. Тадќиќоти А. Валиев ба масъалањои таърих, таърихи 
маданият ва мардумшиносии халќи тољик бахшида шудаанд.  
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Соли 1999 дар мавзуи «Мардумшиносии таърихии тоҷикон дар 
асрњои ХI-ХV (дар асоси сарчашмањои хаттии асрњои ХI-ХV)» рисолаи 
номзадӣ, с. 2020 дар мавзуи «Инъикоси мардумшиносии халќи тољик дар 
асарњои муњаќќиќони тоинќилобии рус (асри Х1Х – аввали асри ХХ)» 
рисолаи докторӣ дифоъ намудааст.  

Њамчун тарљумон як силисила асару китобњои дарсиро аз русӣ ба 
тољикӣ ва аз тољикӣ ба русӣ тарљума кардааст. Дар тарҷума ва нашри 
асари академик Б. Ѓафуров «Тољикон» фаъолона ширкат варзидааст. Ў 
иштирокчии як ќатор конференсияњои байналхалќӣ, аз ҷумла 
конференсияҳои илмии «Хуҷанд-Ленинобод дар таќдири таърихии халќњои 
Осиёи Миёна (Хуҷанд, 1986); «Маќоми Россия дар ташаккули давлатдории 
тољикон» (Д., 2000); «Роњи бузурги абрешим пайвандгари тамаддунњо» 
(Њиндустон, 2008) ва ѓ. мебошад. Бо ифтихорномањои Вазорати маориф ва 
илми Федератсияи Россия ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Абдухамид Джалилович Джалилов. Д., 1996 (ҳаммуаалиф); Мансур Бабаханович 
Бабаханов. Д., 2001; Профессору Абдухамиду Джалилову 80 лет. Д., 2006 (в соавт.); 
Общепризнний учений и педагог. К юбилею профессора М. Б. Бабаханова. Д., 2011 (в соавт.); 
Этнографическое изучение таджиков в первой половине ХIХ века. Д., 2013; Этнографическое 
изучение таджиков Центральной Азии в новейшее время (1920-2017 гг.).  Д., 2018; История 
древнего Востока. – Д., 2018 (в соавт.); Этнография. Д., 2018 (в соавт.); Археология. Д., 2018 (в 
соавт.); История древней Греции. Д., 2019.  

 
 

ВАЛИЕВ Нуралї Умарович (тав. 14. 07. 1956, ш. 
Кулоб), адабиётшинос, номзади илми филология (1990), 
дотсент (2000). Солњои 1977–1982 дар Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Кулоб тањсил намуда, онро бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1982–1984 
ассистенти кафедраи адабиёти рус ва хориљии 
донишкадаи номбурда, 1985–1988 аспиранти 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 

1990–2000 муаллими калон, 2000–2003 дотсенти кафедраи адабиёти рус ва 
хориљии Донишгоњи омўзгории ш. Кулоб буд. Солњои 2003–2009 дар 
вазифаи декани факултети забон ва адабиёти руси донишгоњи номбурда 
кор кардааст. Аз соли 2009 то 2012 дотсенти кафедраи адабиёти рус ва 
ҷаҳони ДДОТ ба номи С. Айнї ва аз соли 2013 то њол ба сифати мудири 
кафедраи адабиёти рус ва ҷаҳони ДДОТ ба номи С. Айнӣ кор мекунад. 
Муаллифи 25 асару мақолаи илмї ва илмиву таълимї мебошад. Дар 
таълифоти худ масъалањои робитаи адабии русиву тољикї ва дигар 
масъалањои адабиётшиносиро матрањ кардааст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (2006) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Литература народов СССР (Методическое пособие для студентов 5 курса 
педагогических университетов). Д., 1990; В. Маяковский ва А. Лоњутї // дар кит. А. Лоњутї ва 
назми револютсионї. Д., 1988; Переводи произведений Н. В. Гоголя на таджикский язык // В 
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кн.: Русская литература и Восток. Д., 2007; Лев Толстой и Восток // В кн.: Запад и Восток. Д., 
2009, Литературные связы. Д., 2018.  

 

ВАЛИЕВ Љамшед Абдурасулович (тав. 07. 06. 1993, д. 
Нури Шарќ, љамоати Истиќлол, н. Фархор, вил. Хатлон) 
филолог. Солҳои 2011-2015 дар факултети филологияи 
тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ таҳсил намуда, онро бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Солҳои 2015-2017 
магистратураи донишгоњи мазкурро хатм карда, аз соли 
2016 то соли 2017 ба сифати мудири кабинети фаннии 
факултети тањсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнї, 

2017-2020 докторанти PhD-и шуъбаи рўзонаи кафедраи назария ва амалияи 
забоншиносї ва ассистенти кафедраи номбурда фаъолият намудааст. Дар 
мавзуи “Роњњои калимасозии исм дар осори Абдулњамид Самад» 
пажуҳиши илмї анљом додааст. Аз соли 2017 ба ин сў котиб-коргузори 
маљаллаи «Муњаќќиќ» ва аз соли 2020 ба ҳайси муовини декан оид ба 
корњои тарбиявии факултети филологияи тољики ДДОТ ба номи С. Айнӣ 
фаъолият дорад. Муаллифи беш аз 20 мақолаи илмӣ аст.  

Ос. Исмњои мураккаби тобеъ дар осори Абдулњамид Самад// Паёми Донишгоњи омўзгорї. 

Д., 2018, №1 (73), сањ.117-120; Некоторые лексические особенности эпоса «Гургули» // Вестник 

педагогического университета. Д., 2018, №1 (73), сањ.86-91(њаммуаллиф); Пасвандњои исмсоз дар 

насри бадеии Абдулњамид Самад // Паёми Донишгоњи омўзгорї. Д., 2019, №4 (81), сањ.92-96; 

Хусусиятњои морфологии вожаҳои маќолаи «Фардои мактабу маориф»-и Урун Кўњзод // Паёми 

Донишгоњи омўзгорї. Д., 2020, №1 (84), сањ.59-62; Бедории фикр, ибтидои эљодиёт ва фаъолияти 

педагогии Айнї//Маљмуаи маќолот (Маводи њамоиши илмии байналмилалии «Устод 

Садриддин Айнї поягузори адабиёти реалистии халќњои Осиёи Марказї»). Д., 16-17 апрели 

соли 2018, сањ.467-471; Асарњои насрии Садриддин Айнї ва ибтидои насри реалистии 

тољик//Маљмаи маќолот (Маводи њамоиши илмии байналмилалии «Устод Садриддин Айнї 

поягузори адабиёти реалистии халќњои Осиёи Марказї»). Д., 16-17 апрели 2018, сањ.246-254; 

Баъзе масъалањои калимасозї аз нигоњи профессор Шарофиддини Рустам//маводи 

Конференсияи љумњуриявї тањти унвони «Масъалањои мубрами забоншиносии миллї» бахшида 

ба 90-солагии Шарофиддин Рустамов 5.05. 2021. Д., 2021, сањ.167-175. 

 



149 

 

ВАРЗИШГОЊ  
Бо фармони Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон соли 1936 дар 

Донишкадаи омўзгории ш. Сталинобод кафедраи тарбияи љисмонї ва 
њарбї ташкил ва соли 1959 толори варзишї сохта шудааст. Соли 2008 
бошад, толори варзишї пурра аз таъмири асосї бароварда шуд. Дар 
толори варзишї аз рўи љадвал њар рўз дарс гузашта мешавад. Њамзамон 
баъди дарсњо омўзгорони кафедра бо донишљўёни њавасманд аз рўи 
намудњои гуногуни варзиш њафтае 3 маротиба машќ мекунанд. Донишљўён 
дар бахшњои волейбол, баскетбол, гимнастика, шоњмот ва тениси рўйи миз 
љамъ омадаанд. Айни њол баъди дарсњо зиёда аз 240 нафар донишљўён аз 
рўйи намудњои гуногуни варзиш машќ мекунанд. Илова бар ин зиёда аз 300 
нафар донишљўёни донишгоњ дар мактабњои варзишии ш. Душанбе аз рўйи 
намудњои варзиши бокс, футбол, велосипедронї, шиноварї, гўштин, 
варзиши сабук, камонварї, таэкван-до ва ѓайрањо машќ мекунанд.  

Дар донишгоњ ѓайр аз толори варзишї 2 майдони волейбол, майдони 
баскетбол, брус, турник, љойи љањиш ба дарозї, љойи ќабули дав барои 100 
метр вуљуд дорад. Дар варзишгоњи донишгоњ љойи либосивазкунї барои 
писарон ва духтарон, хонаи методї, утоќи шоњмотбозї ва майдончаи 
тенниси рўйи миз миз вуљуд дорад.  

Толор бо плакату шиорњо, аксњои варзишгарон ва устодон, расмњои 
бехатарии зидди сўхтор ороиш дода шудааст.  

 
ВАСИЛЕВ Михаил Василевич (тав. 5. 12. 1918, н. 

Оленскии вил. Хаминскии РСФСР, ваф. 16. 10. 1964, ш. 
Душанбе), муаллими забони англисї, иштирокчии 
Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1952 шуъбаи англисии 
Донишкадаи якуми забонњои хориљии ш. Москваро 
хатм кардааст. Солњои 1939–1946 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат намуда, дар Љанги Бузурги Ватанї 
иштирок кардааст. Солњои 1952–1957 муаллим, 
муаллими калони забони англисии факултети забонњои 

хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1957–1964 декани факултети забонњои хориљии донишкадаи 
номбурда буд. Аз љониби директори донишкада Солењбоев Њ., котиби 
Комитети њизбии донишкада Раљабов С. ва раиси Иттифоќњои касабаи 
донишкада Яњёев М. ба фаъолияти омўзгорї, роњбарї ва љамъиятии ў 
бањои баланд дода шудааст.  
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ВАЊОБОВ Алиљон Ањтамович (тав. 17. 09. 1972, ш. 
Душанбе), муаллими фанни биология. Солњои 1990–1995 
дар шуъбаи география-биологияи факултети географияи 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. 
Љўраев тањсил намудааст. Ассистенти кафедраи 
биологияи умумї (1995-1998), мудири кафедраи 
биологияи умуми ва методикаи таълими биология (2010-
2011), мудири кафедраи анатомия ва физиология (2010-
2018) ва дотсенти кафедраи анатомия ва физиология. 

Солњои 1998–2001 дар аспирантураи донишгоњи омўзгорї тањсил 
намудааст. Мудири кафедраи биологияи умумӣ ва методикаи таълими 
биология (2010-2011). Мудири кафедраи анатомия ва физиология (2010-
2015) дар айни замон дотсенти кафедраи анатомия ва физиология.  

Муаллифи 8 дастури таълимию методї, маќолањои илмї - тадќиќотї 
ва фишурдаи корњои илмї дар конфоронсњои илмии љумњуриявї ва хориљї 
мебошад.  

Ас.: Аљоиботи биология. Д., 2010; Истифодабарии бозињои дидактикї дар таълимї 
биология. Д., 2011; Методические указания для виполнения лабораторних занятий по 
возрастной физиологии и школьной гигиене. Д., 2013; Дастурамал барои гузаронидани 
машѓулиятњои лабораторї аз фанни физиологияи синну солї ва гигиенаи мактабї. Д., 2014; 
Асосњои дидактикии тайёрии касбии омўзгорони оянда зимни истифодабарии бозињои 
дидактикї дар шароити низоми кредитии тањсилот (дастури методӣ). Д., 2020.  

 
ВЕТРОВА Валентина Вениаминовна (тав. 1945. ш. 

Москва), равоншинос, номзади илмњои равоншиносї 
(1976), дотсент (1987). Соли 1967 Донишкадаи 
омўзгории ш. Москваро хатм кардааст. С-њои 1967–1969 
ассистенти кафедраи равоншиносии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1969–1972 аспиранти Институти 
равоншиносии умумї ва педагогии АИП ИЉШС, 1972–
1987 муаллими калон, дотсенти кафедраи 

равоншиносии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Аз соли 1987 дотсент ва аз соли 2004 то ба имрўз 
профессори кафедраи равоншиносии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Москва мебошад. Муаллифи 30 мақолаи илмї ва илмию методї аст.  

Ас.: Уроки психологического здоровья (Учебное пособие). М., 2001; Во что играть с 
ребенком до 3 лет (Учебное пособие-гриф Министерства образования РФ). М., 2008; Общение 
со взрослими как фактор развития активной речи детей в раннем возрасте // Сб. Вопроси 
теоретической и прикладной психологии. ЛГУ, 1973.  
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ВОЗНЕСЕНСКАЯ Елена Ивановна (тав. 26. 08. 
1917, ш. Тбилисии Љумњурии Гурљистон, ваф. маълум 
нест), биолог, номзади илмњои биология (1959), дотсент 
(1974). Соли 1936 техникуми хољагии қишлоқ ва соли 
1941 факултети зироатњои субтропикии Донишкадаи 
хољагии қишлоқи Гурљистонро бо бањои аъло хатм 
намудааст. Аз июни соли 1941 то ноябри 1941 њамчун 
агроном дар Сухуми ва аз декабри соли 1941 то 
сентябри соли 1943 дар китобхонаи донишкадаи 

хољагии ќишлоќ ба сифати китобхоначї кор кардааст. Солњои 1943–1944 
лаборанти кафераи селексия ва генетикаи донишкадаи мазкур буд. Солњои 
1944–1945 дар ш. Очемчири ЉШС Гурљистон дар маркази илмї-тадқиқотии 
растанињои каучукдор ба њайси коркуни калони илмї ва мудири шуъбаи 
селексия фаъолият намудааст. Солњои 1948–1953 ходими калони илмии 
боғи ботаникии АИ ЉШС Тољикистон, 1953–1956 аспиранти Институти 
ботаникаи АИ ЉШС Тољикистон, 1956–1960 корманди илмии институти 
мазкур, 1960–1966 корманди боѓи ботаникї буд. Солњои 1967–1993 њамчун 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи ботаникаи Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Муаллифи зиёда 
аз 16 мақолаи илмї аст. Соли 1959 рисолаи номзадиашро дар мавзуи 
«Хусусиятњои рушд ва сабзиши баъзе растанињои дарахтии Тољикистон» 
дифоъ намудааст. Бо ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон (1960) мукофотонида шудааст.  

 
ВОЛЇ (Эгами Назрулло) (тав. 25. 10. 1950, д. Сангчашмаи н. Њисор). 

Соли 1967 мактаби миёнаи дења, соли 1982 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш.Душанбе номи Т.Г.Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1973-
1980 муаллими синфњои ибтидої, солњои 1980-1993 корманди шуъбаи 
маорифи ноњия будааст. Аз соли 1993 машѓули соњибкорист. Асарњояш аз 
соли 1983 чоп мешаванд. Соњиби маҷмуањои «Ба љўи нав об омад» (1983), 
«Дар хона бањорам њаст» (1999), «Асо чї сењр дорад?» (2002, 2012), «Аз 
дафтари Азиза» (2003), «Тањи кулоњ чї бошад?» (2007), «Саду як ѓазал» 
(2008), «Достони Имоми Аъзам» (2009), «Ай дўст, куљоиву куљої» (2012) 
мебошад. Аз соли 2002 узви Иттифоќи нависндагони Тољикистон аст.  

 
 

ВОЛИНСКАЯ Тамара Барисовна (тав. 09. 07. 
1939, ш. Кахнаи вилояти Ивановаи РСФСР, ваф. 
маълум нест), биологи шуравї, номзади илмњои 
биологї (1974). Соли 1962 факултети биологияи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм кардааст. Солњои 1969–1975 корманди 
илмии муассисањои илмию тадќиќотии АИ ЉШС 
Тољикистон, 1977–1982 муаллими калон ва дотсенти 



152 

 

кафедраи физиология ва гигиенаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Соли 1982 ба Донишгоњи Липесский 
ба кор гузаштааст. Муаллифи зиёда аз 16 таълифоти илмї аст.  

Ас.: Влияние кортикостероидов на некоторие показатели свертивающей системи крови в 
норме и при поражении печени // В кн. Актуальние вопроси потологии печени. Вип 3. Д., 1965; 
К вопросу о функциональном состоянии гемокоагуляции при аутосенсибилизации // В кн.: 
Проблемы гастроэнтрологии. Вып. 2. Д., 1972.  

 

ВОРИС (Калонов Урун Назарович) (тав. 3. 10. 1962, д. 
Сурхакчашмаи н. Њисор). Тањсилоти ибтидоиро дар дења 
фаро гирифта, баъди хатми мактаби тањсилоти њамагонї 
(1981) вориди факултаи филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории Душанбе шуда, соли 1985 ба итмом расонидааст. 
Дар оѓоз, муддате дар мактаби № 56 н. Њисор муаллимї 

карда, сипас дар њафтаномаи «Наврўзи Ватан» њам кор кардааст. Сипас ба 
радио гузашта, солиёне сармуњаррии идораи «Адабиёт ва њунар»-ро ба 
уњда доштааст. Айни замон самуњаррири «Симои мустаќили Тољикистон» 
ва њафтаномаи «Њамроз» аст. Аз аввали солњои навадуми асри гузашта ба 
майдони адабиёт ворид омада, нахустин маҷмуаи шеърњояш «Рози 
барањнагї» соли 1998 ба чоп расидааст. Дуввумин маҷмуаи ашъораш 
«Љоми гўё» соли 2001 манзури хонандагон гаштааст. Китобе, ки шоирро 
густардатар муаррифї кардааст, «Дар чор фасли лањзањо» мебошад, ки 
соли 2008 чоп шудааст. Шоирест, ки дар баробари таљриба кардани шеъри 
суннатї майли бештаре ба шеъри сапеду озод дорад ва дар ин самт аз 
шоирони муваффаќ ба њисоб меравад. Аз соли 1999 узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон аст.  

 
 

 
ВОСИЕВА Рухшона Ќурбоновна (тав. 21. 05. 1972, ш. 

Душанбе), адабиётшиноси тољик, доктори илмњои 
филология (2016), профессор (2017), хатмкардаи Донишгоњи 
миллии Тољикистон бо тахсассуси омўзгори забон ва 
адабиёти арабї ва тољикї (1994). Фаъолияти омўзгориро дар 
Донишгоњи тиљорати Конибодом ба њайси ассистенти 
кафедраи забонњо оѓоз карда, њамзамон унвонљўи кафедраи 

таърихи адабиёти Донишгоњи миллии Тољикистон буд. Соли 1999 бо 
сабаби баста шудани Донишгоњи тиљорати Конибодом фаъолияти кориро 
дар литсейи №50-и бачањои болаёќати шањри Конибодом њамчун муаллими 
забону адабиёти тољик ва алифбои ниёгон идома дод. Соли 2002 њамчун 
мутахассис оид ба нашри китобњои Лоињаи бонки љањонї дар соњаи 
маориф, 2002 дар Донишкадаи андоз ва њуќуќ (њоло Донишгоњи иќтисодии 
Тољикистон) ба њайси муаллимаи калони кафедраи забонњо фаъолият 
намуд. Соли 2006 рисолаи номзадиро дар мавзуи «Хусусиятњои шаклию 
бадеии «Искандарномаи кабир» дифоъ намуд. Њамчунин, соли 2006 
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Донишкадаи иќтисодии Тољикистонро бо гирифтани тањсилоти олии дуюм 
аз ихтисоси њуќуќшинос (ѓоибона) хатм намуд.  

Солњои 2006-2008 ба њайси мудири кафедраи адабиёти тољики 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон, 2008-2011 дар вазифаи 
декани факултети забонњои Шарќ ва солњои 2011-2013 ба њайси муовини 
ректор оид ба робитањои хориљии Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода фаъолият кард. Соли 2013 
докторанти кафедраи назария ва таърихи адабиёти тољики ДДЗТ ба номи 
С. Улуѓзода буда, рисолаи докториро дар мавзуи «Роман дар бораи 
Искандар ва инъикоси он дар романњои халќии «Искандарнома» дифоъ 
намуд (2016). Сипас ба њайси профессори кафедраи назария ва таърихи 
адабиёти Тољикистон ба номи С. Улуѓзода фаъолят кард (2017-2020) ва аз 
соли 2020 декани факултети филологияи тољики ДДОТ ба номи С. Айнї 
мебошад. Барои хизматњои арзанда ва бенуќсон дар љодаи рушди соњаи 
маориф ва илм бо нишони Аълочии маорифи Тољикистон ќадр шудааст. 
Муаллифи 4 монография, 6 китоби дарсию дастурњои таълимї ва зиёда аз 
80 маќолаи илмї, илмї-оммавї ва методї мебошад.  

 Ас.: Девони Насимї (дастури таълимї). Д., 2005; Романи «Искандарномаи 
кабир»-и Манучењри Њаким. Д., 2008.; Ташкилоти ѓайрињукуматї. Д., 2008; 
(њаммуаллифї бо Мирзоахмедов Ф.); Роњнамо барои довталабони Донишкадаи 
давлатии забонњои Тољикистон (маҷмуаи методї). Д., 2008; Иншо (Маҷмуаи иншоњо). 
Д., 2008., (њаммуаллифї бо Боќиев Њ.); Сарчашмањои адабиёти љавонмардї (китоби 
аввал) (њаммуаллифї бо Ќ. Восеъ). Д., 2008; Суханварї. Д., 2013 (њаммуаллифї Ќ. 
Восеъ); Муќаддимаи адабиётшиносї (дастури таълимї-методї). Д., 2015. (њаммуаллифї 
бо Боев Ш. Э.); Ранный народний роман «Искандар-наме». Д., 2016; Искандарнома 
(ривояти форсии Каллисфени дурўѓин). (тањия). Д., 2016; Мероси мондагор (Баррасї ва 
шарњу тањлили “Куллиёти осор»-и Абдуманнони Насриддин) (њаммуаллифї бо Ќ. 
Восеъ). Хуљанд, 2018.   
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Г 
ГАВРИЛКИН Константин Николаевич (тав. 1905, 

ш. Пензаи РСФСР, ваф. маълум нест), муаррихи 
шуравї, номзади илмњои таърих (1937), дотсент (1938), 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1930 шуъбаи 
иќтисоди умумии Донишгоњи 2-юми ш. Москваро хатм 
кардааст. Солњои 1930–1931 муаллими таърихи мактаби 
миёнаи ш. Пенза, 1931–1932 муаллими техникуми 
механикии ш. Пенза, 1932–1933 муаллими фанни 
коммунизми илмии мактаби шабонаи ш. Пенза, 1934–

1937 аспиранти Институти таърих, фалсафа ва адабиёти ш. Москва, 1937–
1940 мудири кафедраи таърихи ИЉШС, 1940–1941 декани факултети 
таърих, 1941–1960 дотсенти кафедраи таърихи ИЉШС-и Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко буд. Аз соли 
1960 то вафоташ њамчун дотсенти кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин фаъолият дошт. Барои 
хизматњояш бо унвони «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон» ва ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон сарфароз шудааст.  

 
 

ГАДОЕВ Ѓозибек (тав. 18. 10. 1951, н. Ќалъаи 
Хумб), муаллими фанни таърих. Соли 1969 Омўзишгоњи 
омўзгории шањраки Навободи н. Ѓармро хатм кардааст. 
Солњои 1969–1972 хидмати артиши шуравї, 1972–1977 
донишљўи факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Аз 
соли 1977 то ба имрўз дар кафедраи таърихи халќи 
тољики ДДОТ ба номи С. Айнї њамчун ассистент, 
муаллими калон ва муовини декани факултети таърих 

оид ба корњои таълимї фаъолият дорад. Муаллифи зиёда аз 70 мақолаи 
илмї ва илмию методї мебошад. Оид ба инъикоси њаёти иљтимоию 
иќтисодї ва фарњангї дар асарњои С. Айнї кори илмї бурдааст. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (1993) ќадр карда 
шудааст.  

Ас.: Роли матбуот ва садои Тољикистон дар роњи вањдати миллї, 1996; Манбаи тайёр 
намудани мутахассисон // Сотсиализм, №3-4, 2001; Шањрњои асримиёнагии Хатлон // Дар кит.: 
Хатлон дар масири таърих. Д., 2006.  
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ГАДОЕВ Мањмадулло Атоевич (тав. 20. 10. 1965, д. 
Хосабои н. Муминобод), муаллими тарбияи љисмонї. 
Солњои 1982–1983 дар омўзишгоњи № 12 ш. Душанбе тањсил 
кардааст. Солњои 1989–1993 мураббии мактаби бачагонаи 
варзишии н. Муминобод буд. Соли 1998 Донишкадаи 
тарбияи љисмонии Тољикистонро бо ихтисоси муаллими 
тарбияи љисмонї хатм намудааст. Аз соли 1999 инљониб 
ассистент, муаллими калони кафедраи тарбияи љисмонии 

ДДОТ ба номи С. Айнї аст. Нуњ маротиба чемпиони Тољикистон, Осиёи 
Миёна ва Ќазоќистон оид ба гўштини миллї ва самбо гардидааст.  

 

ГАДОЕВ Нурхон (тав. 15. 11. 1947, д. Порвори ноҳияи 
Шурообод (ҳоло Шамсиддин Шоҳин), забоншинос, доктори 
илмҳои филологӣ (2020). Хатмкардаи факултаи филологияи 
тољики Донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абуабдулло 
Рўдакї. Дар тӯли солҳои 1970 - 2006 дар мактабҳои миёнаи 
таҳсилоти умумии љумњурї њамчун омўзгори забон ва 
адабиёти тољик кор кардааст. Солњои 2006-2008 дар 

кафедраи забони тоҷикии факултаи филологияи тољики ДДОТ ба номи С. 
Айнӣ ба ҳайси ассистент ва омўзгори калон фаъолият дошта, 2006-20008 
унвонҷўи кафедраи забони тоҷикии њамин донишгоњ буд. Солњои 2008-2010 
дар ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода кор кардааст. Аз соли 2010 то кунун 
дотсенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С. 
Айнӣ. Дар мавзуи “Лексикаи лањљаи Тагнов» (2009) рисолаи номзадї ва 
зери унвони “Хусусиятҳои луғавию семантикӣ ва сохтории воҳидҳои 
фразеологӣ дар лаҳљаҳои xанубии забони тоҷикӣ (минтақаи Кулоб) « (2019) 
рисолаи докторї дифоъ намудааст. Ба Ифтихорномаи Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон ќадр шудааст (1988).  

 Ас: Лексикаи лаҳҷаи Тагнов. Д., 2012; Таҳлили луғавию семантикии матн (китоби 

дарсӣ барои донишҷўёни риштаи филологӣ). Д., 2016; Услубшиносӣ (китоби дарсӣ барои 
донишҷўёни риштаи филологӣ). Д., 2017; Баъзе хусусиятҳои воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҷаи 
ҷанубии Кулоб. Д., 2017.  

 

ГАНЉАКОВА Матлуба Ганљаковна (18. 04. 1978, д. 
Зугванд, н. Ишкошим). муаррих, номзади илмњои таърих. 
Соли 1995 мактаби миёнаи № 5 н. Ишкошимро хатм 
намудааст. Солњои 2003-2008 донишљўи факултети таърихи 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї буд. Солњои 2009-2012 
аспиранти кафедраи таърихи халќи тољик буд. Дар мавзуи 

адабиёти ёддошти чун маъхаз дар таърихи омўзиши љанги шањрвандии 
солњои 1992-1997 дар Тољикистон кори илмї-тадќиќотї анљом додааст. Аз 
соли 2021 мудири кафедраи умумидонишгоњии таърих ва њуќуќи ДДОТ ба 
номи С.Айнї аст. Муаллифи якчанд маќолањои илмию методї мебошад.  

Ас.: Вањдат пояи миллат аст. // Њамрози љавонон №2 (50). Д., 2010; Бозсозї ва шикасти 
он. // Маърифати омўзгор. Д., 2010; Он љангро дар таърих ҳамто набуд. Омўзгори љавон // №17 
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(984), 8 майи 2018; Инъикоси вазъияти сиёсии аморати Бухоро дар осори Аҳмади Дониш. 
Маводи конфронси илмї-назариявии љумҳуриявї дар мавзуи «Аҳмади Дониш дар саргаҳи 
гузариш аз донишҳои таърих ба илм». Д.: ДДОТ, 2018. С. 90-95. Заключительний этап мирного 
урегулирование в мемуарной литературе. Вестник Таджикский государственний педагогический 
университет. серия общественних и гуманитарних наук. Д., 2018. № 4 (76). - С. 228-231; Саҳми 
СММ дар муътадилсозии авзои сиёсии солҳои 90-уми асри ХХ дар Љумҳурии Тољикистон. 
Вестник Таджикский государственний педагогический университет. Серия общественних и 
гуманитарних наук. Д., 2019. № 1 (78). -С. 142-145; Фаъолияти Комиссияи оштии миллї дар 
таҳкими сулҳ ва давлатдории миллї. Вестник Таджикский государственний педагогический 
университет. серия общественних и гуманитарних наук. Д., 2019. № 1 (78). -С. 183-186.  

 
ГЕСЕЙНОВА Татяна Владимировна (тав. 24. 03. 1953, ш. Душанбе), 

забоншиноси тољик, доктори илмњои педагогї (1999), профессор (2002). 
Соли 1974 Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1974–1976 муаллими мактаби миёнаи 
№ 29 н. Вахш, 1977–1980 мураббии мактаби миёнаи № 31 ш. Душанбе, 
1980–1996 муаллими кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси 
Донишгоњии давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Солњои 1985–1988 дар аспирантура дар ш. Москва тањсил дошт. Солњои 
1996–1998 њамчун дотсенти кафедраи забони русї ва забоншиносии умумии 
Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) кор кардааст. Аз соли 1999 
профессори кафедраи номбурда мебошад. Муаллифи якчанд корњои илмї 
ва методї оид ба масъалањои методикаи таълими забони русї аст.  

Ас.: Практикум по русскому языку для занятий в национальних группах 
подготовительного отделения пединститута. Учебное пособие в 2-х ч. Д., 1990; Введение в 
практическую психолингвистику. Учебное пособие. Д., 2002.  

 
ГЕОГРАФИЯ, кафедра.  
Кафедраи география моњи сентябри соли 2009 дар натиљаи муттањид 

намудани кафедраи географияи табиї ва географияи иќтисодї таъсис ёфта, 
мудири аввалини кафедра н.и.и. Акобиров Ш. таъин гардида буд.  

Равияи географияи иќтисодї аз рўзи таъсисёбии факултет – аз соли 
1936 то имрўз арзи вуљуд дорад. Дар солњои гуногун дар кафедра устодон 
Танаевский В. Л., Промтов А. Н., Лолаев Н. Т., Боќиева Ф., Лолаева Т., 
Пўлодов Д., Љўраев Ќ. Ш., Мамадљонова М. Ю., Њайдарова Р. Н., 
Fаффорова Ш., Љўраев А. Љ., Утаганов А., Насрулоев Њ., Бухаридинова А. 
И., Муњамадиев Ш., Диловаров Р., Табаруков М., Акобиров Ш., Умаров 
Х., Гурукова О., Ќурбонова Г., Мирзомудинов Д., Рањмонов Ш. кор ва 
фаъолият кардаанд. Сараввал роњбарии собиќ кафедраи географияи 
иќтисодиро олими варзидаи соњаи география ва асосгузори мактаби 
географии љумњурї, профессор Танаевский В. А. зиёда аз 12 сол ба уҳда 
дошт. Пас аз профессор Танаевский В. А. роњбарии кафедраро Промтов А. 
Н. ба уҳда дошт. Аз соли 1960 сар карда, кафедраро хатмкунандаи њамин 
факултет ва аввалин номзади илмњои география дар љумњурї, дотсент 
Мамадљонова М. Ю. сарварї намудааст. Дар солњои минбаъда кафедраро 
шодравон Љўраев Ќ. Ш. ва дотсентон Зиёев Д., Утаганов А., Диловаров Р. 
Д., профессор Умаров Њ. У., н.и.и. Акобиров Ш. роњбарї намудаанд.  
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Имрўз устодони кафедра оид ба масъалањои сохти њудудї ва 
ташкилию территориявии истењсолот (равияи иќтисодию географї) корњои 
илмию тадќиќотї мебаранд. Устодони кафедра зиёда аз 400 номгўи корњои 
илмї, дастурњои методї, васоити таълимї, китобњои дарсї, маќолањо ва 
фишурдањои илмиро тањия ва нашр кардаанд.  

Равияи географияи табиї чузъи пайвастаи кафедраи география буда, 
соли 1957 таъсис ёфтааст. Сарвари собиќ кафедраи географияи табииро 
дар солњои гуногун Зиёев Д. (1962–1965, 1976–1979), Мадалиев Н. (1965–
1969), Лолаев Н. Т. (1969–1974), Љабборов И. (1974–1975, 1983–1987), 
Худоиев М. (1976–1982, 1991–1998), Мусоев З. (1988–1991), Вазиров К. В. 
(1998–2003), Муњаббатов Х. (2003–2005) ба уҳда доштанд.  

Дар заминаи собиќ кафедраи географияи табиї дар солњои гуногун 
кафедрањои заминшиносї ва геология, муњофизати табиат ва геоэкология 
арзи вуљуд кардаанд. Дар собиќ кафедраи географияи табиї олимони 
намоён Бароздин Д. Н., академик Юсупова С. Ю., Бобохољаева С. М., 
Сенюшкин К. Д., Промтов А. Н. фаъолият доштанд.  

Аввалин аспирантони кафедра Баќоева Ф. А., Зиёев Д., Ќурбоншо Ё., 
Юсуфбеков А., Худоиев М. ба тадќиќу омўзиши масъалањои 
ландшафтшиносї, яхшиносї, иќлимшиносї ва обњои сатњи замин машѓул 
шудаанд.  

Њоло дар равияи географияи табиї профессор Муртазоев У., дотсент 
Мусоев З. М., муаллимони калон  Юсуфбеков А., Ёрмамадов Ќ.,  
ассистентон Имомов А. ва Рауфов Р. ба донишљўён таълим медињанд. 
Муаллимони калон Гуруков Т. М. ва Дадабоев Т. П. то охири ҳаёт дар 
ҳамин кафедра фаъолият кардаанд. 

Дар кафедраи география ду профессор, ду дотсент, як номзади илм, 
чор муаллими калон ва њафт ассистент фаъолият доранд.  

 
ГЕОГРАФИЯ, факултет.  
Факултети география аз љумлаи сохторњои собиќадори донишгоњ 

буда, соли 1936 таъсис ёфтааст. Ба таъсисёбї ва ташаккули он сањми 
олимони рус Горбунов Н. Л., Шербаков Д. И., Наливкин Д. Л., 
Павловский Е. Н., Ференко Б. А. хеле калон аст. Сараввал дар факултет 2 
кафедра – географияи иќтисодї, ки онро профессор Танаевский В. А. ва 
географияи табиї, ки онро Голс И. С. роњбарї мекарданд, таъсис ёфт. Дар 
ибтидои кори факултет сањми олимони рус дар соњаи географияи табиї 
Промтов А. Н., ситорашинос Лебедев С. С., иќлимшинос Бороздин Л. Д., 
геолог Илин С. И., геодезист Морозов Г. С. ва дигарњо хеле назаррас аст. 
Бо ташаббус ва њамкории олимон ва омўзгорони факултети географияи 
Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М. В. Ломоносов, Институти 
географияи Академияи илмњои Иттињоди шуравї соли 1937 дар назди 
факултет осорхонаи география кушода шуд, ки дар намоишгоњи он 
намунаи харитањои гуногун, схемањо, картограммаю картосхемањо, намуди 
табии љинсњои кўњї ва сарватњои табии зеризаминї, кўњ ва њамворињои 
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яхбаста, ботлоќзорњо, љангалзорњо гузошта шуда буданд, ки њоло онњо дар 
синфхонањои факултет њамчун васоити таълимї истифода карда мешаванд.  

Дар ибтидои фаъолияти факултет дар он 28 нафар донишљў тањсил 
мекард. Соли 1940 дар факултет 5 синфхонаи муљањњаз мавриди истифода 
ќарор ёфт. Кафедраи география барои ташкил ва пойдор шудани Љамъияти 
географњои Тољикистон дар назди Академияи илмњои Тољикистон њисса 
гузошт. Соли 1940 14 нафар љавонон факултетро хатм карданд. Аз 
хатмкунандагони солњои аввали факултет, ки бо бањои аъло тањсил намуда 
будаанд, Зиёев Д. З., Лолаев Н. Т., Боќиева Р. А., Лолаева Т. К., 
Торчевская В. И., Сенюшкин К. Д., Шукуров М. Ш., Мамадљонова М. Ю., 
Њайдарова Р. Н. дар донишкада њамчун муаллим кор кардаанд. Соли 1940 
бори аввал аз рўйи ихтисоси география ќабул ба аспирантура оѓоз ёфт. 
Шурои диссертатсионї оид ба географияи иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва 
рекреатсионї бошад, танњо соли 2010 дар назди донишгоњи омўзгорї 
ташкил карда шуд.  

Солњои 1947–1957 вазифаи декани факултетро сараввал Танаевский 
В. И., минбаъд Лолаев Н. Т., Промтов А. Н., Хонсуворова М. Ч., 
Мамадљонова М. Ю., Љўраев Ќ. Ш., Зубайдов У. З., Пўлодов Д., 
Диловаров Р. Д., Мусоев З. М. ба уҳда доштанд. 

 Њоло Љўраев А. Љ. њамчун декани факултет фаъолият карда 
истодааст. Дар ин давра факултет нуму ёфта, сафи донишљўён ва 
омўзгорони дараљаи илмию унвондор афзуд, заминаи тайёр намудани 
мутахассисони гегорафия аз њисоби кадрњои мањаллї мустањкам гардид.  

Дар ҳайати факултет то соли 1998 панҷ кафедра аз сентябри соли 1998 
чор кафедра фаъолият доранд, ки онҳоро устодони варзида Муҳаббатов 
Х., Раҳимов М., Табаруков М. ва Самиев А. сарварӣ мекунанд. Дар 
кафедраҳо омӯзгорон ба тадқиқи проблемаҳои муҳими ҳозиразамон, аз 
ҷумла тарз ва усулҳои ташкили минтақавии истеҳсолот, масъалаҳои 
муҳими экологӣ, ноҳиябандии ҷумҳурӣ, методикаи таълими географӣ 
машғул мебошанд. Аз соли 1931 то имрўз дар ташкил ва инкишофи 
факултаи гегорафия саҳми устодон шодравон Ҷӯраев Ќ. Ш. Пӯлодов Д., 
Зиёев Д. З., Ҷабборов И. К., Додхонов Н., Баҳриддинов Н., Худоиев Н. Х, 
Мадалиев Н. М., Ҳайдарова Н. Д. Мамаҷонова М. Ю. хеле калон аст. Ҳоло 
ин кори пурмашақат ва ифтихормандро омӯзгорони пуртаҷриба Ҷӯраев А. 
Ҷ., Мусоев З. М., Муҳаббатов Х. М., Ќурбоншо Ё. Ќ, Юсуфбеков А. Ю., 
Эргашев А., Ёдгорова Г., Сайдалиева М., Муртазаев У., Табаруков М., 
Рауфов Р. Н., Акобиров Ш., Самиев А., Сатторова Ҳ., Раҳмонов Ш., 
Гурукова О. В., Идрисов Д., Ќаландаров А., Имомов А., Гулмирзоев Ќ., 
Иброҳимов Қ., Мирзомуддинов Д., Содиқов Ш., Шодиева М. ва дигарон 
ба уҳда доранд.  

 Аз соли 1990 сар карда, дар факултет шуъбаи ҳифзи табиат ва аз соли 
1998 шуъбаи туризм амал мекунад. Дар факултет ҳоло 4 доктори илм 
профессор, 6 номзади илм дотсент ва 14 нафар омӯзгорон кор ва фаъолият 
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мекунанд. Шумораи умумиии донишҷўён дар факултет зиёда аз 800 
нафарро ташкил мекунанд. Д 

Дар њайати факултет то соли 1998 панљ кафедра, аз сентябри соли 
1998 чор кафедра, сентябри соли 2009 се кафедра ва њоло бошад чор 
кафедра, аз љумла кафедраи географияи табиї (мудири кафедра номзади 
илмњои география Рауфов Р.Н.), кафедраи географияи иќтисодї ва 
иљтимої (мудири кафедра номзади илмњои география Табаруков М.)  
кафедраи геоэкология (мудири кафедра номзади илмњои биология Рањимов 
М.М.), кафедраи методикии таълими география ва туризм (мудири кафедра 
номзади илмњои география Самиев А.) фаъолият доранд. Дар кафедрањо 
омўзгорон ба тадќиќи проблемањои муњимми замони муосир, аз љумла тарз 
ва усулњои ташкили минтаќавии истењсолот, масъалањои муњимми экологї, 
ноњиябандии иќтисодї, захирањои обии ЉТ ва истифодаи оќилонаи онњо, 
методикаи таълими география ва ѓайрањо машѓул мебошанд. Дар тули 
солњои охир аз тарафи олимони факултет як ќатор китобњои дарсї, 
дастурњои методї ва рисолахои илмї ба нашр расонида шудааст, аз љумла 
«Заминшиносии умумї» (дастури методї, 1990), «Размещение 
производительных сил и экономика районов» (1991), «География» (дастури 
таълимї, 1991), «Об - манбаи њаёт» (2003), «Памир: природный потенциал 
и перспективы развития экономики» (2005), «Географияи иќтисодї ва 
иљтимоии љањон» (китоби дарсї барои синфи 9, 2006). «Действие УФ-
радиации на физиолого¬биохимические процессы у растений в условиях 
высокогорья» (2006), «Географияи Точикистон» (дастури методї. 2010), 
«Заминшиносии умумї» (дастури методї, 2010), «Экологияи умумї» 
(2011,2019) ва ѓайрањо.Факулет дорои чунин кафедрањо мебошад: 

 Кафедраи туризм яке аз кафедраҳои навтаъсис буда, соли 1976 бо 
номи кафедраи «Таълимӣ табиатшиносӣ ва география» таъсис ёфта буд. 
Онро сараввал дотсентон Пӯлодов Д. П., Яҳёева М., Акрамов С., Ќаюмов 
Л. Ю. ва сипас профессор Баҳриддинов Н. Б. дотсент Ашурова Д., дотсент 
Диловаров Р., сарвари кардаанд.  Кафедраи туризм ва методикаи таълими 
география аз соли 1997 амал мекунад. Вазифаи асосии кафедра тайёр 
намудани мутахассисон барои соҳаи афзалиятноки иқтисодиёти ҷумҳурӣ –
туризм ва омӯзонидани усулу методҳои гуногуни таълими асосҳои 
география дар мактаб аст. Ба ташаббус дотсент Диловаров Р. дар факулта 
шуъбаи туризм кушода шуд. Бо мақсади пешбурди раванди таълим лозим 
омад, ки мутахасисони зиёдеро ҷустуҷӯ намуда, самаранокии раванди 
таълимро таъмин намояд. Натиҷаи ин заҳматҳо буд, ки соли 2002 аввалин 
мутахасисони соҳаи туризм ба муассисаҳои гуногуни хоҷаги халқи 
мамлакат фиристода шуданд.  

 Дар давраҳои гуногун омӯзгорони варзида ба монанди шодравон 
Пулодов Т. П., дотсент Яхёева М. Я., дотсент Диловаров Р., мудири 
кафедраро ба уҳда доштанд. Таи ин солҳо омӯзгорон –Ќодирова Р., 
Маҳмудова Э. Х., Саидова М. Б., Муинова З., Муродов Н., Қодиров Т., 
Ашурова М., дар кафедра фаъолияти илмӣ-омӯзгорӣ кардаанд.  
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 Ҳоло дар кафедра устодон профессор Муҳабатов Х. М., дотсент 
Ёдгорова Г., м. к. Самиев А. Т. Содиқов Ш., Собиров М., Фархуддинов С., 
Мусоев Д. ба донишҷӯён таълим медиҳанд. Сарварии кафедраро н.и.г. 
дотсент Самиев А. ба уҳда дорад. Имрӯз дар кафедра як доктори илм, 
профессор, се номзади илм, як муаллими калон ва се ассистент фаъолият 
доранд.  

 Кафедраи географияи иқтисодӣ ва иљтимої аз таъсиси факулта яъне 
аз соли 1936 то имрӯз арзи вуҷуд дорад. Дар солҳои гуногун устодон: 
Танаевский В. Л., Промтов А. Н., Лолаев Н. Т., Боқиева, Лолаева Т., 
пӯлодов Д., Ҷӯраев Ќ. Ш., Мамаҷонова М. Ю., Ҳайдарова Р. Н., Fафорова 
Ш., Утаганов А., Насрулоев, Бухаридинова А. И., Муҳамадиев Ш., 
Диловаров Р., дар кафедра фаъолият кардаанд. Ҳоло бошад дар кафедра 
устодон Ҷӯраев А. Ҷ., Табаруков М., Акобиров Ш., Умаров Х., Гурукова 
О., Қурбонова Г., Мирзомудинов Д., Раҳмонов Ш., Абдураҳимов Ѓ., кор 
карда истодаанд. Сараввал кафедраи географияи иқтисодиро олими 
варзидаи соҳаи география ва асосгузори мактаби географияи ҷумҳури 
профессор Танаевский В. А. ба уҳда доштанд, ки зиёда аз 12-сол роҳбарии 
кардааст. Пас аз профессор Танаевский В. А. роҳбарии кафедраро 
Промтов А. Н. (1949-1960) ба уҳда дошт. Аз соли 1960 сар карда, кафедраро 
хатмкунандаи ҳамин факулта ва аввалин номзади илмҳои географӣ дар 
ҷумҳури дотсент Мамаҷонова М. Ю. сарвари намуданд.   

 Дар солҳои минбаъда кафедраро шодравон Қ. Ш. Ҷӯраев ва баъдан 
дотсентон Зиёев Д., Утаганов А., Диловаров Р. Д., профессор Умаров Ҳ. У., 
роҳбари намудаанд. Ҳоло бошад роҳбарии кафедраро н.и.г. Табаруков М. 
ба уҳда дорад. Кафедра имрӯз оид ба проблемаи тадқиқоти сохти ҳудуди ва 
ташкили территориявии истеҳсолот (равияи иқтисодӣ –географӣ) корҳои 
илмӣ татқиқотӣ мегузаронад. Устодони кафедра зиёда аз 400 номгӯйи 
корҳои илмӣ, дастурҳои методӣ, васоити таълимӣ, китобҳои дарсӣ, 
мақолаҳо ва фишурдаҳои илмиро таҳия ва нашр кардаанд. Дар пешрафти 
корҳои илмӣ, махсусан, маҳсули кори устодон Диловаров Р., Утаганов А., 
Fаффоров Ш., Мамаҷонова М. Ю., Ҳайдарова Р. Н., ёдовар шудан ба 
маврид аст.  

 Дар тадқиқ ва инкишофи масалаҳои илмӣ омӯзгорон Акобиров Ш, 
Табаруков М., Гурукова О., Мирзомуддинов Д., Раҳмонов Ш. ва 
Абдураҳимов Ѓ., низ иштирок карда рисолаҳои илмӣ интишор кардаанд. 
Кафедраи географияи табиӣ чузъи пайвастаи кафедраи география буда, 
соли 1957 таъсис ёфтааст. Нахустин сарвари кафедраи географияи табиӣ 
дар солҳои гуногун Зиёев Д. (1962-1965), (1976-1979), Мадалиев Н. (1965-
1969) Лолаев Н. Т., (1969-1974), Ҷабборов И., (1974-1975-1983-1987), 
Худоиев М. (1976-1982, 1991, 1998), Мусоев З. (1988-1991), Вазиров К. В. 
(1998-2003), Мухаббатов Х. (2003-2005) ба уҳда доштанд. Ин устодони 
бузург бе шубҳа ба рушду ташаккули кафедра хизмати арзанда кардаанд.  
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 Дар заминаи кафедраи географияи табиї дар солњои гуногун 
кафедраҳои заминшиносӣ ва геология, муҳофизати табиат ва геоэкология 
арзи вуҷуд кардаанд. Дар кафедраи географияи табиӣ олимони намоён 
Бароздин Д. Н., академик Юсупова С. Ю., Бобохоҷаева С. М., Сенюшкин 
К. Д., Промтов А. Н., фаъолият доштанд. Аввалин аспирантони кафедра 
Бақоева Ф. А., Зиёев Д., Қурбоншо Ё., Юсуфбеков А., Худоиев М. ба 
тадқиқу омӯзиши масъалаҳои ландшафтшиносӣ, яхшиносӣ, иқлимшиносӣ 
ва обҳои сатҳи замин машғул шудаанд.  

 Ҳоло дар кафедраи географияи табиӣ устодон профессор, Муртазоев 
У., дотсент Мусоев З. М.,  м. к. Рауфов Р. ассистент Имомов А. ба 
донишҷӯён таълим медиҳанд. Имрӯз дар кафедраи география як профессор, 
як дотсент, чор муаллими калон ва ду ассистент фаъолият доранд.  

 Кафедраи геоэкология соли 1990 таъсис ёфт. Мақсади таъсиси ин 
кафедра таълими асосҳои экологияи ҳифзи табиат дар факултаҳои 
донишгоҳи омӯзгорӣ ва дигар донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
инчунин, баланд бардоштани тарбияи экологии ҷавонон мебошад. Дар 
аввали таъсисёби кафедраро дотсент Алидодов Б. ва дотсент Вазиров К. В. 
сарвари намудааст. Ҳоло сарварии кафедраро н.и.г. дотсент Раҳимов М. ба 
уҳда дорад.  

 Дар кафедра ҳафт нафар омӯзгор аз он ҷумла як профессор, ду 
дотсент, чор ассистент фаъолият доранд. Омӯзгорони кафедра дар 
баробари корҳои таълиму тарбия, инчунин, ба тадқиқи проблемаҳои 
экологӣ, ҳифз ва истифодабарии оқилонаи сарватҳои табии Тоҷикистон 
шуғл доранд. Аз оғози фаъолияти кафедра то имрӯз бо қувваи утодони 
кафедра зиёда аз 50 номгӯи корҳои илмӣ, илмию методӣ, илмию омавӣ, 
барномаҳои таълимї ва китоби дарсӣ рӯйи чопро диданд. Дар заминаи 
таълимии фанҳои кафедра ихтисоси ҷадид географию муҳофизати табиат 
таъсис ёфт, ки дар ҷумҳурӣ ягона буда, барои таъмини таълиму тарбияи 
экологӣ дар мактабҳои миёна ва дигар муасисаҳои таълимӣ мусоидат 
мекунад. Соли 1997 хатмкунандагони аввалини шуъба ба фаъолияти 
меҳнатӣ оѓоз карданд. Раванди таълиму тарбия ва иҷрои корҳои илмӣ-
тадқиқотӣ, илмию методи дар зери роҳбарӣ ва иштироки бевоситаи 
устодони баландихтисосу соҳибтаҷриба анҷом мегардад.  

 Ҳоло дар кафедра устодон профессор. Эргашов А, дотсент Ашуров 
С, дотсент Мавлони С., м. к. Табаруков М. ассистентон Идрисов Д., 
Иброҳимов Қ. ва Гулмирзоев Қ. ба донишҷӯён таълим медиҳанд.  

 Кафедраи географияи табиӣ чузъи пайвастаи кафедраи география 
буда, соли 1957 таъсис ёфтааст. Нахустин сарвари кафедраи географияи 
табиӣ дар солҳои гуногун Зиёев Д. (1962-1965), (1976-1979), Мадалиев Н. 
(1965-1969), Лолаев Н. Т. (1969-1974), Ҷабборов И. (1974-1975-1983-1987), 
Худоиев М. (1976-1982, 1991, 1998), Мусоев З. (1988-1991), Вазиров К. В. 
(1998-2003), Мухаббатов Х. (2003-2005) ба уҳда доштанд. Ин устодони 
бузург бе шубҳа ба рушду ташаккули кафедра хизмати арзанда кардаанд. 
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Дар заминаи кафедраи географияи табиї дар солњои гуногун кафедраҳои 
заминшиносӣ ва геология, муҳофизати табиат ва геоэкология арзи вуҷуд 
кардаанд. Дар кафедраи географияи табиӣ олимони намоён Бароздин Д. 
Н., академик Юсупова С. Ю., Бобохоҷаева С. М., Сенюшкин К. Д., 
Промтов А. Н., фаъолият доштанд.  

Аввалин аспирантони кафедра Бақоева Ф. А., Зиёев Д., Қурбоншо Ё., 
Юсуфбеков А., Худоиев М. ба тадқиқу омӯзиши масъалаҳои 
ландшафтшиносӣ, яхшиносӣ, иқлимшиносӣ ва обҳои сатҳи замин машғул 
шудаанд. Ҳоло дар кафедраи географияи табиӣ устодон профессор, 
Муртазоев У, дотсент Мусоев З. М., м. к. Рауфов Р. ассистент Имомов А. 
ба донишҷӯён таълим медиҳанд. Имрӯз дар кафедраи география як 
профессор, як дотсент, чор муаллими калон ва ду ассистент фаъолият 
доранд.  

 
ГЕОМЕТРИЯ, кафедра.  
Кафедраи геометрия њамчун кафедраи алоњида соли 1972 дар заминаи 

кафедраи анализи математикии факултети математика ташкил ёфтааст. Аз 
рўзи ташкилшавии кафедра сарварии онро шодравон дотсент Собиров Г. 
ба уњда дошт. Бо дастгирии Г. Собиров ва дар муддати фаъолияти кафедра 
омўзгорон Мамедова Љ., Љўрабекова Д., Сатторов А., Раљабов Ғ., 
Шоимќулов М., Ѓаффоров С., Њољиев М., Сўфиев А., рисолањои номзадии 
худро дифоъ намудаанд. Дар кафедра инчунин: Хаимова П. Л., Усмонов 
Н., Мамедова Љ, Хаимов Я. Н., Назаров Ф., Сўфиев А., Набиева Р., Асадов 
О., Маликов Н., Шарипов Ќ., Мамадљонова М., Мирзозода Д., Љўрабекова 
Д. Бойматов К. кор ва фаъолият карда буданд.  

 Кафедра аз рўйи равияњои «Топология» ва «Алоќамандии 
геометрияи мактаби олї бо геометрияи мактаби миёна» корњои илмию 
методї бурда, аз рўи ин равияњо махфилњо гузаронида шудаанд. Аз тарафи 
омўзгорони кафедра китоби тоҷикии дарсии «Геометрия» (муаллифон 
Усмонов Н., Раљабов Ѓ.), «Геометрияи аналитикӣ» (муаллифон Норов Қ., 
Латипов С.) ва якчанд дастурњои таълимию методї аз ќисмњои алоњидаи 
геометрия аз нашр баромадааст.  

 Дар таълиф намудани китобњои дарсї ва маводҳо барои 
хонандагони мактабњои тањсилоти умумї сањми дотсент Норов Ќ. ва дигар 
омӯзгорон низ хеле назарррас мебошад. Омўзгорони кафедра кўшиш ба 
харљ медињанд, ки барои њамаи бобњои таълимии геометрия ба шогирдон 
маводњо тайёр намоянд.  

 Баъди шодравон Собиров Г. (1972-1976) сарварии кафедраро дотсент 
Раљабов Ѓ. (1976-1986), профессор Усмонов Н. (1986-1994), дотсент Норов 
Ќ. (2008-2009, 2013-2017), номзади илми педагогї, дотсент Шарипов Н. 
(2009-2011), номзади илми педагогї Раззоќов А. (2011-2013), инчунин, 
шодравон дотсент Суфиев А. (1994-2004), дотсент Љўрабекова Д. (2003-
2008) ба уҳда доштанд.  
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Моҳи сентябри соли 2017 кафедраи геометрия ба кафедраи геометрия 
ва математикаи олӣ номгузорӣ карда шуд ва вазифаи мудири кафедраро 
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Нуралиев Ё. ба уҳда дорад. Дар кафедра 
омўзгорон: дотсентон Норов Ќ., Нуралиев Ё., Раззоќов А., Ғафоров С., 
Замонов М., омӯзгорони калон Дадабоева Н., Лашкарбеков Р., 
ассистентон Талбаков Ф., Собиров С., Арабзода Қ., Авезов Р., Зулфонов 
Ш. ва лаборант Муҳаммадова О. фаъолият доранд.  

 
ГЕОЭКОЛОГИЯ, кафедра.  
Кафедра соли 1990 таъсис ёфтааст. Маќсади таъсиси ин кафедра 

таълими асосњои экология ва њифзи табиат дар факултетњои донишгоњи 
омўзгорї ва баланд бардоштани маърифати экологии љавонон мебошад. 
Аз рўзи таъсисёбиї то њоло кафедраро дотсентон Алидодов Б. ва Вазиров 
К. В. сарварї намудаанд. Њоло роњбарии кафедраро профессор Эргашев А. 
ба уҳда дорад.  

Дар кафедра њафт нафар омўзгор, аз љумла як профессор, ду дотсент, 
як муаллими калон, се ассистент фаъолият доранд. Омўзгорони кафедра 
дар баробари корњои таълиму тарбия, инчунин, ба тадќиќи масъалањои 
экологї, њифз ва истифодабарии оќилонаи сарватњои табиии Тољикистон 
машѓуланд. Аз оѓози фаъолияти кафедра то имрўз устодони кафедра зиёда 
аз 60 номгўи корњои илмї, китобњои илмї, таълимї, илмию методї, илмию 
оммавї ва барномањои таълимиро нашр намудаанд. Дар заминаи таълими 
фанњои кафедра ихтисоси нав – географияи њифзи табиат кушода шуд, ки 
ба таълиму тарбияи экологї дар мактабњои миёна ва дигар муассисањои 
таълимї мусоидат мекунад.  

Соли 1997 хатмкунандагони аввалини шуъба фаъолияти мењнатии 
худро оѓоз карданд. Раванда таълиму тарбия ва иљрои корњои илмию 
тадќиќотї, илмию методї бо роњбарї ва иштироки бевоситаи устодони 
баландихтисосу соњибтаљриба анљом меёбад.  

Њоло дар кафедра устодон, профессор Эргашев А., дотсентон 
Мавлонї С., Ашуров С., муаллими калон Ќаландаров А. А., ассистентон 
Идрисов Д. Р., Гулмирзоев Ќ. Њ., Иброњимов Ќ. А. ба таълиму тадриси 
шогирдон машѓуланд.  

Устодони кафедра корњои зиёди илмї ва таълимиро, аз ќабили 
«Обуздание селевих потоков» (1972), «Минералогия ва петрография бо 
унсурњои кристаллография» (китоби дарсї, 1998), «Геология ва 
палеонтология бо унсурњои геологияи таърихї» (китоби дарсї, 2003), 
«Действие УФ радиации на физиолого-биохимические процесси у растений 
в условиях високогорья» (2006) ба нашр расонидаанд.  

Дар кафедра оид ба асосњои экологии истихрољи канданињои 
зеризаминии Тољикистон (нафт ва газ), њолатњои фавќулоддаи табиї (сел 
ва обхезињо), оќилона истифода бурдани сарватњои табиии Тољикистон 
(замин ва об), таъсири омилњои экологї ба мањсулнокии биологии 
растанињои кишоварзї (пахта, гандум, офтобпараст, юнучќа) дар 
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шароитњои гуногуни иќлими Тољикистон корњои илмї анљом дода 
мешаванд.  

 
ГИМЕЛШТЕЙН Израил Пейсахович (тав. 4. 11. 

1905, вил. Мински ЉШС Белорусия, ваф. маълум нест), 
педагог, номзади илмњои педагогї, дотсент. Соли 1931 
факултети педагогикаи Донишкадаи омўзгории ш. 
Ленинградро хатм кардааст. Солњои 1924–1928 муаллим 
ва мудири мактаби ибтидої дар вилояти Мински ЉШС 
Белорусия, 1928–1931 донишљўи донишкадаи омўзгории 
ш. Ленинград, 1931–1932 инспектори шуъбаи маорифи 
ш. Ростов, 1932–1933 мудири мактаби миёнаи ш. Ростов, 

1933–1938 мудири ќисми таълими техникуми омўзгории ш. Ростов, 1938–
1941 мудири ќисми таълими мактаби миёнаи ш. Ленинград, 1941–1943 
инспектори Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон, 1943–1960 муовини 
директори Институти тадќиќотї-илмии илмњои педагогии ЉШС 
Тољикистон оид ба илм буд. Солњои 1951–1960 њамчун дотсенти кафедраи 
педагогика, 1960–1969 мудири кафедраи педагогика, 1969–1975 дотсенти 
кафедраи педагогикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Соли 1975 ба нафаќа баромадааст. 
Муаллифи 2 рисола, 28 китобу брошюра, зиёда аз 40 мақолаи илмї ва 
илмию методї мебошад. Бо медали «Барои мењнати шоён» ва 
ифтихорномањои фахрии Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон 
ќадрдонї шудааст.  

 
ГОГОШИДЗЕ Венера Диамидовна (тав. 12. 11. 

1926, ваф. маълум нест), забоншиноси тољик, доктори 
илмњои филология (1989), профессор. Солњои 1952–1946, 
1971–1973 ва 1980–1985 декани факултети забонњои 
хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко, 1966–1985 мудири кафедраи 
забони англисии донишкадаи омўзгории пойтахт, аз 30 
декабри 1985 дотсенти кафедраи забони англисии 
донишкадаи мазкур буд. Соли 1996 бо сабаби аз њудуди 

љумњурї рафтанаш бо аризааш аз кор озод карда шудааст. Ќобилияти 
баланди ташклотчигї дошт. Солњои зиёд њамчун декани факултети 
забонњои хориљї ва мудири кафедраи филологияи англисии донишкадаи 
омўзгорї кор карда, дар давоми зиёда аз 45 соли фаъолияти омўзгориаш 
дар донишкада њазорњо нафар омўзгорони баландихтисоси маълумоти 
олидорро аз рўи ихтисоси забони англисї тайёр намудааст. Зиёда аз 50 
мақолаи илмї ва илмию методї оид ба ихтисосаш навишта, дар 
конференсияњои илмию назариявии љумњуриявї ва умумииттифоќї бо 
маърузањо баромад кардааст. Бо ордени «Нишони фахрї» ва медали 
«Барои мењнати шоён» ќадр карда шудааст.  
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ГОЛС Иля Саламонович (тав. 04. 12. 1896, ш. 

Саратов, ваф. маълум нест), муаллими география. Cоли 
1924 Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинградро 
хатм кардааст. Солњои 1925–1928 иќтисодчї дар ш. 
Челябинск, 1928–1929 ассисенти Донишгоњи давлатии 
ш. Саратов, 1929–1930 иќтисодчии халќии ш. Энгелс, 
1930–1932 коркуни калони Институти илмию 
тадќиќотии ш. Саратов, 1932–1935 дотсенти 
Донишкадаи наќшакашии ш. Куйбешев буд. Аз соли 

1936 њамчун дотсент ва декани факултети географияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод кор кардааст. Директорони 
донишкадаи омўзгории пойтахт Њаќбердиев А., Содиќов Њ. ва Шукуров О. 
ба фаъолияти омўзгорї ва илмии ў бањои баланд додаанд. Њамчун 
мутахассиси соњаи география соли 1944 кори илмиеро бо номи 
«Географияи Тољикистон» тайёр намуда буд. Бо ду медал, якчанд 
ифтихорномањои фахрии Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ва 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз 
карда шудааст.  

 
ГРЕЧИШКО Семён Корнилович (тав., ваф. 

маълум нест), муаллими забон ва адабиёти рус. Солњои 
1921–1924 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
То ба Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод 
омаданаш 8 сол собиќаи корї дошт. Аз 2 феврали соли 
1938 њамчун муаллими калони кафедраи адабиёти рус, 
аз 1 апрели соли 1938 и. в. дотсенти кафедраи адабиёти 
рус, аз 21 апрели соли 1938 иљрокунанди вазифаи декани 
факултети забон ва адабиёти рус, аз 5 сентябри соли 

1939 иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи забони русї аз адабиёти 
умумї, аз 6 ноябри соли 1940 иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи 
адабиёти умумии донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Солњои 40-ум ва 50-
уми асри XX фаъолияти омўзгориашро њамчун дотсенти кафедраи умумии 
факултети забон ва адабиёти руси Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко давом додааст.  

 
ГУЛЗОДА Наврўз (тав. 03. 01. 1949, д. Хаспои н. 

Ванљ), забоншинос, номзади илми филология (2009), 
дотсент (2018). Солњои 1966–1967 дар колхози зодгоњаш 
кор кардааст. Солњои 1968–1970 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат кардааст. Солњои 1970–1984 муаллими 
синфњои ибтидої, роњбари тайёрии ибтидоии њарбї, 
ташкилотчии корњои беруназсинфї ва мудири ќисми 
илмии мактаби миёнаи № 20 н. Вахш, 1971–1976 
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донишљўи факултети филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1984–1987 њамчун мудири 
кабинети забон ва адабиёти Институти такмили ихтисоси муаллимони 
вилояти Ќурѓонтеппа, 1987–1993 муаллими кафедраи педагогика ва 
кафедраи навтаъсиси забон ва адабиёти филиали Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко дар ш. Ќурѓонтеппа, 1993–
1995 нозири калони шуъбаи маорифи н. Ванљ, 1996 муаллими забон ва 
адабиёти мактаби миёнаи № 24 н. Марказии ш. Душанбе кор кардааст. Аз 
соли 1997 то ба имрўз муаллими калон ва дотсенти кафедраи забони 
тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи зиёда аз 60 маќолаи 
илмї ва илмию оммавї, се монография ва 6 маҷмуаи ашъор мебошад. Оид 
ба категорияи соњибият дар забони тољикї тадќиќоти илмї ба анљом 
додааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2000) 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Ифодаи соњибият дар забони тољикї. Д., 2009; Њисори сухан (Маҷмуаи ашъор). Д., 

2009; Дар љавоби дил (Маҷмуаи ашъор). Д., 2009; Кокули оташ (Маҷмуаи ашъор), Д., 
2009; «Шуълаи меҳр» (2010). “Фарҳанги тоҷикӣ-испанӣ - испанӣ тоҷикӣ» (2011); 

“Тематический словарь русско-таджикский и таджикско русский соответствии» (2014 ва бо 

такмил 2015); “Разговорник таджикско – русский и русско – таджикский соответствии» 

(2015); “Муҳовараи русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ русӣ» (2018); “Таджикско – русский и русско – 

таджикский разговорник» (2019); “Навои қалам» (Мунтахаби ашъор) (2019), “Латофати 

ишқ» (2020). 

 

 
ГУЛМИРЗОЕВ Ќиёмиддин Њаќмирзоевич – (тав. 25. 

04. 1978, н. Сангвор (Тавилдара), географ, номзади илмњои 
география, дотсент. Солњои 1997-2001 факултети 
географияи ДДОТ ба номи С. Айнї хатм намудааст. Соли 
2001-2003 њамин Донишгоњро бо ихтисоси магистри илмњои 
табиатшиносї хатм намуда, 2003-2007 тањсилро дар шуъбаи 
аспирантураи ДДОТ ба номи С. Айнї давом додааст. Дар 
мавзуи «Љанбањои географии батанзимдарории муњољирати 

мењнатии беруна (дар мисоли Тољикистон)» рисолаи номзадї њимоя 
кардааст (2019).  

Аълочии фарњанги Тољикистон (2011) ва Ифтихорномаи ДДОТ ба 
номи С. Айнї (2018), муаллифи зиёда аз 40 маводи чопшудаи илмї-методї 
мебошад, ки дар онњо масъалањои географии муњољирати мењнатї, 
истифодабарии дурусти захирањои табиї мавриди тадќиќ ќарор дода 
шудаанд.  

Ас: Чистая вода и человеческое общество пути упровления. Д., 2007; «Захира ва 
самаранок истифодабарии обҳои Тоҷикистон. Д., 2009; Качество водообеспеченности и 
экономическое состояние некоторих промышленних городов Таджикистана. Д., 2010; 
Масъалаҳои ҳифзи захираҳои туристӣ ва рекреатсионии Тоҷикистон. Д., 2017; Тағирёбии иқлим 
ва таъсири он ба захирахои обии Тоҷикистон. Д., 2019; Захираи обии ҳавзаи дарёи Зарафшон 
ҳамчун омили асосии баланд бардоштани иқтисодиёти минтақа. Д., 2019; Самаранок истифода 
бурдани захираҳои обӣ дар Тоҷикистон. Д., 2019; Равандҳо ва манбаъҳои маълумоти оморӣ оиди 
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муҳоҷирати аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Д., 2019; Осорхонакунонии канданињои фоиданоки 
Тољикистон. Д., 2020.  

 

 
ГУЛОВ Тоир Ёрович (тав. 20. 07. 1964, н. Ванљ), 

кимиёшиноси тољик, номзади илмњои химия (2000), 
дотсент (2004). Солњои 1981–1983 коргари совхози ба 
номи Федченкои н. Ванљ буд. Солњои 1983–1985 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат намудааст. Солњои 1985–
1990 дар факултети биология-химияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1990–1992 муаллим-
тадќиќотчии Донишгоњи давлатии Москва ба номи М. 

В. Ломоносов, 1994–1997 аспиранти кафедраи химияи органикї ва 
биологї, 1997–2000 муовини декани факултети химия оид ба корњои 
тарбия, 2000–2006 муовини декани факултети химия оид ба корњои 
таълимї, 2006–2009 декани факултети химияи ДДОТ ба номи С. Айнї буд. 
Аз соли 2009 њамчун дотсенти кафедраи химияи органикї ва биологии 
донишгоњи номбурда фаъолият дорад. Муаллифи 30 асару мақолаи илмї 
ва илмию методї, 6 барномаи таълимї, ду ихтироот, аз љумла усулњои 
истењсоли 3-винилбенз [c] изоксазол ва усулњои истењсоли транс–1, 2-бис- 
бенз [c] изоксазолил мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2001), ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон ва донишгоњи омўзгорї мукофотонида шудааст.  

Ас.: Машѓулияти амалї аз химияи органикї (ҳаммуаллиф). Д., 2010.  
 

ГУЛАЊМАДОВ Мусамир (тав. 25. 08. 1936, н. 
Ховалинг, ваф. 11. 05. 2021, ш. Душанбе), файласуф ва 
сиёсатшиноси тољик, доктори илмњои фалсафа (1995), 
профессор (1997). Солњои 1961–1966 дар факултети 

таъриху филологияи Донишкадаи давлатии омӯзгории ш. 

Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1966–1969 аспиранти кафедраи фалсафаи 
донишкадаи мазкур, 1969–1995 муаллими калон ва 

дотсенти кафедраи коммунизми илмии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1997–2008 вазифаи мудири 
кафедраи сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С. Айниро ба уҳда дошт. Аз соли 
2008 то 2021 профессори кафедраи сиёсатшиносии донишгоњи номбурда 

буд. Муаллифи 9 асар ва зиёда аз 100 маќолаи илмӣ ва илмию оммавӣ, оид 

ба хусусиятњои ташаккули љањонбинии илмии халќи тољик, асосњои 
иљтимоию сиёсии пайдоиши низоъњо, њаёти маънавии љамъият, 
марњилањои ташаккули истиќлолияти миллии тољикон ва дигар 
масъалањои сиёсї тадќиќотњо анљом додааст. Бо роњбарии ў 12 нафар 
рисолаи номзадї дифоъ намудаанд. Бо унвони фахрии «Корманди шоистаи 
Тољикистон» (2001), нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи 
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Тољикистон», «Аълочии маорифи халќи ИЉШС» (1981) ва 
ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии Тољикистон сарфароз карда 
шудааст.  

Ас.: Ташаккули љаҳонбинии илмии меҳнаткашон. Д., 1971; Ташаккули боигарии 

маънавии одами советї. Д., 1973; Љањонбинии илмии одами советї. Д., 1980; Асосњои 
ташаккули љањонбинии илмї. Д., 1985; Рол ва ањамияти љањонбинии илмї дар ташаккули одами 

нав. Д., 1989; Љањонбинӣ ва бозсозї. Д., 1990; Ташаккули боигарии маънавии насли наврас. Д., 

1991; Тољикистон дар роњи бунёди давлати демократии њуќуќбунёди дунявї. Д., 1999; 

Равандњои сиёсї ва миллии истиќлолияти Тољикистон. Д., 2000.  

 

ГУРУКОВ Толењ Мирзоевич (тав. 5. 10. 1944, д. 
Вишхарваки н. Ванљ, ваф. 2019 ш. Душанбе), муаллими 
география. Солњои 1962–1966 дар Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намуда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 
1966–1970 сарбози артиши шуравї, 1970–1972 
лаборанти калон ва ассистенти кафедраи заминшиносии 
умумї ва геологияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1971–

1972 дар њайати экспедитсияи баландќўњи Институти географияи 
Академияи илмњои ИЉШС оиди тадќиќоти пиряхњои Помир иштирок 
намудааст. Солњои 1972–1976 маротибаи дуюм дар сафњои артиши шуравї 
хизмат кардааст. Солњои 1976-2019 њамчун ассистент, муаллим ва 
муаллими калони кафедраи географияи табиии ДДОТ ба номи С. Айнї 
фаъолият дошт. Њамзамон солњои 1979–2006 њамчун муовини декани 
факултети география оид ба тарбия, 2006–2007 мудири кафедраи 
географияи табиї ва баъд то соли 2019 ба ҳайси ассистент, муаллим ва 

муаллими калони кафедраи географияи табиии факултети географияи 

донишгоҳи давлатии омȳзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ кор 
кардааст. Оид ба масъалањои инкишофи релефи Тољикистон корњои илмию 
тадќиќотї гузаронида, муаллифи зиёда аз 26 маќолаи илмї аст. Дар 
тањрири харитањои муосири Тољикистон сањми худро гузоштааст. Дар 
давоми 40 соли фаъолияти илмию омўзгориаш дар таълиму тарбияи 
њазорњо мутахассисон сањми худро гузоштааст. Бо медали «20 солагии 
ѓалабаи Халќи Советї дар Љанги Бузурги Ватании солњои 1941–1945», 
нишони фахрии «Аълочии сарњадчиёни СССР» ва ифтихорномањои 
Вазорати маорифи Тољикистон мукофотонида шудааст. Дар муддати 
фаъолияти омȳзгории худ ба сифати муаллими таҷрибадор ва географи 
беҳамто дар Донишгоҳи омȳзгории Тоҷикистон барои омода намудани 
ҳазорҳо нафар мутахассисон барои макотиби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
дигар сохторҳои давлатӣ саҳми назаррас дорад.  
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ГУРУКОВА Озода Валиевна (тав. 14. 06. 1968, д. 
Вишхарваки н. Ванљ), муаллими география. Солњои 1985–
1990 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил намуда, онро бо ихтисоси 
география ва биология хатм намудааст. Солњои 1990–1991 
муаллими мактаби миёнаи № 61 ш. Душанбе буд. Аз соли 
2005 то ба имрўз муаллими калони кафедраи географияи 
умумии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи 

зиёда аз 15 маќолаи илмї аст, ки дар онњо масъалањои иќтисодию 
географии ташкили њудудии истењсолот мавриди тадќиќ ќарор дода 
шудааст.  

 
 ГУРЕЗОВ Сирољиддин Изатуллоевич (тав. 2. 06. 1983, 

н. Восеъ). Омўзгор фанни иќтисодиёт. Хатмкардаи факултаи 
иќтисодиёт ва идоракунии маорифи ДДОТ ба номи С Айнї 
(2005) ва шуъбаи аспиарнтураи њамин донишгоњ (2010). Аз 
соли 2010 то соли 2013-ум ба њайси љонишини таълимии 
декани факултети иќтисодиёт ва идоракунии маорифи ДДОТ 
ба номи С Айнї, 2013-2015 декани факултети иќтисодиёти 

донишгоњи мазкур 2015-2018 мудирии шуъбаи маорифи н. Восеъ, 2018-2020 
сарматахассиси Хадамоти давлатии назорат дар соњаи маориф кор 
кардааст. Њоло ба сифати муаллими калони кафедраи «Иќтисодиёт ва 
идоракунї» кор карда, дар мавзуи «Наќши мактабњои миёна дар 
ташаккули сармояи инсонї» пажуҳиши анљом додааст.  
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Ѓ 
ЃАЙРАТОВ Мењровар Ховарович (тав. 20. 11. 1971, 

д. Техарви н. Ванљ), биологи тољик, номзади илмњои 
биология (2009). Соли 1995 шуъбаи химия-биологияи 
факултети биология-химияи Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраевро хатм 
намудааст. Солњои 1995–1996 омўзгори фанни химия дар 
мактаби миёнаи № 88-и н. Синои ш. Душанбе буд. Аз соли 

1996 то 1998 њамчун муаллим, муаллими калон ва иљрокунандаи вазифаи 
дотсенти кафедраи ботаникаи факултети биологияи ДДОТ ба номи С. 
Айнї фаъолият дошт. Дар соњои 1998-2005 дар вазифаи муовини декани 
факултети биология кор кардааст. Аз соли 2008 то соли 2012 мудири 
кафедраи ботаника, аз соли 2013 то 2014 мудири кафедраи МТБ ва БУ, аз 
соли 2014 то соли 2018 мудири кафедраи ботаника, аз соли 2018 то 2020 
декани факултети биология ва аз соли 2020 то њоло мудири кафедраи 
биохимия ва генетикаи факултети биологияи донишгоњро ба уҳда дорад. 
Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Таъсири шароитњои агроэкологии 
минтаќаи кишт ба нишондодњои морфо-физиологї ва биохимиявии сифати 
дони гандум» дифоъ намудааст. Бо Ифтихорномаи Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон (2009) ва нишони Аълочии маориф ва илми 
Тољикистон ќадр шудааст (2019).  

Ас.: Роњнамои омӯзгор аз фанни биолоияи умумӣ барои синфи 10-ум. Д., 2018; Роњнамои 
омӯзгор аз фанни биолоияи умумӣ барои синфи 11-ум. Д., 2018; Роњнамои омӯзгор аз фанни 
ботаникаи синфи 5-ум. Д., 2019; Роњнамои омӯзгор аз фанни ботаника синфи 6-ум. Д., 2019); 
Ботаника (китоби дарсӣ барои синфњои 5, 6, њаммуаллиф). Д., 2019.  

 
 

ЃАНИЕВ Њабиб Вањобович (тав. соли 1917, ш. 
Бухоро, ваф. маълум нест), муаллими фанни химия, 
дотсент (1972). Соли 1939 факултети химияи Донишгоњи 
ш. Самарќандро хатм кардааст. Солњои 1940–1941 
муаллими Донишкадаи давлатии омўзгории Бухоро, 
1941–1944 технологи калони ш. Бухоро, 1944–1946 
муовини мудири шуъбаи саноат ва наќлиёти Комитети 
њизбии вилоятии ш. Бухоро, 1946–1947 директори 
идораи селектории Бухоро, 1947–1948 мудири шуъбаи 

Комиљроияи вилояти Бухоро ва муаллими химияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Бухоро буд. Солњои 1959–1976 њамчун муаллим, муаллими 
калон, дотсенти факултети географияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Дар муддати фаъолияти 
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бисёрсолааш дар донишкадаи омўзгории пойтахт дар тайёр намудани 
њазорњо мутахассисон сањми худро гузоштааст.  

  
 
ЃАФУРОВ БОБОЉОН (тав. 31 декабри 1908, д. 

Исфисори ш. Хуљанд, ваф. 12 августи 1977, ш. Душанбе). 
Ходими бузурги давлатї, рўзноманигор, муаррих, 
ховаршинос, академики АИ ҶШСТ (1951), академики АИ 
ИҶШС (1968), Ходими хизматнишондодаи илми ЉШСТ 
(1967), Ќањрамони Тољикистон (1999). 

Бобољон Ѓафуров 31 декабри 1909 д. Исфисори вил. Хуљанд волости 
Самарќанд (ҳоло Тољикистон) дар оилаи косиб ба дунё омадааст. Падар ва 
падарбузургаш аслан аз гузари Хоља Камоли шањри Хуљанд будаанд ва 
падари ў Ѓафур ба иллати тангии маишати зиндагї ба назди бародараш ба 
д. Исписор мекучад ва дар ин љо ба Розия Бойматова (Розия Озод) хонадор 
мешавад. Модари Бобоҷон Розия Озод- шоираи тољик, бино ба ќавле, аз 
авлоди шоири бузурги форсу тоҷик Камоли Хуҷандӣ (асри ХIV) мебошад. 
Розия Озод соњиби хату савод буд ва дар дења мактаби хонагї ташкил 
карда, дар баробари фарзандони худ љавонону духтарони мањалларо низ 
хату савод меомўхт. Бобољон Ѓафуров дар хотироти худ, ки дар маљаллаи 
русии «Огонёк» ба нашр расидааст, менависад: «Дар хонаи азизи мо 
модарам ба ман аввалин ҳарфҳоро омўзонд, аввалин тарбияро ман аз ў 
омўхтам, аввалин бор ман аз забони ӯ гуфтори классиконро шунидам». 
(Огонёк, 1969). Ќобили зикр аст, ки Розия Озод шеъри нахустини худ 
«Насиҳат ба фарзанд»-ро ба нахустфарзандаш Бобоҷон бахшидааст. Бино 
ба сабаби тангдастии оила Бобољон аз 8-солагї дар хонаи соњибдавлатони 
дења ба муздурї машѓул мешавад ва њамзамон дар мактаби ибтидоии дења 
тањсил мекунад. Аз соли 1922 то соли 1924 дар хонаи бачагони дењи 
Хистеварз зиндагӣ ва таҳсил кардааст. Дар соли 1926 ўро ба Кумитаи 
ноҳиявии созмони ҷавонон (комсомол) ба кор пешбарӣ намуданд ва дар 
айни замон таҳсили худро дар мактаби роҳи оҳани назди истгоҳи Хуҷанд 
идома медињад. Қобилият ва дониши ӯро ба эътибор гирифта, дар соли 
1928 ба Самарқанд, ба курсҳо (даврањои донишафзойї)-и олии 
ҳуқуқшиносӣ мефиристанд. Дар он ҷо то соли 1930 таҳсил менамояд. Пас аз 
хатми курсҳои мазкур Бобоҷон Ғафуровро ба шаҳри Сталинобод 
мефиристанд. Солҳои 1930-1931 дар Комиссариати халқии адлияи љумҳурї 
кор мекунад, ҳамзамон бо рўзномаи «Тољикистони Сурх» (ба забони 
узбекї) ҳамкорї мекунад. Солњои 1931-1935 дар Донишкадаи 
умумииттифоќии рўзноманигории шањри Маскав тањсил мекунад. Солҳои 
1935-1938 ба њайси муовини муҳаррир ва муҳаррири рўзномаи узбекии 
«Тољикистони сурх» (Қизил Тожикистон) кор кардааст. Солҳои 1938-1941 
аспиранти Институти таърихи Академияи улуми Иттиҳоди шуравӣ таҳсил 
намуда, соли 1941 рисолаи номзадї дар мавзуи «Таърихи тариқати 
исмоилия аз ибтидои асри XIX то ҷанги якуми ҷаҳон» дифоъ намудааст. Аз 
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соли 1941 то 1944 муншии Кумитаи марказии ҳизби коммунистии 
Тоҷикистон оид ба ташвиқу тарғиб ифои вазифа намудааст. Аз соли 1944 
то 1946 дар вазифаи котиби дувум ва аз соли 1946 то 24 майи соли 1956 дар 
вазифаи котиби якуми Кумитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон 
фаъолият намудааст. Њамзамон, бо умури ҳизбӣ Бобоҷон Ғафуров ба 
фаъолияти омӯзгорӣ ва илмӣ мағул шудааст. Аз соли 1936 то соли 1938 дар 
Мактаби олии хоҷагии кишоварзии Тоҷикистон омӯзгори иқтисоди сиёсӣ 
буд. Аз соли 1939 то соли 1940 дар Донишгоҳи омӯзгории шаҳри 
Сталинобод аз таърихи халқҳои Иттињоди ҷамоњири шуравї дарс гуфтааст. 
Аз соли 1942 то соли 1948 мудири бахши таърихи Институти таърих, забон 
ва адабиёти шуъбаи тоҷикистонии Академияи улуми Иттињоди ҷамоњири 
шуравї ва дар соли 1951 аъзои ҳақиқии Академияи улуми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интихоб гардидаст. Соли 1952 рисолаи докториро дар мавзуи 
«Таърихи халқи тоҷик» дар Академияи улуми Иттиҳоди шуравӣ дифоъ 
намудааст. Аз соли 1956 то поёни зиндагиаш Ғафуров вазифаи раиси 
Институти шарқшиносии Академияи улуми Иттиҳоди шуравӣ ва сардабири 
маҷаллаи «Осиё ва Африка»-ро бар уҳда дошт. Соли 1958 узви вобаста ва 
соли 1968 академики Академияи улуми Иттиҳоди шуравӣ интихоб шудааст. 
Бобољон Ғафуров дар ташкили муассисањои илмию таълимї наќши бориз 
дорад, мањз бо ташаббуси ў Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (1948) ва 
Академияи улуми Тоҷикистон (1951) ташкил шуд.  

 Фаъолияти илмӣ-эҷодии Бобољон Ғафуров дар шароите оғоз 
гардида, ки дар афкори ҷамъиятӣ бояд собит мешуд, ки халқи тоҷик бо 
меҳнати шоёнаш дар тамаддун аз давраҳои қадим маълуму машҳур аст, 
зеро давраи ҷавонии ӯ дар вазъияте мегузашт, ки ҷараёни сиёсӣ-иртиҷоии 
понтуркистон вуҷуд доштани халқи тоҷикро инкор карда, Осиёи Миёнаро 
ба империяи «Туркияи бузург» пайваст карданӣ буданд. Бобољон Ѓафуров 
њанӯз дар солҳои 30-юми асри XX, ба омӯхтани таърихи халқи тоҷик шуруъ 
намуда, рисолаи номзадї ва доктории худро ба таърихи халќи тољик 
ихтисос дода буд. Бобољон Ѓафуров асосан ба омўзишу тањќиќи таърихи 
халќњои Шарќ ва авзои миллию озодиоњии онњо машѓул шудааст. Соли 
1947, ки њанўз сухан аз манофеъ ва ифтихороти миллї ба миён овардан 
љурми бузург њисоб мешуд, китоби «Таърихи мухтасари халќи тољик»-ро 
навишта, ба нашр расонд. Ин китоб нахустин асари гаронарзиш ва 
нисбатан мукаммале ба њисоб мерафт, ки ба таърихи тољикон бахшида 
шуда буд ва ба забони русї тарљума шуда, дар Маскав се бор (1949, 1952, 
1955) ба нашр расид. Бо сарварї ва ёриии амалии ў гурӯҳи муаллифон бори 
нахуст таърихи халқи тоҷикро дар се ҷилду панҷ китоб навиштанд, ки 
солҳои 1963-1965 дар матбааи «Наука»-и Москва ба нашр расидааст. 
Муњаррири масъули ин китобњо Бобољон Ѓафуров буд. Аллома Ѓафуров 
донандагони ќадимтарин мусиќии тољик «Шашмаќом»-ро, ки дар 
Самарќанду Бухоро мезистанд, ба Душанбе овард ва ин мусиќии беназир 
ба нота гирифта шуда, нашр гардид. Ӯ чун донандаи «Шашмақом» ва 
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қадршиноси нуктасанҷу борикбини он барои омӯзиши таърих ва таблиғи 
он хидмати бузург карда аст. Вай борҳо таъкид намуда, ки ниёкон маҳсули 
гаронбаҳои мусиқиро ба мисли «Шашмақом» мерос гузоштаанд ва онро мо 
чун гавҳараки чашм ҳифз бояд намоем.  

 »Шашмақом» дурдонаи беназирест, ки аз қаъри асрҳои куҳан то ба 
рӯзгори мо расидааст. Илова бар ин, Ѓафуров Бобољон дар ин солњо ба 
тарљумаи асарњои саромадони марксизм, аз љумла Валадмир Илич Ленин 
ба забони тољикї сарварї намуда, худ шахсан иштирок намуд. Бино ба 
гуфтаи муњаќќиќон, тањќиќоти Бобоҷон Ғафуров аслан дар се самт сурат 
гирифтааст: омўзиши таърих ва раванди нањзати миллї озодихоњии 
халќњои Шарќ, сиёсати њизби коммунист доир ба манофеъи миллии 
халќњои шуравї ва таърихи халќњои Шарќ, алалхусус таърихи даврони 
бостон ва асримиёнагии онњо. Ў дар ин солњои чандин маќола, маҷмуањо, 
дастуру њуљљатњое интишор намуд, ки ба таърихи халќњои Осиёю Африќо 
ва муборизањои онњо барои расидан ба истиќлолияти миллї бахшида 
шудааст. Ѓафуров ба њайси ховаршинос ва ходими сиёсии Њукумати 
шуравї дар чандин конфаронсњову њамоишњо ва форумњои байналмилалии 
ховаршиносї ширкат варзида, дар вусъат ёфтани равобити байналхалќии 
улуми шарќшиносї наќши бориз бозидааст. Аз љумла дар Анљумани 25-
уми байналмилалии ховаршиносон (М., 1960), раиси Кумитаи шуравї оид 
ба лоињаи ЮНЕСКО «Шарќ ва Ѓарб» ва ѓайра масоили мубрами илми 
ховаршиносиро ба миён гузоштааст. Соли 1967 барои пиёда намудани 
барномаи тадќиќотии ЮНЕСКО аз рўйи лоињаи Осиёи Марказї љиддан 
камар баст ва мањз ба ташаббуси ў дар барномаи мазкур тадќиќи давраи 
Кушониён ба сифати муњимтарин масъала дохил карда шуд. Вобаста ба ин 
соли 1968 дар шањри Душанбе конфаронси байналхалќии ЮНЕСКО 
бахшида ба таърих ва тамаддуни Осиёи Миёна баргузор гардид. Дар ин 
конфаронс ў раис интихоб гардид ва дар мавзуи «Давлати Кушониён ва 
тамаддуни љањон» маъруза кард. Бо ташаббуси Ѓафуров соли 1970 дар 
Маскав анљумани 13-уми байналмилалии улуми таърих баргузор гардид. 
Ѓафуров раиси конфаронси 3-юми байналхалќї оид ба масоили таърихи 
нав ва навтарин, таърихи инкишофи амалї ва мадании мамолики Осиёи 
Марказї дар ќуруни Х1Х-ХХ (Ишќобод, 1972) интихоб шуд ва дар мавзуи 
«Даврањои асосии тараќќиёти таъриху маданияти халќњои Осиёи Марказї» 
маъруза кард. Соли 1977 дар назди Кумитаи мусиќии ЮНЕСКО масъалаи 
омўзиши мероси мусиќии классикии Шарќро ба миён гузошт. Дар натиља 
бо ќарори Кумитаи мазкур ва Шурои миллии мусиќии Иттињоди ҷамоњири 
шуравї нахустин симпозиюм (анљуман)-и байналмилалии мусиќишиносї 
дар шањри Самарќанд (1978) баргузор гардид. Фаъолияти илмии Бобољон 
Ѓафуров бо фаъолияти сиёсию љамъиятии байналхалќияш тавъам аст. Ў 
Президенти Иттињодияи (ассосиатсия) байналмилалии омўзиши маданияти 
Осиёи Миёна, раиси Кумитаи шурои омўзиши тамаддуни Осиёи Марказї, 
ноиби Президенти Иттифоќи байналхалќии тадќиќот оид ба Шарќ ва 
Осиё, раиси Кумитаи шурои миллии иттињодияи улмии Уќёнуси Ором, 
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раиси Кумитаи акљояи оид ба мукофоти ба номи Фирдавсї, раиси фонд 
(хазина)-и якдилии Осиё ва Африќо ва бисёр дигар ташкилотњои љамъиятї 
буд. Ѓафуров аъзои фахрии Љамъияти ховаршиносони Полша (Лањистон), 
доктори фахрии Донишгоњи Олигархи Њиндустон, аъзои хориљии 
Академияи улум ва санъати Босния ва Герсоговинияи Югославия, аъзои 
фахрии Љамъияти Осиё дар Порис, узви Кумитаи доимии Кунгураи 
байналхалқии эроншиносон (Эрон, соли таъсис 1966), аъзои шурои миллии 
Њиндустон оид ба равобити маданї ва ѓайра интихоб шудааст. Ѓафуров 
вакили Шурои олии Љумњурии шуравї сусолистии Тољикистон (даъватњои 
1-3) ва вакили Шурои олии Љамоњири сусолистии шуравї (даъватњои 2-7) 
буд. Дар съездњои 19 ва 20 Њизби коммунистии иттињодияи шуравї, аъзои 
Кумитаи марказии њизби коммунисти шуравї интихоб шудааст. Ў бо шаш 
ордени Ленин, орденњои Инќилоби Октябр, Байраќи сурхи мењнати 
Муѓулистон ва бо бисёр ордену медалњои дигар ва бо мукофоти 
байналмилалии Љавоњирлол Нењру сарфароз гардидааст.  

 Гўшаи дигари фаъолияти Бобољон Ѓафуровро рўзноманигорї ва 
нависандагї ташкил медињад. Бино ба таъкиди худаш, ў бо мутолиаи 
маќолањои С. Айнї ба матбуот бештар таваљљуњ намуд. Фаъолияти 
матбуотии ў њанўз аз солњои 30-юми асри ХХ аз рўзномаи «Пролетариати 
Хуљанд» оѓоз ёфта, баъдан ба матбуоти љумњурї, Иттињоди Шуравї ва 
љањон пайванди ногусастанї касб кардааст. Доманаи мавзуи дахлкардаи ў 
хеле фарох аст. Ў бо сарпарастии С. Айнї њангоми тањсилаш дар 
Самарќанд бо рўзномаи «Овози тољик» (солњои 1928-1930) њамкорї 
мекунад ва доир ба масоили доѓи рўз хабару маќолањо менависад. Солњои 
љанги дуюми љањонї фаъолияти матбуотї Бобољон Ѓафуров бештар 
мегардад. Ў дар ин солњо яке аз сарварони фаъоли кор ва кумаки неруҳои 
мусаллањ дар аќибгоњи љанг буд. Чун шогирд ва идомадињандаи кори С. 
Айнї Ѓафуров низ дар маќолањои худ аз адабиёти пурѓановати форсу 
тољик самаранок истифода бурдааст. Дар маќолаи «Анъанањои 
ќањрамононаи халќи тољик» такя бар ривоёту достонњои суханварони 
форсу тољик руҳияи ватандўстї, озодихоњї ва ќањрамонии халќро таљассум 
намудааст. Ў муаллифи њикояву очеркњо ва маќолоти илмї доир ба 
адабиёт низ мебошад. Дар солњои 30-40 асри ХХ ин ќабил навиштањои ў бо 
тахаллуси «Рауфзода» ба нашр расидаанд. Ѓафуров 17 сол сардабири 
маљаллаи «Осиё ва Африќои имрўза» (ба забони русї «Азия и Африка 
сегодня») буд. Соли 1971 дар маљаллаи «Огонёк» (русї) повести ў бо 
унвони «Мањмуд» (ба забони русї) чоп шуд, ки доир ба њаёти як 
камбаѓалбачаи тољик (дар асоси њаёти бачагиии худи муаллиф) ќисса 
мекунад. Ќиссаи мазкур баъдан дар Душанбе дар шакли китоби људогона 
бо унвони «Асрори осёби кўњна» (ба забони русї) ба нашр расид. Ѓафуров 
њангоми роњбари љумњурї буданаш барои рушди камоли адабиёт ва 
санъати тољик корњои назаррасе анљом дод. Бо роњбарии ў соли 1949 дар 
Маскав дањаи адабиёти тољик баргузор гардид. Вобаста ба ин, маќолаи ў 
«Адабиёти халќи тољик» дар бузургтарин рўзномаи њизбї «Правда» 
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(«Њаќиќат», 21 сентябри соли 1949) ба нашр расид, ки халќњои миллатњои 
мухталифи шуравиро бо суннатњои њазорсолаи адабиёти форсу тољик ошно 
намуд.  

Бо эњтимоми бевоситаи Бобољон Ѓафуров соли 1949 дар Тољикистон 
идораи барномањои бурунмарзии радиои Тољикистон ташкил шуд, ки то 
кунун барои њамзабонони мо дар Эрону Афѓонистон ва дар маљмуъ бањри 
форсизабони дунё барномањо тањияву пахш менамояд. Ин тадбир якчанд 
омил дошт: аввалан, чун Љумњурии Тољикистон бо Афѓонистон њаммарзу 
њамзабон мебошад ва роњбарияти шуравї бо дарки ин матлаб мехост 
нуфузи кишвари худ ва сиёсати худро ба ин кишвар, ки мавриди таваљљуњи 
мамлакатњои Ѓарб ќарор гирифта буд, таќвият бахшад. Аз љониби дигар, 
ин амал метавонист барои дигаргунсозињои љиддии сиёсиву иќтисодї дар 
Афѓонистон мадад кунад. Сониян, муносибати Иттињоди шуравї бо Эрон 
он ваќт рў ба бењбудї нињода буд ва пахши барномањо барои мамлакатњои 
форсизабон метавонист заминаи њамкорињои тарафайнро тавсиа бахшад. 
Сеюм, барои тарбияи мутахассисон ва тањияи барномањо барои Эрон ва 
Афѓонистон дар Тољикистон нисбат ба дигар љумњурињои Осиёи Марказї 
заминаи хуб ва мусоидтар фароњам омада буд. Теъдоди зиёди муњољирони 
сиёсии эронї, ки аксаран донишмандону рўзноманигорону шахсиятњои 
шинохта буданд, дар Љумњурии Тољикистон фаъолияту зиндагї мекарданд. 
Гузашта аз ин, њамдину њамзабон ва њамфарњанг будани Тољикистон бо ин 
кишварњо имкон медод, ки барои фаъолияти барномањои бурунмарзї 
иќдом шавад. Аз љониби дигар, академик Бобољон Ѓафуров, ки дар 
даврони шуравї соњиби эътибор ва нуфузи хоса буд ва бевосита бо 
роњбари маќоми аввали Иттињоди шуравї Сталин робитаи наздик дошт, 
ба ин кор мусоидат намуд. Њадафи Бобољон Ѓафуров ин буд, ки садои 
Љумњурии Тољикистонро миллионњо њамзабонони мо дар кишварњои 
хориљї шунида, аз рўйдодњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї 
мунтазам огањ гарданд. (Саидмуроди Хољазод. Таърихи радиои Тољикистон. 
ќ. 1. -Душанбе: Деваштич, 2006, с. 56).  

Бобољон Ѓафуров бо вуљуди роњбарри љумњурї будан аз раванди 
адабиёт огоњ буд ва дар њар маврид андешањояшро дар бораи ин ё он асари 
шоиру нависандагон иброз менамуд. Масалан, маќолаи ў дар бораи 
румони «Пўлод ва Гулрў»-и нависандаи тољик Рањим Љалил дар маҷмуаи 
«Адабиёт шуравии тољик» (Сталинобод, 1958, сањ. 87-95) нашр шудааст. 
Ѓафуров дар тарѓибу нашри мероси адабию фарњангии форсу тољик сањми 
бузург дорад. Бо роњбарии ў «Баёзи назми тољик» (ба русї, Маскав, 1951) 
ба нашр расид. Ў ба њайси узви њайати тањририяи «Китобхонаи адабиёти 
љањон» (200 љилд, ба забони русї) барои интихобу нашри бењтарин 
намунањои адабиёти Шарќ, алалхусус адабиёти форсу тољик сањми арзанда 
дорад. Дар ин силсила ќисмате аз «Шоњнома»-и Њаким Фирдавсї бо 
муќаддимаи Ѓафуров ба нашр расид. Бо кўшишу дастгирї ва иштироки 
бевоситаи ў матни илмї-интиќодии «Шоњнома» (дар 9 љилд) дар Маскав 
зевари табъ ёфт. Ѓафуров ба љамъоварї ва нашри адабиёти шафоњии 
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(фолклор) тољик низ хидмати арзанда кардаааст. Соли 1961 дар Маскав 
зери тањрири ў «Афсонањои тољикї» (њозиркунанда Раљаб Амонов) ба 
забони русї чоп шуд.  

 Бобољон Ѓафуров ба Эрон ва халќи он мењри беандоза дошт ва 
забони форсию тољикї ва дариро як забон медонист бо гўишњои сегона. Ин 
андешањои ў дар мусоњибааш бо рўзноманигори Эронї Сируси Алинажод, 
ки соли 1974 бори аввал ба Эрон сафар намуда буд, баён шудааст. Бобоҷон 
Ғафуров забони форсии дариро забони модарии ҳамаи форсигӯёни 
Эронзамин медонад. Ў аз вусъат ва нуфузи забони форсї сухан ронда, 
барҳақ навиштааст: «Таъсир ва шуњрати адабиёти хаттии форсї дар асрҳои 
миёна чунон бузург буд, ки вай на танҳо дар кишварҳое, ки забони форсї 
барои аҳолии онҳо забони модарї ҳисоб мешуд (Моовароуннаҳр, Хуросон, 
Эрони ғарбї), балки дар кишварҳои берун аз ҳудуди онҳо – Озарбойљон, 
Осиёи Хурд. Курдистон, Афғонистон, Ҳиндустони шимолї, Туркистони 
шарқї низ бо ин забон олсори илмию адабї эҷод мешуд».  

 Бобољон Ѓафуров муаллифи беш аз 300 асару мақола оид ба таърихи 
халқи тоҷик ва таърихи умумиҷаҳонї мебошад, ки дар нашрияҳои 
гуногуни дунё чоп шудаанд. Асарҳои ў бо забонҳои гуногун дар Деҳлӣ, 
Берлин, Рим, Теҳрон, Пекин, Кобул, Порис, Қарочи, Варшава ва ғайра бо 
теъдоди зиёд ба табъ расидаанд. Бо ташаббус ва зери таҳрири ў танҳо бо 
забони англисӣ қариб 30 асар дар мавзуъҳои муҳими таърихи мамлакатҳои 
Шарқ нашр гардидаанд. Вай мактаби бузург ва эътирофшудаи 
ховаршиносиро асос гузошт. Дар байни осори вай китоби «Тоҷикон. 
Таърихи ќадимтарин, ќадим ва асрњои миёна» маќоми хос дорад, ки ба 
тоҷикӣ ва русӣ мунташир шудааст. Аллома Ғафуров барои навиштани 
шоҳасари худ «Тоҷикон» зиёда аз 2000 сарчашмаҳои асримиёнагї ва 
кутубу маќолоти илмии ватанию хориљиро истифода кардааст. Дар он 
давраҳое, ки ғояҳои интернатсионализми сохта мағзу устухони низоми 
мавҷударо фаро гирифта буд ва ҳама гуна кӯшишҳои худшиносии миллӣ 
саркӯб мешуданд, аз ҷониби роҳбари мақоми аввали ҷумҳурӣ даст задан ба 
омӯзиши мавзуи таърихи миллати тоҷик худ як қаҳрамонӣ буд. Ин асар 
шуълае буд, ки ба саҳифаҳои торики фаромӯшгаштаи таърихи миллати 
тоҷик равшанӣ андохта, падидаҳои худшиносию ифтихори миллиро 
такмил дод ва ба фарзандони бедордилу фидоӣ рӯҳ бахшид. Нашри ин асар 
дар он даврон аз ҷасорату матонату ватанпарварии ин марди фарзона ва 
дўстори халќу мењан шаҳодат медод. Ин асар аз тарафи ховаршиносони 
ҷаҳон баҳои баланд гирифта, барои тадқиқоти минбаъда ва ба вуҷуд 
омадани таърихи бисёрҷилдаи халқи тоҷик замина гузошт. Бобоҷон 
Ғафуров дар таҳқиқи таърих ва фарҳанги халқҳои эронинажод мақоми хоса 
дорад. Ҷавҳари офаридаҳои ӯ дар китоби «Тоҷикон» ҷой гирифтааст. Дар 
ин асари мукаммали илмӣ мавқеъи тоҷикон дар таърих ва тамаддуни 
башарї, мақоми забони форсии тоҷикӣ дар байни забонҳои ҷаҳон, 
махсусан забонҳои эронӣ бо самимияти бузург сухан рафтааст.  
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Ба туфайли фаъолияти илмї-љамъиятии ў дар байни љумҳуриҳои 
Иттиҳоди шуравї ва хусусан мамлакатҳои Шарқ, муносибатҳои муътадили 
тиҷоратии–фарҳангӣ ба амал омаданд. Фаъолияти илмӣ ва 
созмондиҳандагии академик Бобоҷон Ғафуров нишон медиҳад, ки ӯ дар 
роҳи ба ҳам наздику ошно гардондани тамаддунҳои Шарқу Ғарб саҳми 
арзанду гузоштааст. Академик Бобоҷон Ғафуров ягона олими тоҷик буд, 
ки ӯро чун сиёсатмадори варзида дар миқёси ҷаҳон, хусусан дар Шарқ, хуб 
мешинохтанд. Бобоҷон Ғафуров аз худ хотираи дурахшоне гузоштааст. 
Бузургтарин шахсиятњои милали мухталиф, ки бо ў ошної доштанд ва ё ба 
суҳбаташ расидаанд, дар бораи вай бо муњаббат њарф задаанд. Ричард 
Фрай-таърихнигори амрикоӣ, Мао Сзе Дун-ходими сиёсии Чин, Сафӣ 
Ҳайдари Дониш- олим ва шоири Покистон, Профессор Саид Нурул Ҳасан-
арбоби сиёсии Њиндустон, Ш. К. Гуҷарал- ходими сиёсӣ ва ҷамъиятии 
Ҳиндустон, сафири Ҳиндустон дар Шуравї, Вилём Помрой-муҳаққиқ ва 
нависандаи машҳури амрикоӣ, Р. Б. Рибаков-доктори илмҳои таърих, 
ҳиндшиноси машҳур, В. М. Солнсев - раиси Институти забоншиносии 
Академияи улуми Русия, В. М. Солнсев - узви вобастаи Академияу улуми 
Русия, И. Ю. Юдаков - котиби илмии Институти шарқшиносии Академияи 
улуми Русия, профессор Муҳаммаднурӣ Османов - мудири Шуъбаи 
Институти шарқшиносии Академияи улуми Русия, академик Б. А. 
Литвинский - мудири шуъбаи Институти шарқшиносии Академияи улуми 
Русия, Ю. В. Ганковский-олими шарқшинос, Чингиз Айтматов - 
нависандаи қирғиз, Ҷалолиддини Сиддиқӣ - профессори устоди Донишгоҳи 
Кобул ва чандин шогирдону идомадињандагони мактаби ў дар Тољикистон, 
академик Ањрор Мухторов, академик Рањим Масов, академик 
Муњаммадљон Шакурї ва дигарон дар китобу маќолот ва хотироти худ аз 
ў чун бузургтарин ховаршиноси замон, роњбари кордону фозил, мунодии 
илму фарњанги Шарќ ёд кардаанд. Масалан, шоири машҳури Покистон 
Файз Аҳмад Файз соли 1978 ќабри Ғафуровро зиёрат карда, чунин гуфта 
буд: «Ин фарзанди бузурги тоҷик дар асл фарзанди бузургтарини 
Машриқзамин мебошад». Шоирон ва нависандагони тољик дар васфи 
Ѓафуров ва асари машњури ў «Тољикон» асарњои зиёде офаридаанд, ки 
«Таърих гувоњ аст» (Лоиќ Шералї), «Китоби «Тољикон» (Бозор Собир), 
«Тољиконро хонда» (Саидалї Маъмур) аз љумлаи онњост.  

Бобоҷон Ғафуров 12 августи соли 1977 дар шањри Душанбе вафот 
кардааст. Ба поси хидматњои арзандаи ин фарзанди баруманди миллат, 
олими шинохта, донишманди бузург дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳраки 
Ғафуров ва ноҳияи Ғафуров дар вилояти Суғд номи ӯро доранд. Соли 1999 
Бобоҷон Ғафуров бо унвони олии Қаҳрамони Тоҷикистон сарфароз 
шудааст. Нимпайкарањои ў дар назди Академияи улуми Тоҷикистон ва 
хиёбонҳои шаҳру рустоҳо, ки номи ўро доранд, гузошта шудаанд. Соли 
1998 дар шањри Ғафурови вилояти Суғд осорхонаи ба номи академик 
Бобоҷон Ғафуров таъсис дода шудааст. Дар назди осорхона маркази 
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«Ѓафуровшиносї» амал мекунад, ки ходимони он доир ба рўзгору осори ин 
абармарди миллат ва дигар масоили таърих тадќиќоти илмї мебаранд ва 
то кунун чандин маќолоту рисолањои илмї ба забонњои тољикї, русї ва 
узбекї ба нашр расидаанд.  

 Манобеъ: Осор: Таърихи тариқати исмоилия аз ибтидои асри XIX то ҷанги якуми ҷаҳон 

(ба русї). М., 1941; Таърихи мухтасари халќи тољик. Сталинобод, 1947; Таърихи мухтасари 
халќи тољик аз даврони ќадим то Инќилоби октябр (ба русї). Маскав, 1949; Давлати Кушониён 
ва тамаддуни љањон (русї) 1967; Тољикон. Ќадимтарин, ќадим ва асрњои миёна (русї) 1972, 
њамин китоб ба забони тољикї, китоби аввал. Д., 1983, китоби дуюм. Д., 1985.  

Китобњои илмї ва бадеї дар бораи Бобољон Ѓафуров: Ањрор Мухторов. Академик 
Бобољон Ѓафуров. Д., 1989; Усмон Ѓаффоров. Равшангари таърих. Д., 1990; Бобољон Ѓафуров 
(Маводи тарљумањолї, ба забони русї). Д., 1969; Академик Бобољон Ѓафуров-муњаќќиќи таърих 
ва тамаддуни мардумони Осиёи Марказї. Д., 1999; Акбар Турсун. Ќирони саъдайн. Д., 1986; 
Фотењ Ниёзї. Сарбозони бесилоњ. Д., 1986 ва ѓайра.  

 

ЃАФУРОВ Баврак (тав. 15. 10. 1935, д. Билисуфи н. Данѓара), 
доктори илмњои биологї (1992), профессор, (1994), узви Академияи илмњои 
Ню-Йорки ИМА (1995), узви вобастаи Академияи илмњои байналмилалии 
мактабњои олї (1998). Соли 1961 факултети биологияи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм намудааст. Солњои 
1961–2003 лаборанти калон, ассистент, муаллими калон, дотсент, мудир ва 
профессори кафедраи физиологияи одам ва њайвонот, декани факултети 
биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд. Солњои 2003–2004 њамчун 
профессори кафедраи физиологияи Донишгоњи аграрии Тољикистон, 2004–
2005 муовини директори Пажуҳишгоњи давлатии «Ѓизо» ва мудири 
кафедраи анатомия ва физиологияи ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. 
Муаллифи зиёда аз 200 мақолаи илмї, дастурњои таълимию методї ва 
монографияњо мебошад. Хулосаи тадќиќотњои илмияш дар бисёр 
мањфилњои илмии байналмилалї (дар Маљористон, Њиндустон, Эрон, 
Россия) ќироат шуда, худи ў дар радифи физиологњои машњури Аврупо 
шинохта шудааст. Бо ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон, нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон», 
медали «Барои мењнати шоён» ва ордени «Шараф» мукофотонида шудааст.  

Ас.: Ташнагї ва рафтор дар шароити экстремалї. Д., 1995.  
 

ҒАФФОРОВ Раззоқ (тав. 1932 дар н. Самарқанди вил. 

Самарқанд, ваф. 2001 Самарқанд). Д.и.ф. (1980), профессор, 

(1986), узви вобастаи АИ ҶТ (1988). Маълумоти миёнаро дар 

зодгоҳаш ҳосил намуда, сипас соли 1949 Донишкадаи 

муаллимтайёркунии шаҳри Самарқандро хатм кардааст, 

солҳои 1949-1951 ӯ дар мактаби миёнаи деҳаи Чоркӯҳи 

ноҳияи Исфара ва қишлоқи Оҳалики ноҳияи Самарқанд дарс 

гуфтааст. Соли 1951 Р. Ғаффоров ба Донишкадаи омӯзгории 

Хуҷанд  шомил шуда, бинобар маълумоти олии нопурра 

доштан онро дар зарфи ду сол, яъне соли 1953 хатм 

менамояд. Баъд аз хатми донишкада як сол дар шуъбаи маорифи халқи ноҳияи 
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Самарқанд ба ҳайси инспектор ифои вазифа намуда, соли 1954 ба Донишгоҳи 

Самарқанд ба муаллимӣ даъват мешавад ва аз ҳамон вақт тақдири хешро ба 

тадрису тадқиқи забони тоҷикӣ зич мепайвандад. Чун орзуи ягонаи Р.Ғаффоров 

идомаи таҳсил ва таълифи рисолаҳои илмӣ буд, соли 1959 даъвати сарони 

Пажуҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ Тоҷикистонро бо камоли 

мамнуният пазируфт ва дар шуъбаи забони адабии тоҷик ба сифати ходими 

хурди илмӣ ба кор шуруъ кард. Р.Ғаффоров соли 1965 дар мавзуи “Забон ва 

услуби Раҳим Ҷалил» рисолаи номзадӣ ва дар соли 1980 дар мавзуи 

“Синтаксиси лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ дар тасвири муқоисавӣ (ҷумлаҳои содда)» 

рисолаи докторӣ дифоъ намудааст. Ӯ аз соли 1966 то соли 1992 сарпарастии 

шӯъбаи лаҳҷашиносиро ба ӯҳда дошт. Бо ДДОТ ба номи С.Айнӣ ҳамкориҳои 

судмандро ба роҳ монда, дар тарбияи шогирдони самти филологияи тоҷик ба 

роҳбарии аспирантону докторантон саҳми зиёде дошт. Соли 1992 ба Самарқанд 

кучида, то охири умр дар кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи Самарқанд чун 

профессор кор кардааст. 

 Азбаски устод Р.Ғаффоров дар баробари кори илмӣ дар мактабҳои олӣ 

фаъолияти педагогиро низ давом дода, дар тарбияи садҳо омӯзгорони забон ва 

адабиёти тоҷик саҳм гирифтааст, соли 1986 ба дарёфти унвони профессории 

Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин мушарраф мешавад. 

Вале соли 1989 барои устод Р. Ғаффоров махсусан фаромӯшношуданист: 

аввалан барои сарварию иштирокаш дар таълифи асари панҷҷилдаи “Шеваи 

ҷанубии забони тоҷикӣ» сазовори Ҷоизаи давлатии ба номи Абуалӣ ибни Сино 

(1987) гашта бошад, сониян узвияти Иттифоқи нависандагони ИҶШС-ро ҳосил 

намуд. 

 Р.Ғаффоров яке аз сермаҳсултарин забоншиносони ҷумҳурӣ мебошад. Ба 

қалами ӯ зиёда аз 300 номгӯй мақолаву тақриз ва рисолаҳои гуногунҳаҷми 

илмӣ мансубанд. Ӯ яке аз муаллифони китоби дарсӣ аз услубшиносӣ барои 

мактабҳои миёна ба шумор меравад. Ӯ солҳои зиёд дар мактабҳои олии пойтахт 

аз услубшиносӣ, маданияти сухан ва забони адабии тоҷик дарс гуфтааст. 
Ас.: Забон ва услуби Раҳим Ҷалил. Д., 1966; Синтаксис таджикских говоров в сравнительном 

освещении (простое предложение). Д., 1993; Южные говоры таджикского языка (синтаксис). Том II., 

Д., 2014; Устоди бузурги сухан (Ба олими шинохта-забоншиноси маъруф Н. Маъсумӣ бахшида 

шудааст). Д., 1978; Сухансанҷ ва суханвар. Д., 1999; В.И.Ленин дар бораи забон. Д.1966; Нависанда 

ва забон. Д., 1977; Шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ. Ҷ.3. Д., 1979; Синтаксиси ҷумлаҳои сода//Шеваи 

ҷанубии забони тоҷикӣ. Проспект. Д., 1973; К вопросу о сравнительном изучении синтаксиса 

таджикских говоров // Вопросы языкознания, 1979, №1. -С. 74-81; Сравнительное изучение 

предложно-послеложных конструкции в таджикских говорах // Вопросы диалектологии и истории 

языка (Материалы VII совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка). Д., 1984. -С. 

42-54; Калимаҳои шевагӣ дар романи Раҳим Ҷалил «Одамони ҷовид» // Ахбороти АФ РСС 

Тоҷикистон. Шуъбаи фанҳои ҷамъиятӣ. Д., 1962, №3(30). -С. 67-75; Ҳудуди паҳншавии шеваҳои 

тоҷикӣ // Мактаби советӣ, 1969. -С. 24-29; Бо нияти корҳои азим (Проблемаҳои илми шевашиносӣ) // 

Маориф ва маданият, 1971, 27 май; Калимаҳои лаҳҷавӣ дар услуби бадеӣ. (Забон ва ҳусни баён) // 

Маориф ва маданият, 1974, 23 март; Меъёри истифодаи унсурҳои лаҳҷа дар асарҳои бадеӣ. Маъруза 

дар конференсияи илмӣ оид ба маданияти сухан // Маориф ва маданият, 1974, 25 май; Як навъи 

махсуси ибораҳои исмӣ дар шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ // Масъалаҳои забоншиносӣ. Д., 1975. -С. 

12-31; Нависанда ва лаҳҷаҳои забон//Садои шарқ, 1975, №7. -С. 112-125; Хабарҳои феълии мураккаб 

ва тарзи ифодаи онҳо дар лаҳҷаҳои ҷанубӣ // Забоншиносии тоҷик. Д., 1977. -С. 109-123; Тарҷума ва 



180 

 

забони адабӣ // Нависанда ва забон. Д., 1977. -С. 151-158; Бори дигар дар бораи терминҳои лаҳҷа ва 

шева // Маориф ва маданият, 1979, 17 май; Доир ба омӯзиши синтаксиси шеваҳои тоҷикӣ // 

Масъалаҳои забоншиносӣ. Д., 1979, №1. -С. 74-81; Ифодаи хабар бо шаклҳои сифати феълӣ дар 

шеваҳои забони тоҷикӣ// Забоншиносии тоҷик. Д., 1980. -С. 203-216; Калимаҳои умумӣ ва 

хосса//Мактаби советӣ. -№9, Д.,1990. -С. 13-22 ва ғ. 

 
ЃАФФОРЗОДА Абдуњалим (тав. 24. 12. 1951. д. 

Кулолии љамоати Рўдакии ш. Панљекент), муаррих, педагог 
ва сиёсатмадор, номзади илмњои педагогика, дотсент (2006). 
Хатмк. ф-таи филология ва таърихи ИДПД (1968–72). 
Лабаранти калони шуъбаи фалсафаи Академияи фанњо 
(1972-73). Хизмат дар артиши шуравї дар вилояти Новгород 
(1973-74). Лабаранти калони кафедраи марксизм –ленинизм 

ва таърихи ҳизби коммунисти Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон 
(1974- 1982), хизмати башардўстона дар ЉДА (1982- 1986), кафедраи 
педагогика, психология ва методикаи мусиќї (1986- 2002), муовини аввали 
ректори Донишкакдаи такмили ихтисоси муалимони мактабњои тањсилоти 
миёнаи касбии назди Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон (2002 - 
2004), мутахассиси пешбурди шуъбаи забони Вазорати маорифи ЉТ (2004 - 
2006), декани факултети такмили ихтисоси Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(2006 - 20011), директори Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони 
мактабњои олї касбї назди Донишгоњи миллии Тољикистон (2011 - 2015), 
Раиси КИ ЊСТ ш. Душанбе (-1998-2004), Раиси КИМ Њизби сотсиалистии 
Тољикистон (2004 - то имрўз) Вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон (аз с. 2015).  

 Ас.: Аввалин давлати тоҷикӣ. Д., 1997; Давлатҳои баъдии тоҷикӣ. М., 1995; Асосњои 
педагогика. Д., 1995; Шакл ва методњои ташаккулёбии тарбияи мењнатии хонандагонё дар 
мактабу коллективњои истењсолї. Д., 1999; Танзими оила ва демография. Д., 2007; Зан аз нигоњи 
сиёсати гендерї. Д., 2002; Фарзандони фарзонаи миллат. Д., 2020; Зан аз нигоњи сиёсати 
гендерї. Д., 2020.  

 

 

ЃАФФОРЗОДА Љонона Ѓаффор (тав. 28. 12. 1988, н. 
Исмоили Сомонї, шањри Душанбе), омўзгори фанни 
иќтисодиёт, номзадии илмњои иќтисод (2019). Хатмкардаи 
факултети иќтисодиёт ва идоракунии маориф ихтисоси 
менељменти ДДОТ ба номи С. Айнї (2006-2011) ва 
факултети таърих ва њуќуќи њамин донишгоњ (2013-2017). 

Лаборанти кафедраи иќтисодиёт ва идоракунии ДДОТ ба номи С. Айнї 
(2009-2010), методисти шуъбаи ѓоибонаи факултети иќтисодиёт, (2010-
2014), аспиранти шуъбаи ѓоибона (2012-2016), ассисенти кафедраи 
менељменти молиявї ва муаллими калон (2012-2016) ва аз соли 2017 ба 
њайси мудири кафедраи менељменти молиявї. Рисолаи номзадиро дар 
мавзуи «Асосњои ташкилию иќтисодии хизматрасонии муассисањои 
тањсилоти миёнаи касбї дар шароити иќтисоди бозорї дифоъ намудаст. Бо 
нишони «Аълочии маориф ва илми Тољикистон ќадр шудааст (2019). 
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Барандаи Љоизаи ба номи Исмоили Сомонї барои олимони љавон дар 
соњаи илм ва техника (2020).  

 
 

ЃАФФОРЇ Нуъмонљон Усмонзода (тав. 22. 09. 
1968, ш. Душанбе) таърихшинос, доктори илмњои таърих 
(2014), дорандаи Љоизаи давлатии ба номи Исмоили 
Сомонї (2001), Аълочии маорифи Љумҳурии Тољикистон 
(2012), Аълочии фарњанги Љумҳурии Тољикистон (2019). 
Хатмкардаи факултаи таърихи УДТ (ҳоло ДМТ; 1990). 
Коромўз-муњаќќиќ ва аспиранти кафедраи таърихи халќи 

тољики Донишгоњи давлатии Тољикистон (1990–1994). Ассистент, 
муаллими калон, дотсенти кафедрањои фанњои љамъиятї, таърих ва 
фарњанги халќи тољик, муносибатњои байналхалќї ва мудири сектори 
илмї-тадќиќотии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати 
Тољикистон (1994-2006), њамоњангсози Маркази илмї-тадќиќотии “Шарќ» 
дар вилояти Суѓд (2006-2007), мудири шуъбаи табъу нашри Донишкадаи 
иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон дар шањри 
Хуљанд (2007-2009), докторанти кафедраи таърихи халќи тољики 
Донишгоњи миллии Тољикистон (2009-2012), мутахассиси шуъбаи илмї-
инноватсионї, мудири шуъбаи магистратура, аспирантура ва 
докторантура, профессори кафедраи таърих ва филология, сардори шуъбаи 
омодакунии кадрњои илмї ва илмї-педагогии Донишгоњи давлатии 
тиљорати Тољикистон (2012-2017), профессори кафедраи таърихи халќи 
тољик, муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишгоњи давлатии 
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон (2017-2019), ректори ДДОТ ба номи С. 
Айнї (аз 5 феврали соли 2019 то имрўз), њамзамон профессори кафедраи 
таърихи халќи тољики Донишгоњи миллии Тољикистон (аз соли 2015). 
Самтњои таҳқиқот: таърихи њаракати љадидия дар Осиёи Марказї, таърих 
ва фарњанги Хистеварз. Муаллифи 3 монография, 3 китоби илмї-оммавї, 3 
брошюраи илмї, 4 дастури таълимї-методї, беш аз 100 мақолаи илмї-
тадќиќотї дар маҷмуаву маљаллањо ва зиёда аз 50 маќолаи илмї-оммавї 
дар матбуоти даврї. Дастовардҳои илмии Н. Ѓаффорӣ дар илми 
таърихшиносї таҳқиқи фаъолияти фарњангї-маорифпарварии љадидон дар 
аморати Бухоро, таърихи матбуоти љадидия – рўзномаи “Бухорои шариф» 
ва маљаллаи “Ойина», пайдоиши макотиби “усули љадид» дар сарзамини 
тољикон ва ғ. Иштирокчии конфронсу семинарњои байналмилалї дар 
Душанбе (1999, 2013), Ќайроќум (2001), Хуљанд (1999, 2018), Бишкек (2001-
2003, 2008), Ош (2004, 2008), Иссиќкул (2003-2008), Алмаато (2003, 2006), 
Чимкент (2007, 2010), Тошканд (2004), Ашќобод (2007, 2008), София (2004), 
Москва (2004, 2015, 2019) ва Вашингтон (2004). Ѓ. узви Иттифоќи 
журналистони Тољикистон (2012) мебошад.  

Ас.: Общественно-политическая деятельность Махмудходжи Бехбуди. Д., 1997; По 
страницам газети “Бухорои шариф». Худжанд, 1999; История культурно-просветительской 
деятельности джадидов в Бухарском эмирате (начало ХХ века). Худжанд, 2000; Хистеварз: 
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замон ва одамон. Хуљанд, 2009 (ҳаммуалиф); Кишваршиноси асили Хистеварз. Хуљанд, 2011 
(ҳаммуалиф); Джадидская пресса. Худжанд, 2012; Љадидия ва шинохти он. Д., 2013; Роль и 
место джадидизма в развитии просвещения и духовной культури народов Средней Азии. Д., 
2013; Хистеварз дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945). Хуљанд, 2015 (ҳаммуаллиф) ва 
ѓайра.  

 
ЃАФФОРОВ Абдушукур Одинашоевич (тав. 30. 12. 

1968, н. Восеъ), забоншинос, номзади илми филология 
(2000), дотсент (2005), доктори илми филология (2021). 
Солњои 1986-1993 тањсил дар факултети забон ва адабиёти 
тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Кулоб. Онро 
бо дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1987–1989 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат намудааст. Солњои 1993–
1994 муаллими кафедраи забони тољикии Донишгоњи 

давлатии ш. Ќурѓонтеппа, 1994–1997 аспиранти ИЗА ба номи А. Рўдакии 
АИ Љумњурии Тољикистон, 1997–1998 котиби Шурои илмии Пажуҳишгоњи 
илмњои педагогии АИП Тољикистон, 1998–2000 муалими кафедраи забон 
ва адабиёти синфњои ибтидоии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 
2000–2001 њамчун муаллими калони кафедраи методикаи таълими ибтидої, 
2001–2007 мудири кафедраи забон ва адабиёти синфњои ибтидої ва 
њамзамон муовини декани факултети педагогикаи ДДОТ ба номи С. Айнї 
оид ба илм, 2007–2008 декани факултети педагогикаи донишгоњи мазкур 
фаъолият кардааст. Солњои 2000–2007 раиси Шурои олимони љавони 
донишгоњро ба уҳда дошт. Дар конференсияњои илмии олимони љавон дар 
шањрњои Хуљанд, Кулоб, Ќурғонтеппа ва Душанбе оид ба масъалањои илми 
забоншиносї баромад намуда, муҳтавои онњоро дар маҷмуањои илмии 
олимони љавон ба чоп расонидааст. Солњои 2008–2010 њамчун сардори 
раёсати таълими ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст, 2010-2013 муовини 
ректор оид ба тањсилоти ѓоибона, 2013-2018 декани факултети педагогика, 
аз соли 2018 инљониб дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тољики 
факултети тањсилоти ибтидої мебошад. Солњои 2005–2020 вакили Маљлиси 
вакилони халќи н.и.Сомонии ш. Душанбе буд. Муаллифи зиёда аз 60 
маќолаи илмї, илмию методї, дастурњои илмї-методї, брошюрањо ва 
васоити таълимї, аз љумла «Корњои контролї аз фанни забони адабии 
њозираи тољик» (2004), «Иборањои феълї бо пешояндњои аслї дар «Бадоеъ-
ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Восифї» (2007) мебошад.  

Соли 2021 дар мавзуи “Хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои 

феълӣ дар забони адабии тоҷик» (дар асоси маводи осори мансури асрҳои ХV-

ХVI) бо роҳбарии д.и.ф., узви вобастаи АМИТ, профессор Раҳматуллозода 

Саходод рисолаи докторӣ дифоъ намуд. 
Барои хизматњояш дар рушди соњаи маориф бо нишони сарисинагии 

«Аълочии маорифи Тољикистон» (2005), якчанд рањматномаву 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва донишгоњи 
омўзгорї сарфароз гардонида шудааст.  



183 

 

Ас.: Иборањои феълї бо пешояндњои аслї дар «Бадоеъ-ул ваќоеъ»- и Восифї. Д., 
2014; Хусусиятњои грамматикии иборањои феълї дар забони адабии њозираи тољик. Д., 
2020; Забони тољикї (китоби дарсї барои синфи 6, њаммуаллиф). Д., 2020.  

 
 ҒАФФОРОВ Саттор (тав. 10. 08. 1956, ноҳияи Панҷакент), 

математик, номзади илмњои физика-математика (1992), 
дотсент (1974). Соли 1974 ба факултети математикаи 
ДДОТ ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло ба номи С. Айнӣ) 
дохил шуда, онро соли 1978 хатм намудааст. Солњои 1978 - 
1984 дар ноҳияи Қумсангир (ҳозира Ҷайҳун) ба ҳайси 
муаллими математика, ташкилотчӣ ва нозири шуъбаи 
маориф кору фаъолият кардааст. Соли 1985 коромӯзи 
кафедраи геометрия буд. Аз соли 1986 то 1989 дар 

филиали ДДО Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко дар ш. Қурғонтеппа 
(ҳозира Бохтар) ба ҳайси муаллими калон, ҷонишини декани факултаи 
математика адои вазифа намудааст. Аз ноябри соли 1989 то ноябри соли 
1992 аспиранти рӯзонаи ДД ш. Қазон. Соли 1992 рисолаи номзадиро дар 
мавзуӣ “Структураҳои нимрасандаи тартиби олӣ»ҳимоя намудааст. Аз 
соли 1992 то 2003 дар кафедраи геометрияи ДДОТ ба номи С. Айнӣ адои 
вазифа намудааст. Солњои 2003-2019 дар факултети математика ва 
механикаи ДМТ кор карда, аз соли 2020 ба сифати дотсент дар кафедраи 
геометрия ва математикаи олии ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият дорад. 
Муаллифи 12 дастури методӣ ва 80 мақолаи илмӣ-методӣ аст.  

 Ас: Хатти рост ва ҳамворӣ (њаммуаллиф). Д., 1999; Назарияи эҳтимолият 

(њаммуаллиф). Д., 2017; Математикаи дискретӣ ва мантиқ (њаммуаллиф). Д. 2015; Математикаи 
олӣ (њаммуаллиф), қисми 1. Д., 2017; Математикаи олӣ (њаммуаллиф), қисми 2. Д., 2018.  

 
 

ЃАФФОРОВ Шариф (тав. 20. 09. 1942, д. Хишортоби 
н. Айнї, ваф. 2009, ш. Душанбе), географ, номзади илмњои 
география (1985). Солњои 1960–1965 дар факултети 
табиатшиносї ва географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Пас аз хатми донишкада соли 1966 дар сектори 
Атласи Тољикистон, соли 1967 сектори захирањои 
маъдании ашёи хоми Шурои омўзиши ќуввањои 

истењсолии АИ ЉШС Тољикистон кор кардааст. Солњои 1980–1986, 2000–
2005 дар омўзиши масъалањои инкишоф ва љобаљогузории ќуввањои 
истењсолии Љумњурии Тољикистон иштирок намудааст. Солњои 1982–1995 
дотсенти кафедраи географияи иќтисодии Донишгоњи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Ќ. Љураев буд. Дар таълифи монографияњои 
«Комплекси территориявию истењсолии љанубии Тољикистон», «Омилњои 
инкишофи иќтисодї ва пешгўии инкишофи асосї ва љойгиркунии ќувањои 
истењсолии РСС Тољикистон дар давраи то соли 1990», «Тољикистон: 
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табиат, захирањои табиї», «Захирањои ашёи хоми маъдании Помир», 
«Захирањои ашёи хоми маъдании Тољикистон» иштирок кардааст.  

 
ЃАФФОРОВА Мунзифа Ќањњоровна (тав. 04. 10. 

1924, ш. Хуљанд), файласуфи маъруфи тољик, доктори 
илмњои фалсафа (1968), профессор (1988). Солњои 1940–
1943 дар бахши табиатшиносии Донишкадаи омўзгории 
ш. Хуљанд тањсил кардааст. Соли 1943 ба њайси 
муаллими фанни биологияи Селхозтехникуми 
Ленинобод ва муншии Кумитаи комсомолї дар назди 
Донишкадаи омўзгории вилояти Ленинобод фаъолият 
кардааст. Cолњои 1944–1946 котиби Кумитаи 

комсомолии вилояти Ленинобод оид ба ташвиќот ва тарѓибот, 1946–1948 
котиби Кумитаи комсомолии Тољикистон оид ба ташвиќот ва тарѓибот, 
1948–1952 мудири шуъбаи КМ ЊК Тољикистон оид ба кор байни занон буд. 
Солњои 1952–1955 дар аспирантураи АИ ЉШС Тољикистон тањсил 
кардааст. Солњои 1955–1957 ба њайси муаллими калони кафедраи 
марксизм-ленинизми Донишкадаи занонаи ш. Душанбе, 1957–1962 
дотсенти кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1962–1973 мудири кафедраи фалсафаи 
донишкадаи мазкур кор кардааст. Солњои 1966–1968 докторанти 
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М. Ломоносов буд. Солњои 1974–
1979 дар вазифаи ректори Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон, 
1979–1988 ректори Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко кор кардааст. Баъдан ба њайси профессори кафедраи 
фалсафаи донишгоњи омўзгорї кор карда, иштирокчии фаъоли конгреси 
15-уми умумиљањонии файласуфон (Варна, 1973), конгреси 11-уми 
умумиљањонии сотсиологњо дар Шветсия (1974), аъзои Президиуми Шурои 
Олии ЉШС Тољикистон (даъвати 2, 3, 10, 15), муовини раиси Кумитаи 
якдилии халќњои Осиё ва Африкаи љанубї (1984–1990) буд. Тањти роњбарии 
ў шогирдони зиёде рисолањои номзадї ва докторияшонро дифоъ 
намудаанд. Муаллифи зиёда аз шаш асару 300 мақолаи илмї ва илмию 
оммавї мебошад. Дар корњои илмию тадќиќотияш масъалањои ба њаёт 
татбиќ намудани идеяи озодии занон, хусусан занони Шарќи Шуравї, 
симои маънавии занони тољик ва шуури љамъиятї инъикоси худро 
ёфтаанд. Бо љоизањои «Ходими хизматнишондодаи илми ЉШС 
Тољикистон» (1974), ду ордени «Байраќи Сурхи Мењнат» (1948, 1949), 
ордени «Дўстии халќњо» (1984), ордени «Дўстї» (1999), медалњо, 
ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон 
мукофотонида шудааст. Инчунин, бо нишонњои сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» (1971), «Аълочии маорифи халќи ИЉШС» 
(1982), «Аълочии фарњанги љумњурї» (1997), нишони «Наставник 
молодёжи» (1991), медали «Барои мењнати шоён дар солњои 1941–1945» 
(1945) сарфароз карда шудааст.  
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Ас.: Ба њаёт татбиќ шудани идеяи озодии занон. Д., 1960; Духовный облик 
женщини Советского Востока. Д., 1969; Женщини Советского Востока. Д., 1987; Шуури 
љамъиятї. Д., 2001.  

 

 
ЃАФФОР Мирзо (тав. 5. 01. 1929, д. Дањани Шоли н. 

Ховалинг, ваф. 26. 08. 2006, ш. Душанбе), шоир. Соли 1949 
факултаи филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
Душанберо хатм ва чанде муаллимї кардааст. Муддате 
корманди моњномаи «Шарќи Сурх» будааст. Соли 1956 
Курси олии адабиётро дар Маскав ба поён расонда, солњои 

тўлонї котиби масъули Кумитаи љумњуриявии муњофизони сулњ будааст.  
Асарњояш аз солњои 40-уми асри гузашта чоп шудаанд. Муаллифи 

маҷмуањои ашъори «Аз самими дил» (1952), «Њазор рањмат» (1954), «Дил 
дар кафи даст» (1962), «Аз гањвора то майдон» (1981), достонњои «Асрор» 
(1957), «Тољи давлат» (1958), «366 пањлу» (дар чањор ќисм; 1963, 1964, 1970, 
1972), «Нору нур» (1972), дуљилдаи осор (1979-1980), романи манзуми 
«Фарзанди њукумат» (1983) ва ѓ. мебошад. Барои бачагон асарњои марѓубе 
навиштааст, ки «Санговдавак» (1953), «Баррача рўяд аз замин» (1953), 
«Чилдухтарон» (1956), «Гунљишкак» (1961, 1964), «Достак» (1961, 1965), 
«Шайтони бекафшу мањсї» (1963, 1964), «Як ќатра офтоб» (1965), «Кадом 
њунар бењтар аст?» (1971), «Гулњои дастабаста» (1974) ва аз он шумуланд.  

Дар матбуот чанд њикояи хубаш чоп шудааст. Очеркњояш дар байни 
хонандагон маълуму машњуранд, ки дар маҷмуањои «Сафар ба диёри 
дустон» (1960), «Љовидонї» (1965) ва «Мењнат мукофот аст» (1977) гирд 
омадаанд.  

Анќариб маҷмуаи ашъораш дар нашрияњои бонуфузи маскав ба русї 
ба табъ расидаанд. Шеърњои алоњидааш ба бисёр забонњо тарљума ва чоп 
шудаанд. Осори алоњидаи В. Маяковский, Н. Никрасов, Ш. Петефи, Н. 
Њикмат, А. Сурков, П. Вороко, А. Твардовский ва дигаронро ба тољикї 
гардонидааст. Чанд маќолае, ки дар бораи масоили рушду камоли адабиёт 
ва забони тољикї навиштааст, бесуд набудаанд. Шоири халќии Тољикистон 
(1994). Аз соли 1952 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 
 

 ЃОЗИБЕКОВА Муњаббат Њайдаровна (тав. 14. 05. 1955) 
иќтисодчї, номзади илмњои иќтисодї (2000). Хатмкардаи 
Донишгоњи миллии Тољикистон (1978). Рисолаи номзадиро 
дар мавзуи «Масоили иљтимої-иќтисодии саноати Тољикистон 
дар давраи гузариш ба иктисоди бозорї» дифоъ намудааст 
(2000). Фаъолиятро дар комбинати шоњибофии ш. Хуљанд аз 

вазифаи иќтисодчї оѓоз намуда (1984-1987), солњои 1984-1987 муаллими 
илмњои иќтисодї дар техникуми кооперативии Ленинобод, 1988-1994 дар 
техникуми кооперативии Душанбе дар вазифаи муаллими асосњои илмњои 
љамъиятї, 1994- 2020 муаллими калони кафедраи назарияи иќтисодии 
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ДДТТ ва аз 2020 њамчун дотсенти кафедраи умумидонишгоњии назарияи 
иќтисодї фаъолият дорад. Номбурда муаллифи беш аз 20 маќолаи илмию 
методї аст.  

 
ЃОЗИЕВА Мавлуда Исломовна (тав. 27. 11. 1953, 

ш. Самарќанд), забоншиноси тољик, номзади илми 
филология (1990), дотсент (1992). Солњои 1970–1975 дар 
факултети забон ва адабиёти руси Донишгоњи давлатии 
Самарќанд тањсил кардааст. Солњои 1975–1980 
муаллими забон ва адабиёти рус дар мактаби миёнаи 
№95-и ш. Самарќанд буд. Аз сентябри соли 1980 то 
имрўз дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнї кор 
мекунад. Солхои 2005- 2015 вазифаи мудири кафедраи 

забони муосири рус ва забоншиносии умумиро ба уњда дошта, айни хол 
дотсенти њамин кафедра мебошад. Муаллифи зиёда аз 60 маколаи илмӣ ва 
илмию методист, ки дар онњо масъалахои таълими забони русӣ ва 
типологияи мукоисавии забонҳои тољикиву русї мавриди баррасї ва 
омўзиш ќарор гирифтаанд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тоҷикистон» (2009) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Практический курс русского языка (китоби дарсї барои донишљўён). Д., 
2010.  

 

ЃОЙИБ Сафарзода (тав. 20. 02. 1940, д. 
Муллољони н. Ховалинги вилояти Хатлон, ваф. 1972), 
шоир. Соли 1957 мактаби миёнаи №6-и н. Восеъро бо 
медали нуќра хатм карда, њамон сол муњаассили 
факултаи таъриху филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории душанбе шудааст. Аз соли 1962, баъди хатми 
донишкада солиёни дароз дар рўзномаи «Тољикистони 

Советї» кор кардааст.  
Аввалин шеърњояш аз солњои донишљўйї ба табъ расидаанд. 

Нахустин маҷмуаи ашъораш «Корвони орзу» соли 1969 пешнињоди 
хонандагон гардидааст. Маҷмуаи дигари офаридањояш «Ошёни офтоб» 
соли 1973, «Мероси љавонї» соли 1978 ва «Куллиёт»-аш соли 2011, 
«Мунтахабот» китобюи 2 (2011) баъди марги фољибораш, ба табъ 
расидаанд.  

Дар эљодиёти ў публисистика ва жанрњои гуногуни он (очерку 
сафарнома ва маќолањои проблемавї), њамчунин, танќиди адабї маќоми 
хоссае доштанд. Аз љумлаи зиёиёни сарсупурда ва миллатдўсту 
ватанпарвари кишвар аст, ки дар ќатори аввалинњо борои покизагї ва 
маќоми шоистаи забони модариамон мубориза бурдаанд.  

Шеърњои алоњидааш ба забонњои русї, узбекї ва дигар халќњо 
тарљума шудаанд. Худи ў намунањоеро аз ашъори шоирони русу беларус, 
арману литвонї ва гурљиву озарї ба тољикї гардондааст. Тарљумаи 



187 

 

шеърњои классикии адабиёти арман Сайёли Наворо хеле устокорона анљом 
додааст. Аз соли 1971 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 

 
ЃУЛОМОВ Абдурањим Остонаевич (тав. 01. 06. 1980, 

д. Зиракии н. Њисор), муаллими забони англисї, номзади 
илмњои филология (2019). Солњои 1992–1997 дар факултети 
забонњои хориљии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
кардааст. Солњои 2002–2006 ассистенти кафедраи 
методикаи таълими забони хориљї ва ихтисоси дуюм, 
2006–2007 муовини декани факултети забонњои романию 
германии ДДОТ ба номи С. Айнї оид ба тарбия буд. Аз 

соли 2002 то соли 2006 дар кафедраи линводидактикаи факултаи забонњои 
хориљии ДДОТ ба номи С. Айнї ба сифати ассистент фаъолият карда, аз 
соли 2006 то соли 2009 ба сифати ассистенти кафедраи методикаи таълими 
забони англисї, 2009-2016 саромўзгори кафедраи методикаи таълими 
забони англисї ва њамзамон аз соли 2007 то соли 2016 муовинии декани 
факултети забони англисиро ба уњда дошт. Аз солњои аввали фаъолияти 
омўзгориаш дар донишгоњ дар чандин конференсияњои илмї амалии 
љумњуриявї ва байналмиллалї дар донишгоњњои мухталифи кишвар 
иштирок намуда, доир ба масъалањои илмии методикаи таълими забони 
хориљї баромад намуда, муҳтавои онњоро дар маҷмуањои илмии дохиливу 
хориљї ба чоп расонидааст. Аз соли 2016 то њол мудири кафедраи мудири 
кафедраи методикаи таълими забони англисї аст. Соли 2019 рисолаи 
номзадиро дар мавзуи «Аќидањои маорифпарварона-педагогии Саъдї 
Шерозї ва инъикоси он дар раванди таълиму тарбия дар муассисањои 
тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон» дифоъ намуд. Дар омода 
намудани барномањои таълимї ва стандартњои давлатии тањсилоти олї аз 
рўйи ихтисоси омўзгори забони англисї сањм гузоштааст. Муаллифи зиёда 
аз 50 маќолаи илмї, илмї-методї, 1 монография, 2 дастури таълимї, 2 
маҷмуаи илмї, 7 барномаи таълимї мебошад.  

Ас: Асосњои мањорати омўзгории муаллими забонњои хориљї. Д., 2018; Аќидањои 
маорифпарварона - педагогии Саъдї Шерозї ва инъикоси он дар раванди таълиму тарбия дар 
муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон. Д., 2019; Методикаи таълими забони 
англисї дар муассисањои тањсилоти томактабї. Д., 2019.  

 
 

ҒУЛОМОВА Назира Садриддиновна (тав. 18.12. 1950, ш. 
Душанбе), педагог. Баъди хатми мактаби миёнаи рақами 
7-и шаҳри Душанбе  соли 1969   ба ДДОД ба номи 
Т.Г.Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ) ба 
факултети педагогика, шуъбаи педагогика ва 
психологияи томактабӣ дохил шуда, онро соли 1973 хатм 
намуд ва дар кафедраи тарбияи томактабӣ ба сифати 
ассистент ба кор оѓоз кард.  
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 Соли 1981 дар Донишгоҳи педагогии шаҳри Маскав аз курси такмили  
ихтисос  гузашта, сипас чун муаллими калони кафедра то соли 2015  
фаъолият намуд. Бо нишони сарисинагии Аълочии маорифи Тоҷикистон 
сарфароз гардонда шудааст. Дар давоми фаъолияти педагогиаш зиёда аз 20 
мақолаи илмӣ чоп намудааст.  
Ас.: Экскурсия ҳамчун воситаи шинос намудани кўдакон бо табиат. Д., 1990; 

Машғулиятҳо оиди шинос намудани кўдакони гурўҳи хурд бо табиат(ҳаммуаллиф).Д., 
1990;  Шиносоии кўдакон бо табиат(ҳаммуаллиф).Д, 1992; Кўдакон ва олами 
паррандаҳо (њаммуаллиф). Д., 2004; Шинос намудани кўдакони синни томактабӣ бо 
фаслҳои сол (њаммуаллиф). Д., 2006. 

 

 

ЃУЛОМШОЕВ Силемоншо Акимшоевич (тав. 14. 01. 
1969, д. Занинси н. Роштќалъа), китобшинос ва муаррих, 
номзади илмњои таърих (2007). Соли 1998 факултети 
китобдории Донишкадаи давлатии санъат ба номи М. 
Турсунзодаро хатм кардааст. Соли 1995-1998 китобшиноси 
китобхонаи ба номи А. Лоњутї, мудири шуъбаи илмї-

методии китобхонаи бачагона, китобшиноси пешбари шуъбаи 
библиографияи Палатаи давлатии китоб, 1998- 2005 мудири шуъбаи 
библиографияи Агентии миллии СБРСК- Хонаи китоби Тољикистон, 
њамзамон аз соли 2000 мудири китобхонаи А. А. Семенови Институти 
таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АИ 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Аз соли 2003 ба сифати омўзгор ва соли 
2012 то соли 2020 ба сифати мудири кафедраи таърих ва љомеашиносии 
Коллељи омўзгории ба номи Хосият Махсумова фаъолият дошт ва аз соли 
2021 ба сифати дотсенти кафедраи таърихи халќи тољик фаъолият 
менамояд. Оид ба масъалаи таърихи китоб ва китобдории Бадахшон кори 
илмї- тадќиќоти илмї анљом додааст. Муаллифи зиёда аз 60 маќолаи илмї 
ва илмї - оммавї мебошад. Бо нишони сарисинагии Аълочии матбуоти 
Љумњурии Тољикистон (2004), Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон 
(2010), Аълочии фарњанги Тољикистон (2015) ќадр карда шудааст.  

 Ас.: Махзани маърифат. Д., 2006; Таърихи фаъолияти китобдорї дар Помир. Д., 2007. 
Махзани маърифат. Д., 2006; История библиотечного дела на Памире (Таърихи китобдорї дар 
Помир). Д., 2009; Таърихи халќи тољик: курси лексия барои донишљўёни ѓайриихтисоси таърих. 
(њаммуалиф). Д., 2014; Таърихи халќи тољик барои донишљўёни коллељ. Д., 2011; Ҳайдаршо 

Пирумшоев. Китобномаи шарҳиҳолї. Д., 2015; Гулањмад Рањмихудоев. Китобномаи шарҳиҳолї. 
Д., 2015; Китобњои Љумњурии Тољикистон солњои 1986 - 1990 (Нишондињандаи библиографї). 
Д., 2005.  
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 ДАВЛАТБЕКОВ Ниёзбек (тав. 29. 07. 1945, д. 
Дењмиёнаи н. Шуѓнон), муаррихи тољик, номзади илмњои 
таърих (1986), дотсент (1995). Соли 1972 факултети 
таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1972–1988 
ассистент, муалими калон, дотсенти кафедраи таърихи 
ИЉШС-и донишкадаи мазкур, 1980–1983 хидмати артиши 
шуравї дар Љумњурии Афѓонистон, 1988–2003 мудири 
кафедраи таърихи халќи тољик, 1998–2005 декани 

факултети таърихи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2005 то ба имрўз 
њамчун дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики донишгоњи омўзгорї 
фаъолият дорад. Муаллифи 5 асар, 3 китоби дарсї, 4 барномаву дастурњои 
таълимї ва зиёда аз 20 мақолаи илмї, илмию методї мебошад. Дар 
таълифотњояш инъикоси дин ва урфу одати мардуми болооби Панљро дар 
таърихнигории рус баррасї намудааст. Бо медалњои «Воин-
интернационалист», «Аз мардуми сипосгузори афѓон», медалњои љашнии 
«20-солагии ғалаба бар фашизми Германия», «5-солагии қуввањои 
мусаллањи Тољикистон», нишони сарисинаги «Аълочии маорифи 
Тољикистон», ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ИЉШС ва 
Вазорати маорифи Тољикистон ќадр шудааст.  

 Ас.: Шуриши мусаллаҳ дар Тошкент (бо забони русӣ). Д., 1987; Инъикоси исмоилия дар 

Помир (Дар таълифи муҳаққиқони тоинқилобии рус). Д., 1995; Ақоиди тоисломии мардуми 

Помири ғарбӣ. Д., 1995; Халқи тоҷик дар давраи ташаккул ва тараққиёти муносибатҳои 

феодалӣ. Д., 1997; Таърихи қадимтарин ва қадими халқи тоҷик (Китоби дарсӣ барои 

донишҷӯёни мактабҳои олӣ). Д., 1998; Таърихи ибтидои давраи феодалӣ дар Осиёи Миёна. Д., 

2000; Халқи тоҷик дар давраи тараққиёти феодалӣ ва пайдошавии муносибатҳои капиталистӣ. 

Д., 2000. Аз таърихи мактаб ва маориф дар Душанбе. Д., 2017. Сањми Ањмади Дониш дар 

ташаккули афкори љамъиятии Бухоро. Д. 2018. Рушди инкишофи маориф дар давраи 

истиқлолият. Д., 2019. Эњёи фарњанги халќи тољик дар замони Сомониён Душанбе, 2018.  

 
 ДАВЛАТЗОДА Фаридун Шералї (тав. 20. 08. 1978, д. 

Сафобахши н. Данѓара), њуќуќшинос, номади илмњои 
педагогика (2011). Соли 2000 факултети таърихи ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев (бо ихтисоси таърих ва њуќуќ, соли 2017 
факултети иќтисодии Донишгоњи Славянии Тољикистону 
Русияро (ихтисоси молия ва ќарз) хатм намудаст. Соли 
2000–2005 ассистенти кафедраи њуќуќ, 2005–2007 муовини 
декани факултети таърих оид ба тарбия, 2007–2009 
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муаллими калони кафедраи њуќуќи ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Аз соли 
2009 то соли 2016 мудири кафедраи њуќуќи донишгоњи номбурда кор 
кардааст. Њамзамон солњои 2008–2010 њамчун њуќуќшиноси донишгоњи 
омўзгорї кор кардааст. Дар солњои 2016 то соли 2018 Директори МД 
«Маркази таълии касбомўзии ДДОТ ба номи С. Айнї дар ш. Норак» кор 
кардааст. Солњои 2018-2020 вазифаи мудири шуъбаи маорифи маќомоти 
иљрояи њокимияти давлатии н. Данѓараро иљро кардааст. Аз соли 2021 то 
имрўз дар вазифаи декани факултети тањсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї. Оид ба инкишофи донишњои њуќуќї ва танзими давлати 
њуќуќи масоили демографӣ дар Тољикистон тадќиќоти илмї мебарад. 
Муаллифи якчанд китобњо, рисолањо, маќолањои илмї ва барномањои 
таълимї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2010), Љоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомонї дар соњаи 
илм ва техника барои олимони љавон (2013) ва медали Хизмати шоиста 
(2021) сарфароз шудааст.  

 Ас.: Состояние и развитие правових знаний в Таджикистане (1950–1970 гг.). Д., 2009; 
Асосњои маърифати шањрвандї. Дастури таълимию методї барои таълимгоњњои олии касбї 
(ҳаммуаллиф). Д., 2010; Њуќуќи мурофиаи гражданї. Дастури таълимию методї. Д., 2010; 
Особенности развития правових знаний в Таджикистане (1971–1984 гг.). Д., 2010; Правовое 
знание и его место в системе правового воспитания и правовой культури // Известия Академии 
наук Республики Таджикистан, Серия философия и право, № 4, 2009; Формирование правових 
знаний в преддверии создания Таджикской ССР // Вестник Таджикского национального 
Университета, №4 (60). Д., 2010.  

  

 

ДАВЛАТОВ Абуалї (тав. 19. 06. 1939, д. Рини н. 
Ишкошим), физик, номзади илмњои педагогї (1990), 
дотсент (1992). Солњои 1959–1964 дар факултети физика-
математикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин тањсил кардааст. Солњои 1970–1971 лаборанти 
калони кафедраи физикаи назариявї, 1971–1974 ассистенти 
кафедраи физикаи умумї, 1974–1986 ассистенти кафедраи 
методикаи таълими физика, 1986–1992 муаллими калони 
кафедраи номбурдаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 

Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 1992 њамчун дотсенти кафедраи 
методикаи таълими физикаи ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. 
Солњои 1975–1979 дар шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи донишкадаи 
омўзгории пойтахт тањсил намудааст. Њамзамон, солњои 1995–1997 
муовини декани факултети физикаи донишгоњи омўзгорї оид ба корњои 
таълим буд. Оид ба методикаи истифодаи масъалањои тартибдодаи 
хонандагон дар раванди омўзиши физика кори илмї бурдааст. Муаллифи 
зиёда аз 51 номгўи корњои илмию методї мебошад, ки 6 номгўи онњоро 
воситањои методї ташкил медињанд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (1996) сарфароз шудааст.  



191 

 

Ас.: Тартиб додани масъалањо њамчун методи таълим ва инкишофи тафаккури 
хонандагон дар љараёни машѓулиятњо // Проблемањои актуалии тањсилот дар муасисањои 
тањсилоти олии касбї, миёнаи махсус ва миёна (Маводи конференсияи илмию амалї). Д., 2009.  

 
ДАВЛАТОВ Маҳмадқул (тав. 26. 06. 1955, деҳаи 

Сангпар, ноҳияи Кулоб, вилоти Хатлон (собиқ вилояти 
Кулоб), омўзгор-дирижёр. Соли 1961 то 1971 дар мактаби 
миёнаи ба номи “Коминтерни» ноҳияи Кулоб таҳсил 
намудааст. Соли 1971 ба Омӯзишгоҳи мусиқии ш. Душанбе 
дохил шуда онро соли1975 хатм намудааст. Баъд аз хатми 
Омӯзишгоҳ тибқи роҳхати Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба факултети Иҷрокунандагии ДДСТ ба номи 
М. Турсунзода дохил шуда, онро соли 1980 бо 

муваффақият хатм намуда, тибқи роҳхат ба ҳайси омӯзгори фанҳои 
тахассусӣ ва дирижёрии факултети дар боло зикргардида ба кор қабул 
шудааст. Аз соли 1980 то майи 1982 дар сафи қувваҳои мусаллаҳи 
Иттифоқи Советӣ адои хизмат кардааст. Баъд аз адои хизмати ҳарбӣ ба 
ҳайси омӯзгор, омӯзгори калон, и. в. досент ва дотесент фаъолият кардааст. 
Соли 1993 то 1997 донишҷӯйи факултаи дирижёри опера ва оркестри 
симфонӣ барои дарёфти ихтисоси дуюм таҳсил (таҳсили дуюми олӣ) 
кардааст. Солњои 2003 -2015 аз рӯзи аввали таъсисёбии Консерваторияи 
миллии Тоҷикистон дар вазифаи ноиби ректор оид ба таълим (муовини 
аввал) фаъолият намудааст. Аз соли 2019 омўзгори кафедраи назария ва 
методикаи тарбияи мусиқӣ-бадеӣии ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Дорандаи 
медали Хизмати Шоиста» (2009).  

 Ос: Навои шомгоњї (китоби таълимї барои мактабњои мусиќї, коллељњои санъат ва 
донишгоњњои олї). Д., 1988; Тарзу тавсифи садобарорї дар созњои мизробї (дастури таълимї). 
Д., 1990; Звуко извличение и основние приёми игри на басовом рубабе. Д., 1992.  

 
 

ДАВЛАТОВ Рамазонї Лоиќович (тав. 6. 02. 1972, д. 
Анзоби н. Айнї), файласуф, номзади илмњои фалсафа 
(2014), дотсент (2016). Соли 1990 факултети филологияи 
тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т.Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1995–
1997 лаборанти кафедраи адабиёти тољики ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев, 1997–1999 мудири шуъбаи 
касбинтихобкунии Вазорати мењнат ва шуѓли ањолии 
Љумњурии Тољикистон, 1999–2004 љонишини директор 

оид ба таълим дар гимназия-литсеи № 1-и  д. Чорбоѓи н. Варзоб, 2004–2006 
инспектори шуъбаи маорифи н. Варзоб, 2006–2008 муаллими калони  
кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоњи аграрии Тољикистон буд. 
Солњои 2008-2020 мушовири калон ва њамоњангсози Њаракати вањдати 
миллї ва эњёи Тољикистон, 2020-2021 котиби Шурои олимони ДДОТ ба 
номи С.Айнї ва аз соли 2021 инљониб сардори шуъбаи мониторинги 
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сифати тањсилот ва назорати электронии њамин донишгоњ аст. Њамзамон аз 
соли 2010 муаллими калони кафедраи фалсафа ва фарњанги ДДОТ ба номи 
С. Айнї мебошад. Оид ба мавзуи «Наќши иттилооти муосир дар 
љањонишавї ва бањамтаъсиррасонии фарњангњо» рисолаи номзадї дитфоъ 
кардааст. Муаллифи зиёда аз 40 маќолањои илмї ва илмию оммавї, 
Аълочии маорифи Тољикистон, узви Иттифоќи журналистони Тољикистон 
аст. 

Ас.: Роль современных информационных технологий в глобализации культуры // Паёми 
Донишгоњи миллии Тољикистон, №3 (52), 2009; Љанбањои фалсафии њикмати Рўдакї // 
Кишоварз, №3., 2008; Наќши технологияи иттилоотї дар густариш ва тањкими вањдати миллї // 
Дар кит. Вањдат, давлат ва Президент. Д., 2010. 

 
ДАВЛАТОВ Рањматулло (тав. 1935, д. Девдори н. Шуробод, ваф. 

1997), муаллими фанни математика. Солњои 1953–1957 дар факултети 
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. 
Г. Шевченко тањсил намуда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 
1957–1961 ассистенти кафедраи математика, 1961–1965 ассистенти 
кафедраи математикаи элементарї ва методикаи таълими математика, 
1967–1970 аспирант, 1970–1976 муаллими калони кафедраи назарияи 
ададњо ва математикаи њисоббарории донишкадаи омўзгории пойтахт буд. 
Солњои 1976–1997 њамчун муаллими калони кафедраи алгебра ва назарияи 
ададњои Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев 
кор кардааст. Дар муддати зиёда аз 30 соли фаъолияти омўзгорияш дар 
тарбияи њазорњо нафар мутахассисон сањми арзандаи худро гузоштааст. 
Муаллифи 7 дастури таълимї ва зиёда аз 50 мақолаи илмї, илмию оммавї 
оид ба масъалањои алгебраи олї, алгебраи хаттї, мантиќи математикї, 
назарияи эњтимолият ва методикаи таълими математика мебошад.  

Ас.: Ќимати мутлаќи бузургињо (ҳаммуаллиф). Д., 1967; Алгебра ва назарияи ададњо 
(ҳаммуаллиф). Ќ. 1. Д., 1983, Ќ. 2, Д., 1986; Элементњои мантиќи риёзї (ҳаммуаллиф). Д., 1994; 
Системаи нобаробарињои хаттї (ҳаммуаллиф). Д., 1994.  

 

ДАВЛАТОВ Саидањтам (тав. 10. 05. 1943, деҳаи 

Зардакии н. Ховалинг), сиёсатшинос, номзади илмњои 
фалсафа (1989), дотсент (1991). Соли 1969 факултети 

филологияи тоҷики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 

Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1969–1970 муаллими кафедраи коммунизми 
илмии донишкадаи номбурда, 1970–1971 лектори КМ 

комсомоли Љумњурии Тоҷикистон, 1971–1974 аспирант, 

1974–1989 муаллими калон ва дотсенти кафедраи 

коммунизми илмии Донишкадаи давлатии омӯзгории ш. Душанбе ба номи 

Т. Г. Шевченеко буд. Солњои 1979–1981 њамчун декани факултети 

ихтисосҳои ҷамъиятии донишкадаи омўзгорї кор кардааст. Солњои 1993–

1998 вазифаи мудири кафедраи сиёсатшиносии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраевро 
ба уҳда дошт. Аз соли 1999 то ба имрўз дотсенти кафедраи сиёсатшиносии 
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ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи 3 асар ва зиёда аз 50 мақолаи 

илмї ва илмию оммавӣ аст, ки дар онњо масъалањои мухталифи њаёти 

сиёсї ва љамъиятиро баррасї намудааст. Бо нишони «Аълочии маорифи 

Тоҷикистон» (1995) ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Љумњурии 

Тољикистон ќадрдонї шудааст.  
Ас.: Звенои муњими тарбияи интернатсионалии љавонон. Д., 1977; Тарбияи 

интернатсионалї ва ватандустии љавонон. Д., 1989; Тарбияи коммунистии мењнаткашон. Д., 
1997.  

 

ДАВЛАТОВ  Туймурод (тав. 02. 02. 1953 дар д. 
Шунуки н. Турсунзода, ваф.1.07.1989), омўзгори физика, 
хатмкардаи факултети физикаи ДДО ш.Душанбе ба номи 
Т.Г.Шевченко (1975). Ба њайси лаборанти калони кафедраи 
физикаи умумии њамин донишгоњ корро оѓоз намуда (1975-
1979), солњои 1979 – 1981 ба сифати ассистент  ва аз соли 
1981 то соли 1989 дар вазифаи муаллими калони кафедраи 

физикаи умумї фаъолият кардааст. Солњои 1975 – 1976 дар сафи артиши 
собик  ИЉШС  хизмат кардааст. Солњои 1984 – 1989 ходими хурди илмии 
корњои илмї-тадќиќотии хољагї – шартномавї буд. Дар давоми фаъолият 
беш аз 10 номгўи корњои илмї, илмї – методї, тањия намуда, дар 
маљаллањои Тољикистон ва  Федератсияи Россия нашр кардааст. Барои 
иштироки фаъол дар корњои љамъиятии факулта ва донишгоњ се маротиба 
бо рањматномањои раёсати донишгоњ сарфароз гардидааст. 

 
 ДАВЛАТОВА Мукаммал (тав. 30. 07. 1933, д. Оҳалики 

н. Самарқанд, ваф. 24.02.2013, ш. Душанбе), забоншинос. 

Номз. илми фил. (1970), дотс. 1994). Баъд аз хатми мак. миёнаи 

№ 18 –и зодгоҳ (1950) дар ҳамин мактаб кор кардааст (1951-

53). С.1954 ба Сталинобод (ҳоло Душанбе) омада, дар фак. 

забон  ва адабиёти тоҷики Институти занонаи педагогии 

Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло - ДДОТ ба номи С. 

Айнӣ) таҳсил кардааст (1954-57). Дар байни тољикзабонони Узбекистон 

аввалин зане ба њисоб меравад, ки барои тањсил бо забони тољикї талош карда, 

ба мактаби олї дохил шуда, аз паси худ бонувони дигарро барои тањсил дар 

донишгоњу донишкадањо рањнамої карда аст. Аспиранти Институти 

шарќшиносии Ленинград (1958-1960) ва сектори забони тољикии Институти 

забон ва адабиёти ба номи Рўдакии Академияи фанњои Тољикистон (1960-62), 

ходими хурди илмии сектори забони тоҷикии ИЗА ба номи Рӯдакӣ Академияи 

фанњои Тоҷикистон (1960-69), муаллими кафедраи забони тоҷикии ИПД (1969-

83). Тарбиятгар ва татбиќгари мактаби тањќиќотии Ленинград дар соњаи 

таърихи забон, шогирди И.М, Оранский. Дар ин байн с.1970 дар ш. Боку дар 

мавзуи «Глагольные словосочетания в «Зайн-ул-ахбор» Гардези» (Ибораҳои 
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феълӣ дар «Зайн-ул-ахбори» Гардезї) рисолаи номзадӣ дифоъ намудааст. Соли 

1983 се моҳ дар Институти забоншиносии АФ СССР ва с.1990 се моҳ дар УДЛ 

курси такмили ихтисосро хонда хатм кардааст. Солҳои 1994-95 дотс. кафедраи 

забони тоҷикии ДДОТ ба номи Ќ. Љӯраев. Муаллифи беш аз 25 мақолаи илмӣ, 

илмии оммавӣ, дастуру роњнамоњои таълимї аз фанни таърихи забон ва 

грамматикаи таърихї мебошад.  Бо медали «Ветерани меҳнат» ва чандин 

Грамамотаҳои фахрии соҳавӣ мукофотонида шудааст. 
Ас.: Пешвандњои феълсоз ва истифодаи онњо дар забони «Зайн-ул-ахбор»-и Гардезї // 

Маҷмуаи илмии ДДОТ ба номи Т. Г. Шевченко. Д., 1963; Методика ва методологияи таълими 

таърихи забон ва грамматикаи таърихї. Д., 1964; Методологияи омўзиши таърихи забони тољикї. Д., 
1970; Сермаъноии феълњои сода дар забони «Зайн-ул-ахбор»-и Гардезї // Баъзе масъалањои 
забоншиносии тољик. Д., 1964.  

 
 

ДАВЛАТХОЉА Довудӣ (тав. 1950, д. Равнов н. Дарвоз), 

муаррихи тољик, доктори илми таърих (2007). Хатмкардаи 

факултети таърихи ДМТ (1972). Ҳамон сол ба Институти 

таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши 

АИ Тоҷикистон ба ҳайси лаборанти калон ба кор оѓоз мекунад. 

С. 1974-1976 коромӯз ва с. 1976-1979 аспиранти шуъбаи 

Ленинградии Институти шарқшиносии АИ СССР будааст. С. 

1983 дар ин муассиса зери роҳбарии шарқшинос ва суғдшиноси номдор, 

асосгузори сиккашиносии суғдӣ О. И. Смирнова рисолаи номзадиро дар мавзуи 

“Муомилоти пулӣ дар Панҷакент дар ибтидои асрҳои миёна (а. V-VIII) « ҳимоя 

кард. С. 2007 дар ш. Душанбе дар Институти таърих рисолаи докториро дар 

мавзуи “Муомилоти пулии Хатлон дар давраи қадим ва асрҳои миёна (а. V п. м. 

– аввали XX мелод) бомуваффақият ҳимоя кард. Номбурда аз соли 1972 то с. 

2011 дар Институти мазкур кор карда, то вазифаи сармуҳаққиқ мерасад. Аз с. 

2011 ва то имрӯз дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар назди Дастгоҳи 

иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазифаи корманди илмӣ ва 

баъд сардори Шуъбаи бостоншиносӣ ва сиккашиносӣ, сармутахассис кор 

мекунад. Аз с. 2018 инҷониб дар ДДОТ ба номи С.Айнӣ ба донишҷӯён аз фанни 

сиккашиносӣ дарс медиҳад.  

Д. Довудӣ муаллифи 231 мақолаи илмӣ, илмӣ-оммавӣ ва 18 монографияи 

хурду калон мебошад. Самтҳои асосии фаъолияти илмии ӯ сиккашиносӣ, 

бостоншиносӣ ва таърихи қадим ва асрҳои миёнаи Тоҷикистон, Осиёи Миёна, 

Афғонистон ва дигар кишварҳои ҳамсоя мебошад. Дар мақолаҳои ӯ аз 

қадимтарин сиккаҳои дар Тоҷикистон ёфт шуда, ки ба замони Ҳахоманишиён 

мансубанд ва то сиккаҳои аввали а. XX аморати Бухоро таҳқиқ шудаанд. Ба ин 

қатор сиккаҳои селевкӣ, юнону – бохтарӣ, кушонӣ, сомонӣ ва дигар сиккаҳои 

асримиёнагӣ дохил мешаванд.  
 Ас.: Худжандский клад (15 начало 16 в.). Д., 1998. Вашгирд – ёдгори бостон. 

(ҳаммуаллиф). Д., 2005; Денежное обращение древнего и средневекового Хатлона (V в. до н. э. – 
начало XX в. н. э.). Д., 2006; Из истории Шайбанидов. Д., 2006; История Куляба с древнейших 
времен до наших дней. (ҳаммуаллиф). Д., 2006; Кулоб шаҳри қадиму шуҳратманд. 
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(ҳаммуаллиф). Д., 2006; Клад чаганианских дирхемов XI в. из Хисара. Д., 2007; Монетные клады 
Таджикистана. Д., 2009; Вашгирд – шаҳри ҳунармандон, тоҷирон ва орифон. (ҳаммуаллиф). Д., 
2009; Клад кушанских монет из Вахшской долини. (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Клады средневекових 
монет. (ҳаммуаллиф). Д., 2011; Монетние находки на городищах Санджаршах и Мубаракшах.  
(ҳаммуаллиф). Д., 2012; Древние и средневековие монеты Дангари. (ҳаммуаллиф). Д., 2014; 
Сиккањои Њисори Шодмон. Д., 2015; Шаҳри бостонии Миси Айнак. Д., 2017; Шаҳраки 
кушонии Сайёд. Д., 2017; Бухархудатские, сасанидские и оммейядские дирхеми Таджикистана. Д., 

2018.  

 

 
ДАВРОНОВ Субњонљон (тав. 25. 3. 1931, д. Арѓуи 

ш. Ўроттеппа, ваф. 1. 2. 2001, ш. Уротеппа), 
адабиётшиноси тољик, номзади илми филология, 
дотсент (1975). Солњои 1948–1951 донишљўи 
Омўзишгоњи омўзгории ш. Уротеппа буд. Солњои 1951–
1954 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1955–1959 донишљўи Донишкадаи давлатии 
омўзгории Ленинобод ба номи С. М. Киров, 1959–1960 
муаллими забон ва адабиёти мактаби њафтсолаи ш. 

Уротеппа, 1960–1961 лаборанти калон, 1961–1964 аспирант, 1964–1968 
ходими илмии ИЗА ба номи А.Рӯдакии АИ Тољикистон, 1969–1974 
муаллими калони кафедраи адабиёти тољики Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1975–2001 дотсенти 
кафедраи адабиёти тољики донишгоњи омўзгорї буд. Муаллифи зиёда аз 
200 асар ва маќолањои илмї, илмию методї, аз љумла китобњои «Поэзияи 
Абдулќосим Лоњутї» ва «Фарњанги тафсири истилоњоти адабиётшиносї» 
мебошад. Дар масъалањои назарияи адабиёт, вазну асосњои шеъри тољикї 
ва истилоњоти адабиётшиносї тадќиќоти илмї бурдааст. Дар давоми 
фаъолияти бисёрсолаи омўзгориаш дар тайёр кардани мутахассисони 
маълумоти олидор њиссаи калон гузоштааст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  

Ас.: Назарияи адабиёт ва адабиёти муосир. Д., 1987; Вазни ашъори Абулќосим 
Лоњутї. Д., 1974; Вазни шеъри тољикї. Д., 1985; Асосњои шеъри тољикї. Д., 1995.  

 
ДАВРОНОВ Хушваќтшо (тав. 24. 02. 1946, н. 

Дарбанд), муаррихи тољик, номзади илмњои таърих 
(1990), дотсент (1994). Соли 1971 факултети таърихи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленинро 
хатм намудааст. Солњои 1971–1972 муаллими фанни 
таъриху љамъиятшиносии мактаби миёнаи №2 н. 
Дарбанд, 1972–1974 муаллими кафедраи таърихи ИЉШС, 
1974–1995 муаллими калон, дотсенти кафедраи таърихи 
умумї, 1995–2005 мудири кафедраи таърихи умумии 

ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 2005–2010 њамчун дотсенти 
кафедраи љомеашиносї, сардори департаменти таърих ва муносибатњои 
байналмилалї, муовини ректори Донишкадаи технологияи инноватсионї 
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ва коммуникатсионии Тољикистон кор кардааст. Айни њол дар 
Донишкадаи молияи Тољикистон њамчун мудири шуъбаи илм ва равобити 
байналмилалї фаъолият дорад. Муаллифи 2 асар, зиёда аз 25 мақолаи 
илмї ва илмию методї мебошад. Оид ба њаёти иќтисодию иљтимоии 
аморати Бухоро дар охири асри XIX ва аввали асри XX кори илмї 
бурдааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ќадр 
карда шудааст.  

Ас.: Маќоми Аморати Бухоро дар тавлидот ва содироти пилаю абрешим дар курраи арз 
(Аз оѓоз то ибтидои асри 20) // Ахбори АИ ЉТ. Д., 2006, №3; Андоз аз раъият дар нигоњи амир 

ва амалдорони давлатӣ дар Аморати Бухоро // Ахбори АИ ЉТ. Д., 2010, №4.  

 
ДАДАБОЕВ Тоњир Пўлотович (тав. 5. 04. 1953, н. 

Колхозобод, ваф. 2019, ш. Душанбе), муаллими фанни 
география. Солњои 1969–1974 дар Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намуда, онро бо ихтисоси география ва биология хатм 
намудааст. Солњои 1974–1975 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат кардааст. Солњои 1975–1976 муаллими 
географияи мактаби миёнаи № 34 н. Октябри ш. 
Душанбе, 1976–1978 лаборанти калон, 1978–1985 

ассистенти кафедраи географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Сипас ба њайси муаллими калони 
кафедраи географияи ДДОТ ба номи С. Айнї ифои вазифа дошт. 

Њамчунин, солњои 1980–1990 ба њайси муовини декани факултети 
география оид ба тарбия ва баъдан ба сифати муовини декани факултети 
номбурда оид ба таълим кор кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (2001) сарфароз карда шудааст.  

 
ДАДОБОЕВА Мадина Солибоевна (тав. 10. 03. 1974, 

ш. Хуҷанд, вилояти Суғд), педагог-психолог, номзади 
илмњои педагогї, дотсент. Хатмкардаи омӯзишгоҳи 
омӯзории ш. Хуҷанд ва ДДОТ ба номи С. Айнӣ 
(факултети педагогика, факултети таърих ва њуќуќ). 
Фаъолиятро соли 1991 ба сифати коргузори Кумитаи 
кор бо ҷавонони вилояти Суғд оѓоз намуда, солњои 1993-
1997 корманди кӯдакистон, 1997-2004 муаллими синфҳои 
ибтидої, 2004-2012 корманди ДҶТИБКСМ, 2014-2016 

ассистенти кафедраи таҳсилоти томактабии факултети педагогика, 2014-
2018 котиби Шурои олимони ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2016-2018 муаллими 
калони кафедраи педагогикаи махсус ва тањсилоти фарогир, 2018-2021 
мудири кафедраи психологияи умумї ва педагогӣ ва аз моҳи августи соли 
2021 декани факултети психология ва тањсилоти фарогири ДДОТ ба номи 
С. Айнӣ аст.  
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Оид ба масъалањои фарогирии кўдакони нуќсони шунавоидошта ба 
таълиму тарбия дар Тољикистони рисолаи номзадї дифоъ намудааст. 
Муаллифи 1 монография, муаллиф ва мураттиби якчанд китобњои дарсї, 
дастурњои таълимї-методї, барномањо ва зиёда аз 50 мақолаи илмї-методї 
мебошад. Аълочии маориф ва илми Љумњурии Тоҷикистон (2017).  

1. Ас.: Практические рекомендации по реализации политики в отношении ВИЧ-

инфекции в системе образования Республики Таджикистан. Д., 2012; Место системи повишения 
квалификации в организации эффективного и качественного образования в Республике 
Таджикистан для устойчивого развития//Материали международной научно-практической 
конференции: Образование для устойчивого развития: Инновационние подходи в системе 
повишения квалификации педагогических кадров. Алмата, 2015; Ташкили корњои коррексионї-
логопедї бо кўдакони лакнатзабон яке аз самтњои ташаккули тарзи њаёти солими кўдакони 
синни томактабї//Маводи конференсияи љумњуриявї. Д., 2014; Кўдакони нуќсони 
шунавоидошта ва проблемањои онњо//Маљаллаи «Паёми донишгоњи омўзгорї». Д., 2015; 
Возможности обучения и воспитания детей с нарушениями слуха в Республике 
Таджикистан//Маводи конференсияи илмї-назариявии љумњуриявї дар мавзуи «Раванди 
муосири таълиму тарбия дар тањилоти томактабї ва фарогир:назария ва амалия. Д., 2017. 

 
ДВОЙКИН Евгений Парфенйевич (тав. 25. 03. 

1926, д. Жилино, н. Михайловскии вилояти Воронеж, 
ваф. 1989, ш. Душанбе), муаллими фанни физика, 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1943 мактаби 
миёнаро дар н. Шањринав бо бањоњои аъло хатм 
кардааст. Солњои 1943–1945 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат намуда, дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок 
дошт. Солњои 1947–1952 донишљўи факултети физика-
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 

Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко буд. Дар давраи донишљўї, солњои 
1949–1952 дар кафедраи физикаи умумии донишкадаи номбурда њамчун 
лаборант кор кардааст. Солњои 1952- 1954 лаборанти калон, 1954–1956 
ассистент, 1956–1974 муаллими калони кафедраи физикаи умумї, 1974–1989 
муаллими калони кафедраи методикаи таълими физикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Зиёда аз 7 
маќолаи илмию методї нашр кардааст. Бо медали «За отваги» (1944), 
ордени «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи якум (1986), медалњои љашнии 
ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї, нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» (1974), ифтихорномањои Вазорати мактабњои 
олии ИЉШС, Вазорати маорифи халќи ИЉШС ва Вазорати корњои 
дохилии ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

 
ДЕЊОТЇ Рустам Абдусаломович (тав. 25. 05. 1944, ш. Душанбе), 

забоншинос, номзади илми филология (1986), дотсент (1987). Соли 1971 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро 
бо ихтисоси забони олмонї хатм намудааст. Солњои 1971–1976 ассистенти 
кафедраи забонњои хориљї, 1976–1978 муовини декани факултети забонњои 
хориљї оид ба тарбия, 1978–1986 мудири кафедраи забони олмонии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
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Солњои 1981–1984 аспиранти Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин буд. Аз соли 1987 дотсенти кафедраи забони олмонии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Солњои 1982–1990 њамчун котиби масъули шуъбаи душанбегии љамъияти 
дўстии ИЉШС ва Љумњурии Демократии Олмон, 1986–1995 декани 
факултети забонњои хориљии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Солњои 1993–1994, 1995–1998 вазифаи 
мудири кафедраи забони олмонии донишгоњи омўзгориро ба уҳда дошт. 
Муаллифи зиёда аз 13 мақолаи илмї, илмию методї ва дастурњои таълимї 
аст. Дар масъалањои робитањои адабии Олмону Тољикистон корњои илмї 
ба анљом расонидааст.  

 
ДИЛОВАРИ Мирзо (Талабзода Диловари Мирзо) 

(тав. 8. 03. 1956, д. Нимичи н. Рашт), нависанда ва 
публитсист. Соли 1977 факултаи педагогика, соли 1983 
факултаи филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ба 
номи Ќандил Љўраевро хатм кардааст.  

Фаъолияти мењнатиро ба њайси омўзгор оѓоз намуда, 
солњои 1989-1992 хабарнигори рўзномаи «Тољикистони 

советї» («Љумњурият») будааст. Соли 1992 дар Кумитаи радио ва 
телевизиони љумњурї ба фаъолият пардохта, солњои 1995-1999 дар 
рўзномаи ноњиявии «Оинаи Рашт», солњои 1999-2007 дар шуъбаи Маорифи 
ноњия кор кардааст. Аз январи соли 2008 то феврали 2012 мудири шуъбаи 
рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи раиси ноњия, аз феврали 2012 
мудири бахши фарњанги маќомоти иљроияи њокимияти давлатии н. мазкур 
будааст. Аз соли 2012 котиби масъули бахши Рашти Иттифоќи 
нависадагони љумњурист.  

Њикояи аввалинаш «Гуноњи падар» соли 1986 дар «Газетаи 
Муаллимон» чоп шудааст. Офаридањои дигараш дар авроќи маҷмуањои 
«Вопасин набард», «Зарринёле баъди падар», «Борон изњоро мешўяд…», 
«Мусаввараи нотамом», «Борон доѓњоро мешўяд…», «Афсонањои ќисмат», 
«Борон пайњоро мешўяд…», «Хунёгар», «Замоне Њойити ман шањр 
будї…», «Зилзила шуд дар Њойит», «Ќисмат», «Нусратулло Махсум» ва ѓ. 
ба табъ расидаанд.  

Бо ордени «Шараф», унвони фахрии «Аълочии Маорифи 
Тољикистон» ва «Аълочии Матбуоти Тољикистон», Нишони «Сухан» 
сарфароз гардидааст. Аз соли 1995 узви Иттифоќи журналистон, аз соли 
2002 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 
ДИЛОВАРОВ Рањматшо Диловарович (тав. 1. 07. 1939, 

н. Дарвоз), географи тољик, номзади илмњои география 
(1984), дотсент (1991), узви вобастаи Академияи илмњои 
педагогї ва иљтимоии Россия. Солњои 1962–1966 дар 
факултети географияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
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ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1966–1972 
котиби якуми Комитети комсомол ва ассистенти кафедраи географияи 
иќтисодї, 1972–1975 аспиранти кафедраи географияи иќтисодї-иљтимоии 
донишкадаи номбурда буд. Зиёда аз 50 сол дар ДДОТ ба њайси лаборант, 
ассистент, котиби кумитаи комсомолї, муаллими калон, дотсент, муовини 
декан, мудири кафедра ва декани факултети география кор кардааст. Соли 
1975 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко факултети география таъсис дода шуд, ки аввалин декани он 
буд. Муддати ќариб 20 сол факултети географияро сарварї намудааст. Бо 
ташабуси ў дар заминаи факултети география шуъбањои њифзи муњити 
зист, геоэкология ва туризм таъсис дода шудааст. Аз соли 1966 то 2006 дар 
Донишгоҳи Давлатии Омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ба сифати 
ассистент, кумитаи комсомоли донишгоҳ, муаллими калон, дотсент, 
мудири кафедра, декани факултет (солҳои 1975-1981, 1986-1991, 1997-2005) 
ноиби ректор оид ба корҳои илмӣ ва алоқаҳои байналхалқӣ (солҳои 1991-
1996), солҳои 1997-2006 мудири кафедраи географияи иқтисоди ва аз соли 
2006 то 2012 мудири кафедраи географияи иқтисодии Донишгоҳи Миллии 
Тоҷикистон кор ва фаъолият кардааст.  

 Дар давоми кор ва фаъолияташ дар Донишгоҳи Омӯзгорӣ вобаста ба 
талаботи замон кафедраҳои нави ихтисосии «Геоэкология», “Биологияи 
умумӣ», “Туризм ва хизматрасонӣ» ва дар Донишгоҳи Миллӣ кафедраи 
«Иқтисод ва идораи туризм»-ро ташкил намуд, ки онҳо равияҳои нави 
тайёр намудани мутахассисон ва кормандони илмӣ барои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба шумор мераванд.  

Муаллифи зиёда аз 100 мақолаи илмї ва илмию методї, 18 барномаи 
таълимї ва 5 монография мебошад. Шумораи зиёди маќолањои илмияш 
дар маљаллањои хориљї (шањрњои Москва, Алма-Ато, Бишкек, Тбилиси, 
Чебоксария) нашр шудааст. Дар конференсияњои байналхалќї ва 
љумњуриявї оид ба масъалањои њифз ва истифодаи оќилонаи сарватњои 
табиї бо маърузањо баромад кардааст. Барои хизматњояш бо унвони 
фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон» (2002), нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (1991), медали «Барои мењнати шоён» 
(1970) ва ифтихорномањои Вазорати маорифи ИЉШС ва Љумњурии 
Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Исифодаи оќилонаи замин. Д., 1991; География сельского хозяйства 
Вахшской зони. Д., 1994; Гори как обект изучения экономической географии. Д., 1995; 
Проблеми охрани и рационального использования природних ресурсов верхного 
течения реки Амудари. Д., 1999; Тољикон аз нигоњи геоэтнография. Д., 2002.  

 
ДИНОРШОЕВ Мўсо (тав. 07. 11. 1934, д. Арзинки 

н. Комсомолобод, н. Сангвор, ваф. 2021 ш.Душанбе), 
файласуфи маъруфи тољик, доктори илмњои фалсафа 
(1988), профессор (1989), академики АМИТ (1994). 
Солњои 1944–1949 тарбиятгирандаи хонаи бачагони н. 
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Сангвор, 1949–1953 тарбиятгирандаи хонаи бачагони н. Кофарниҳон ва 
донишљўи Омўзишгоњи омўзгории н. Кофарниҳон буд. Солњои 1952–1954 
муаллими математикаи мактаби тањсилоти њафтсолаи н. Кофарнињон, 
1954–1959 донишљўи факултети таъриху филологияи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1959–1962 ходими хурди илмии шуъбаи 
фалсафаи АИ ЉШС Тољикистон, 1962–1965 муаллими калони кафедраи 
фалсафаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1965–1968 ходими хурди илмии шуъбаи фалсафаи АИ ЉШС 
Тољикистон, 1968–1986 мудири бахши таърихи фалсафаи шуъбаи фалсафаи 
АИ ЉШС Тољикистон, 1986–1988 сармуњаррири Энсиклопедияи советии 
тољик, 1988–1990 мудири шуъбаи фалсафаи АИ ЉШС Тољикистон, 1990–
2007 созмондињанда ва директори Институти фалсафаи Академияи илмњои 
Тољикистон буд. Солњои 1994–1995 ба њайси иљрокунандаи вазифаи ноиби 
Президенти Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 1995–2000 ноиби 
Президенти Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон кор кардааст. Соли 
2005 аз нав ноиби Президенти Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
интихоб шудааст ва масъулияти тадвини наќшањо ва барномањои илмї-
тањќиќотии академияро ба уҳда дорад. Муаллифи зиёда аз 300 асару 
мақолаи илмї ва луѓатномањо мебошад. Таълифотњояш масъалањои 
таърихи фалсафаи халќи тољик, мантиқ, сиёсатшиносї, фалсафаи иљтимої, 
ҳастишиносї ва маърифатшиносиро дар бар гирифтаанд. Хизматаш дар 
пешрафти маориф ва тарбияи кадрњои баландихтисос – номзадњо ва 
докторњои илми фалсафа хеле зиёд аст. То ба њол тањти роњбарї ва 
мушовирии бевоситаи ў оид ба таърихи фалсафа, фалсафаи иљтимої ва 
сиёсатшиносї зиёда аз 40 нафар рисолањои номзадї ва 24 нафар рисолањои 
докторї дифоъ кардаанд, ки намояндагони тамоми минтаќањои 
Тољикистон ва, њамчунин, шањрвандони Афѓонистон, Эрон, Белоруссия ва 
Ќазоќистон мебошанд. Ба ин васила тавонистааст мактаби хоси тадќиќи 
таърихи фалсафаи тољикро ба вуљуд оварад, ки комёбињояш чи дар 
кишварамон ва чи дар хориља эътироф гардидаанд. Ба сифати раиси 
Шурои диссертатсионї, ки солњои охир дар маљлисњои он бештар аз 80 
нафар рисолањои номзадї ва докторї дифоъ кардаанд, дар тарбияи 
кадрњои баландихтисос сањми беандоза калон дорад. Ў узви њайати 
тањририяи «Таърихи тамаддуни Осиёи Марказї» ва узви Шурои илмии 
Институти байналмилалии тадќиќоти Осиёи Марказї (МИСАИ) буд ва 
дар ташкили робитањои илмии Тољикистон ва мамлакатњои љањон сањми 
зиёд гузоштааст. Дар конференсия, симпозиум ва семинарњои илмии 
ватанї ва байналмилалии зиёде ширкат варзида, тавассути гузориш ва 
маърузањои илмии пурмуҳтавои худ шарафи илми тољикро афзун 
гардонидааст. Барои хизматњояш дар пешрафти маорифи Тољикистон бо 
дипломи Иттифоқи шуравї дар соҳаи илмҳои љамъиятшиносї (1997), 
ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии Тољикистон (1988) ва «Ордени 
шараф» (1997) сарфароз гардидааст.  
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Ас.: Фалсафаи Насриддини Тусї. Д., 1968; Омўзиш ва тањќиќи фалсафа дар 
мамолики Осиёи Марказї ва њавзаи Уќёнуси Ором (ҳаммуаллиф). Д., 1978; Ибни Сино 

ва чањонбинии фалсафии ў. Д., 1980; Очеркњои таърихи фалсафа (ҳаммуаллиф). Д., 1983; 
Сањми Ибни Сино дар тамаддуни љањон. Д., 1980; Фалсафаи табииёти Ибни Сино. Д., 
1985; Аз таърихи фалсафаи тољик. Д., 1988; Фалсафа (китоби дарсї аз ду љилд, 
ҳаммуаллиф). Д., 1997–1998; Фалсафа дар ањди Сомониён (ҳаммуаллиф). Д., 1999; 
Носири Хусрав ва «Зод ал-мусофирин»-и ў. Д., 2005; Афрўзандаи нури хирад ва 
афшонандаи тухми маърифат. Д., 2005; Луѓати русї-тољикии терминологияи фалсафа. 
Д., 1966; Луѓати русї-тољикии истилоњоти љамъиятї-сиёсї. Д., 1975; Асосњои фалсафаи 
марксистї (тарљума). Д., 1976; Рисолаи саргузашт (тарљума). Д., 1978; Ишорот ва 
танбењот (тарљума). Д., 1979; Тибби руҳонї (тарљума). Д., 1991; Ошної ба улуми исломї 
(тарљума). Д., 2000; Зод ал-мусофирин (тарљума). Д., 2005; Таҳофут-ул-фалосафа. Д., 
2007; Мухтасари фалсафаи Ибни Сино (бо забонҳои тољикї ва русї). Д., 2010.  

 
ДОДОХОНОВ Манзурхон (тав. 04. 01. 1949, д. 

Чоркўњи н. Исфара), муаррихи тољик, номзади илмњои 
таърих (1998). Солњои 1974–1979 донишљўи Донишгоњи 
давлатии ш. Горкии Россия, 1979–1984 ассистент, 
муаллими калони кафедраи таърихи ИЉШС-и 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1984–1991 муовини сардори идораи 
манзилии комиљроияи н. Сино ш. Душанбе, 1990–1996 
муовини директори нашриёти «Шарќи озод»-и 

Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, 1996–2010 
директори нашриёти номбурда буд. Муаллифи зиёда аз 25 асар ва 80 
мақолаи илмї, илмию оммавї мебошад. Оид ба таърих ва таърихнигории 
асри XIX ва ибтидои асри XX-и аморати Бухоро корњои илмї бурдааст. Бо 
унвони фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон» (1999) ва нишони 
сарисинагии «Аълочии матбуоти Тољикистон» (2001) сарфароз карда 
шудааст.  

Ас.: Нахустдонишгоњи олии Тољикистон (ҳаммуаллиф). Д., 2009.  
 
 

ДОДОЉОНОВ Акрам Ахмедљонович (тав. 13. 5. 
1960, ш. Душанбе), муаллими фанни графика, номзади 
илмњои педагогї (1998), дотсент (2002). Солњои 1977–
1978 дар Институти лоињакашии «Душанбегипрогор» 
њамчун наќшакаш фаъолият намудааст. Солњои 1978–
1982 дар факултети индустриалию педагогии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1982–1983 
устои таълимї-истењсолотии омўзишгоњи техникии №7 

ш. Душанбе, 1983–1985 муаллими кафедраи умумитехникии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе, 1985–1988 аспирант, 1988–1989 устои 
таълимї, ассистенти кафедраи фанњои умумитехнткии донишкадаи 
номбурда буд. Солњои 1989–1992 ба њайси ассистенти кафедраи роњнамои 
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касбии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 1992–1993 муаллими калони кафедраи 
номбурда фаъолият намудааст. Солњои 1993–1997 вазифаи муовини декани 
факултети индустралию педагогї оид ба тарбия, 2002–2005 мудири 
кафедраи механикаи техникї ва наќшакашї, 2005- 2009 декани факултети 
технология ва соњибкорї, 2011-2014 директор, роњбар, мутахассиси 
пешбари Маркази илмї-инноватсионии назди ДДОТ ба номи С. Айнї, 
2014-2015 дотсенти кафедраи технология ва механикаи амалии факултети 
технологияи њамин донишгоњ, 2009-2015 узви Шурои миллии маориф назди 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон буда, аз соли 2015 дар 
филиали ДМТ «ДЭМ» дар кафедраи илмњои табиї ба њайси муаллими 
графикаи мухандисї кор мекунад.  

Ас.: Корҳои амалӣ аз геометрияи тасвирӣ в нақшакашӣ (воситаи таълимӣ). Д., 
2003; Организация и оборудования учебно-методического кабинета 

профориентации в школе. Учебное пособие (на таджикском языке). Хучанд, 

2015; Практические работи по предмету резание материалов Учебное пособие (на 
таджикском языке). Душанбе, 2016.  

 

 
ДОДОЉОНОВ Ахмедљон (тав. 15. 06. 1919, ш. 

Исфара, ваф. 29. 09. 1990, ш. Душанбе), ходими давлатї 
ва муаррихи тољик, номзади илми таърих (1967), 
дотсент (1972), иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. 
Соли 1948 мактаби дусолаи њизби коммунистии назди 
КМ ЊК Тољикистон ва соли 1949 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
намудааст. Солњои 1936–1939 муаллими мактаби 
ибтидоии н. Исфара буд. Солњои 1941–1945 дар Љанги 

Бузурги Ватанї иштирок намудааст. Солњои 1950–1951 ба њайси мудири 
сектори мактабњои њизбии КМ ЊК Тољикистон, 1951–1956 муовини вазири 
маорифи ЉШС Тољикистон кор кардааст. Солњои 1956–1980 муовини 
ректори Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко оид ба шуъбаи ѓоибона, 1980–1990 дотсенти кафедраи таърихи 
ЊКИШ-и донишкадаи номбурда буд. Муаллифи зиёда аз 30 маќолаи илмї 
аст, ки дар онњо масъалањои тайёр намудани мутахассисони соњаи 
омўзгориро дар солњои 1945–1961 баррасї кардааст. Бо ордени «Байраќи 
Сурх», унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон» (1961), якчанд ифтихорномањои фахрии Президиуми Шурои 
Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

 
ДОКТОРАНТУРА 
Дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии 

касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30-юми апрели соли 2011, №227 «Дар 
бораи тасдиќи Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2011-2020», ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2-
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юми ноябри соли 2007, №529 «Дар бораи Барномаи давлатии рушди 
тањсилоти касбї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-2015» ва 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3-юми марти соли 2011, №114 
«Дар бораи Стратегияи Љумњурии Тољикистон дар соњаи илм ва 
технология барои солњои 2011-2015» низоми докторантура аз рўйи ихтисос 
дар Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд.  

Маќсади таъсиси докторантура аз рўйи ихтисос дар асоси њамгироии 
тањсилот ва илм ташкил намудани низоми самараноки тайёр кардани 
кадрњои илмї, илмию педагогии тахассуси олї мутобиќ ба стандарти 
байналмилалї, њамчунин, њалли сариваќтии масъалањои таъминоти илмї, 
методї, њуќуќї, молиявию иќтисодї, кадрї ва моддию техникии онњо ва 
амалї намудани љараёни тањсилот мутобиќи принсипњои таљрибаи 
байналмилалии тайёр кардани кадрњои илмию педагогии тахассуси олї, 
докторони ватании дар бозори мењнат раќобатпазир мебошад. Соли 2015 
тибќи наќшаи ќабул ва фармоиши Вазири маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон №1015 аз 27. 04 2015 ба фаъолияти шуъбаи «доктори фалсафа 
(PhD)», «доктор аз рўйи ихтисос» иљозат дода шуд.  

  Соли 2015 тибќи наќшаи ќабул ба шуъбаи докторантура аз рўйи 
ихтисос (PhD) 16 љой барои рўзона пешбинї шуд. Соли 2016 тибќи наќшаи 
ќабул, иљозатномаи Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон аз 10. 05 2016 ва Вазири маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон аз 11. 05 2016 барои шуъби «доктори фалсафа (PhD)», «доктор 
аз рўйи ихтисос» барои 17 ихтисос 33 љой иљозат дода шуд. Соли 2017 
барои «доктор аз рўйи ихтисос» 16 љой: 12 љой буљавї ва 4 љой шартномавї 
пешбинӣ шуд.  

Дар соли 2020- 2021 шумораи докторантон аз рўйи ихтисос (PhD) ба 
100 нафар расида, аз рўйи 24 ихтисос ба корњои илмї – тадќиќотї машѓул 
мебошанд.  

 
 

ДОНИШ, АХМАД-МАХДУМ ИБНИ НОСИР 
(тав.1826 Бухоро, ваф.1897 Бухоро). Мутафаккир, адиб, 
шоир, рассом, хаттот ва донишманди бузурги халќи 
тољик. Саромади љараёнии маорифпарварии Осиёи 
Миёна ва бунёдгузори равияи маорифпарварї дар 
адабиёти тољик аст. Исми ў Ањмад ва тахаллуси илмию 
адабиаш Дониш аст. Дўстону шогирдон ва пайравонаш 
ўро бо эњтиром «Ањмад-махдуми Дониш» мегуфтанд, аз 
љумла, Устод Айнї дар «Ёддоштњо» ўро чунин ёд 
кардааст. Унвони «махдум» дар он замон ба касоне 

гуфта мешуд, ки олиму донишманданд ва маъмурияти давлатие доштанд. 
Бино ба сабаби сари бузургаш ба ў лаќаби «Ањмади Калла» додаанд, аммо 
ин лаќаб бештар дар байни душманони ѓоявиаш садо медод. Дониш соли 
1826 дар Бухоро, дар хонадони Носир ном руҳонї ба дунё омадааст. Хатту 
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саводи ибтидоиро дар назди модараш, ки зани фозилае буд ва барои 
духтарони мањалла мактабхона (дабиристон) кушода буд, омўхт. Падараш 
ўро ба мактаби ќориён бурд, аммо усули таълими ќориёна маќбули ў 
наафтод, ки онро тарк кард. Падараш ўро ба мадраса супурд. Барномаи 
таълими мадраса танњо ба омўзиши Ќуръону њадис, забони арабї ва 
шариату суннат мањдуд буд, ки наметавонист Донишро ќонеъ созад. Ў 
улуми табииёт, риёзиёт, нуљум, њайат, таърих, фалсафа ва бавижа улуми 
адабияро мустаќилона дар асоси кутубу расоили донишмандони форсу 
араб омўхта. Ба кўшиши модари фозилааш њанўз аз овони бачагї ба 
њунари хаттотї майл пайдо карда буд ва чанд навъи хат, бавижа, 
настаълиќро хеле зебо менавишт. Илова бар ин дар њунари наќќошию 
рассомї низ мањорати фавќуллода дошт, ки дар овони тањсил дар мадраса 
ин њунарњоро такмил дод ва чун хаттоту рассоми мониќалам шуњрат ёфт. 
Харидорони ин ду њунар дар Бухоро кам набуданд ва барои Дониш ин 
њунарњо мояи таъмини маишати зиндагї буд.  

 Баъд аз хатми мадраса ба сифати меъмор ва наќќош ба дарбори амир 
Насруллоњ (солњои амириаш 1836-1860) даъват шуд. Дониш дар дарбор 
бештар ба њайси котибу муншї хидмат мекард, асноди давлатиро китобат 
мекард ва ба супориши амиру дигар дарборониёни олирутба ба 
нусхабардории девони шуарову расоили илмї машѓул буд. Бино ба ќавли 
худи Дониш, дар он замон њуккоми Бухоро майли чандоне ба бунёди ќасру 
кўшкњо надоштанд, ки њунари меъмории ў лозим ояд. Илми нуљум ва 
њунарњои хаттотиву наќќошї шахсияти Донишро дар назди амир ва 
дарбориён муътабар гардонда буд. Дар ањди амир Насуруллоњ равобити 
аморати Бухоро бо Руссия подшоњї тоза оѓоз шуд. Соли 1857 амир 
Насруллоњ ба Руссия њайати сафорат ирсол кард ва Донишро ба њайси 
котиб (мирзо) баргузид. Сафар ба Руссия ва шиносої бо шањри Петербург, 
ки он замон пойтахти Руссия мањсуб мешуд ва шањри ашрофнишин буд, 
барои Дониш олами дигаре боз кард. Дониши фарох ва назари дурбинонаи 
адиби тољик дар њалли масоили сиёсї диќќати намояндагони олирутбаи 
Руссияро ба худ љалб кард. Дониш дар ин сафар аз чандин донишгоњову 
макони омўзишу парвариш ва марказњои тадќиќотии илмї ва санъатию 
мадании Петербург дидан кард. Баъд аз бозгашт аз сафари Руссия (1858) 
Дониш аз дидаву шунидањояш, перомуни вазъияти сиёсию иќтисодї ва 
маданиии Руссия барои амир гузориши муфассале ироа кард. Умед дошт, 
ки амир дар пайравї аз низоми идории давлати рус дар сохтори идории 
бесару сомони аморати Бухоро ислоњоте љорї мекунад. Воќеан, амир 
Насруллоњ доир ба равнаќи иќтисодиёт ва умури низомии Руссия 
маълумоти даќиќ дастрас кард, аммо роњу равиши љорї намудани он 
низомро дар Бухоро намедонист ва фурсат њам наёфт. Аммо саъй намуд, то 
равобити сиёсию иќтисодиро бо Руссия хубтар ба роњ монад.  

 Соли 1860 ягона писар ва љонишини амир Насруллоњ - амир 
Музаффар тахти аморати Бухороро соњиб гашт. Бар хилофи амир 
Насруллоњ Музаффар марди айёше буд ва аз фаросати давлатдорї дур. 
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Аѓлаби ашхоси донишманду фозилро, ки дар даврони падараш дар умури 
давлат маќоми баланд доштанд, аз маъмурият ва њукумат дур кард. Дониш 
низ аз «лутф»-и ин амири љоњил бенасиб намонд, аз маќоми ќаблиаш, ки 
мушовир ва њамдами амир буд, барканор шуд. Дониш аз дарбор ронда 
нашуд, аммо њеч маълум набуд, ки бояд чї вазифаеро анљом дињад. Барои 
амири љоњили хурофотї танњо мунаљљимии Дониш зарур буду бас, то 
ояндаро барои ў пешгўйї кунад. Шояд аз њамин сабаб фармуд, то Дониш 
барои ў доир ба ситорањо рисола нависад. Дониш рисолае бо номи 
«Манозир-ул-кавокиб» менависад.  

 Амир Музаффар ба њарфњои Дониш гўш надод ва бо Руссия аз сари 
љанг даромад. Маддоњони чоплуси дарбор дар ситоиши амир ва «лашкари 
љаррор»-и ў ба њадии иѓроќ рафтанд ва ўро бовар кунонданд, ки метавонад 
подшоњи русро чокари худ гардонад. Сиёсати бехирадона ва дур аз русуми 
давлатдории амир Музаффар нисбат ба Руссия оќибат ба љанг анљомид. 
Соли 1868 дар љанги Зирбулоќ амир Музаффарро шикасти фоњише насиб 
гашт ва маљбур шуд, ки ба Руссия таклифи сулњ пешнињод кунад. Товони 
сулњ барои аморати Бухоро хеле гарон афтод. Баъд аз имзои сулњнома 
амир Музаффар ба Руссия барои нишон додани дустї сафорат ташкил дод 
ва Донишро, ки расму русуми русњоро аз дигарон хубтар медонист ва дар 
ин масъала таљриба дошт, ба њайси котиб ва машваратчии асосии элчї 
(расул, сафир) таъин намуд. Дониш тирамоҳи соли 1869 бо њайати 
сафорати амир ба Петербург рафт ва то моњи марти 1870 дар Руссия њузур 
дошт. Вазоифи ин њайати сафорат аз он иборат буд, ки бо њар роњу шева 
бояд муносибатњои дўстона ва равобити тиљорию иќтисодиро байни ду 
кишвар барќарор созад. Баъд аз љанг ва тезутунд шудани муносибатњои 
сиёсию дипломотї миёни Руссияву Бухоро муносибати дўстона ва њусни 
тафоњум кори содае набад. Умеди амир ба Дониш буд, ки дар сафари 
нахуст дар байни ашрофони рус, алалхусус донишмандон обрўву эътиборе 
пайдо карда буд, зеро дар ќиёс бо дигар ањли сафорат Дониш њам бохираду 
дониш ва њам бо донистани одоби муошират як сару гардан боло буд. 
Пажуҳандагон аѓлаб бар онанд, ки мањз бо саъй талоши Дониш ин њайати 
сафорати амири Бухоро муваффаќ шуд, то равобити њасанаро чи дар љодаи 
сиёсат ва чи дар соњаи иќтисодиёт байни аморату Руссия барќарор созад. 
Дониш дар ин сафар ба њайси як сиёсатмадор ва ходими хирадманди 
давлатї њам дар байни дарбориёни амир ва њам дар доираи расмї ва ањли 
илму дониши Руссия обруву эътибори бузург касб кард. Дониш забони 
русиро балад набуд ва ба ќавли худаш, имкон надошт, ки онро омўзад, 
вале бо воситаи тарљумон ва мушоњидањои худ на танњо аз авзои сиёию 
тиљорї, сохт ва шеваи давлатдории Руссия бохабар шуд, балки перомуни 
таърихи гузашта, инќилобњои сиёсию иљтимоии Руссияву Урупо маълумот 
фаровон ба даст овард. Асарњои навиштаи ў, бавижа «Наводир-ул-ваќоеъ» 
гувоњи ин матлаб аст.  

 Пас аз сафар амир Музаффар ба подоши хидмати бузургаш ба ў 
унвони «Уроќ» дод ва хоњиш кард, ки яке аз вазоифи муњими давлатиро 
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интихоб намояд, аммо Дониш њеч як мансаби давлатиро ќабул накард. 
Дониш баъд аз мушоњида сохтори давлатдорї ва шеваи пешбурди умури 
идории Руссия ва ќиёси он бо низоми бесару сомони аморати Бухоро ба 
хулоса омада буд, ки агар дар созмони идории аморати Бухоро ислоњоте 
ворид нашавад, њеч кори хуберо бо ишѓоли вазифае наметавон пеш бурд. 
Дониш, ки суннати давлатдории шоњони пешин, бавижа Сомониёнро хуб 
омўхта буд ва аз низоми кишвардории русњо хабар дошт, такия ба донишу 
таљрибаи андўхтааш доир ба ин масъала рисолае навишт, ки баъдтар бо 
номи «Рисола дар назми тамаддун ва таовин» шуњрат ёфт. Дар ин рисола 
барномаи як ислоњоти љиддї доир ба ислоњоти низоми давлатдорї ва сохти 
љамъияти аморати Бухоро матрањ шуда буд. Бунёни аслии ислоњот ва 
муназзамии умури давлатдорї тибќи ин барнома адолат ва илму маърифат 
ташкил медод. Мутафаккир бо далоили илмї ва мадорики шаръї собит 
карда, ки бидуни адолат ва аќлу хирад њеч давлате пойдор нахоњад монд. 
Дониш мафњуми адлро на чун шуарои бузурги пешин ба тарзи муљаррад, 
балки возењу равшан баён намуда, бо воќеоти замон пайванд менамояд. 
Аќоиди мутафаккирони пешин доир ба назария давлат барои Дониш ба 
њайси замина хидмат намудаанду бас, зеро он назария ба талаботи замони 
нав љавобгў набуд. Аз ин рў, Дониш аз таљрибаи давлатдории мамолики 
Руссияву Урупо истифода бурдан ва баъзе унсурњои онро дар аморат љорї 
карданро тавсия медињад. Алалхусус пешнињоди Дониш дар мавриди 
ташкил намудани маљлиси машваратї дар назди амир, ки шабењи 
парлумони (маљлиси олї) урупої буд, хеле олї ва ѓояи пешќадам дар он 
замону муњит ба шумор мерафт. Дониш масъала мегузорад, ки дар ин 
маљлиси машваратї бояд вакилони мухталифи љомеа бояд њузур дошта 
бошанд ва изњори раъй намоянд. Бояд кулли масоили давлатї дар ин 
маљлиси машваратї муњокимаву баррасї гардад ва баъд барои тасвиб ба 
амир пешнињод шавад. Ин амал дасти амир ва нукарони ўро аз амалњои 
носавоб кўтоњ мекард ва њукмронии мутлаќи ўро мањдуд менамуд.  

 Масъалаи дигаре, ки Дониш дар умури давлатдорї зарур мењисобад, 
созмон додани низоми вазорат дар маъмурияти аморат аст. Вобаста ба ин, 
умури идории мамлакат бояд на аз љониби як шахс, балки шахсони 
масъулу маъмур анљом гирад. Ин амал имкон медод дар низоми аморат як 
тартиби муњкаму устувор ташкил гардад ва иљрои амали маъмурон назорат 
карда шавад.  

 Сохтори дигаре, ки ба андешаи Дониш ислоњоти љиддї таќозо дарад, 
шеваи таълим дар низоми омўзишу парвариши аморати Бухоро аст. 
Мутафаккир шеваи таълим ва барномаи таълимии мактабу мадориси 
аморати Бухороро сахт накуњиш мекунад. Дониш бар он аст, ки давлати 
боадолатро љомеа босаводу маърифат пеш мебарад ва пешнињод мекунад, 
ки дар баробари улуми шаръї бояд толибилмон аз улуми даќиќ ва 
дунявиро, ки барои пешбурди љомеа заруранд, омўзанд. Илова бар ин, 
адиби маорифпарвар бар он аст, ки бояд макотиби љадид таъсис дода 
шаванд ва дар баробари забони арабї, забонњои дигари хориљї, бавижа 
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забони русї тадрис шавад. Амири љоњилу дарбориёни кўрдил ва љомеаи 
хурофотї ќобили дарки ин андешањои таљаддудталабии ин марди 
равшанзамири хирадмандро надоштанд. Воќеан, ин ислоњоте, ки Дониш 
ироа карда буд, низоми пўсидаву фартут ва аз замона садњо сол 
аќабмондаи аморати Бухороро куллан дигаргун мекард ва маќоми 
њокимияти мутлаќи амирро мањдуд месохт. Амир пешнињодоти Донишро 
на ин ки ќабул накард, балки андешањои ўро хилофи дину ойин донист, ки 
ба амнияти дину давлат рахна ворид мекунад. Амир наметавонист ошкоро 
Донишро барканор кунад ва ё љисман нобуд созад, гарчанде зиёд хостори 
он буд, зеро Дониш дар байни равшанфикрони љомеа ва алалхусус риљоли 
давлатии Руссия обруву нуфузи зиёд дошт. Аз сўйи дигар, барои дафъи 
шарри русњо ва устувор нигоњ доштани робита бо ин давлати пурќудрат ба 
Дониш ниёз дошт. Баъд аз бозгашти Дониш аз сафари севуми Руссия соли 
1874 амир ўро ба тумани дурдасти Бухоро ќозї таъин намуд ва бо ин 
бањона ўро аз маркази аморат дур кард, ки дар амал худ як бадарѓа буд. То 
соли 1880 Дониш нахуст дар Ѓузор ва баъдан дар Нањрпай, расман, ќозї 
буд ва љосусон ба амир аз њар амали ў гузориш медоданд.  

 Дониш баъд аз фориѓ шуданаш аз хидмати дарбор, бештар ба кори 
илмию эљодї пардохт. Дур аз Бухоро ва амиру дарбориёнаш адиб ба 
навиштаи китоби машњури худ «Наводир-ул-ваќоеъ» оѓоз кард ва бино ба 
гуфтаи донишшиносон, дар муддати анќариб 15 сол онро ба итмом расонд. 
Баъд аз марги амир Музаффар (соли 1885) Дониш ба Бухоро баргашт. 
Амири тозаљулус Абдулањад, ки худро пушту паноњи ањли ќалам медонист 
ва даъвои шоирї њам дошту ба тахаллуси «Ољиз» шеър мегуфт, ба таври 
худ ба ин мутафаккири замон «лутф» намуд, ўро китобдори яке аз 
мадориси Бухоро таъин намуд. «Наводир-ул-ваќоеъ» ба тариќи хуфия ба 
дасти шогирдон ва пайравони Дониш расид ва шуњрати азим касб кард. Ин 
китоб дар бедории равшанфикрони Осиёи Миёна, алалхусус ањли ќалами 
тољик таъсири бузург расонд. Рўшанфикрони Бухоро ва касоне, ки аз сохти 
давлатдории аморат норозї буданд, ин китобро пинњонї мутолиа ва 
нусхабардорї мекарданд, зеро руҳониёни мутаассиб ва њуккоми замон дар 
шахсияти амир ин рисола бидъат ва хилофи дину оини ислом эълом 
намуда, муаллифашро ба бединї, куфр ва коњинї айбдор намуда буданд. 
Масалан, соли 1900 яке аз тараќќихоњони Бухоро адиб ва ходими давлатї 
Садри Зиёд ба шогирдонаш Садриддин Айнї, Мирсиддиќи Њайрат ва 
Абдулвоњиди Мунзим супориш медињад, ки ин рисоларо барои ў 
нусхабардорї кунанд. Бино ба ќавли устод Айнї, баъд аз мутолиаи ин 
китоб дар олами маънавии ў «инќилоби фикрї» ба амал омад. Дар робита 
ба ин «инќилоби фикрї» ва дигар нукоти таъсирбахши «Наводир-ул-
ваќоеъ», ки аз «ањволи фалокатиштимол»-и аморати Бухоро њикоят 
мекунад, Айнї дар «Ёддоштњо» ба тафсил ёд намудааст (С. Айнї. Куллиёт, 
љ., 7, сањ. 445-446).  

Бино ба гуфтаи донишшиносон, фусули људогонаи рисолаи 
«Наводир-ул-ваќоеъ» ба тариќи пароканда дар авоили солњои 60 ќарни 



208 

 

Х1Х эљод шуда, тањрири нињоии асар байни солњои 1875-1880 сурат 
гирифтааст. «Наводир-ул-ваќоеъ» аз муќаддима ва 23 боб (дар баъзе 
нусхањо 25 боб аст) иборат буда, масоил ва матолоиби мухталифро фаро 
мегирад. Адиб дар муќаддима доир ба сабаби эљоди рисола ва шароити 
таълифи он сухан мегўяд. Масалан, дар боби аввал, ки «Дар тањќиќи 
њуќуќи абавайн ва њадди њуќуќи онњо» унвон дорад, масъалаи тарбияти 
кўдак дар оила ва вазоифу масъулияти падару модар мавриди муњокимаву 
баррасї ќарор гирифтааст. Ба њамин минвол, њар як боби рисола ба 
масъалае ихтисос дорад, ки бештари онњо масоили фалсафї ва сиёсї ва 
адабию маданиянд. Ба тариќи намуда, дар боби чањорум, ки «Дар иллати 
накбати уќало ва сабаби давлати суфањо» ном дорад, адиб рўзгори 
накбатбор ва пурмашаќати донишмандони замонашро ба риштаи тасвир 
кашидааст. Бино ба гуфтаи адиб, иллати бадбахтии ањли илму њунар дар он 
аст, њокимият дар Бухоро ба дасти ашхоси камхираду дун ва љоњилу 
мутаассиб аст ва ин тоифа мардум барои мансабу давлат ба њар разолат 
ќодиранд. Дар боби њаштум: «Дар сафорати Абдулќодирбек ва аљоиби 
љашни Руссия», Дониш аз сафари севуми худ ба Петербург њикоят мекунад. 
Дар ин боб дар баробари воќеоти сафар, адиб бенизомию фасоди амиру 
давлатдорони аморат ва бехирадию љањолати маъмурони ўро мавриди 
накўњиш ќарор медињад. Илова бар ин, бо зикри бартарињои имперотурии 
Руссия дар муќоиса бо аморати Бухоро, аз воќеоти нагини дарбори 
подшоњи Руссия низ сухан мекунад.  

Боби понздањум «Рисола дар назми тамаддун ва таовун» гарчанде бо 
муњтавои «Новодир-ул-ваќоеъ» пайвандї ќавї дорад, аммо дар алоњидагї 
худ як рисолаи мустаќилест, ки адиб дар он масоили зиндагии инсон ва 
пайванди ногусастании онро ба муњити љомеа мавриди тањќиќ ќарор дода 
аст. Дар ин масъал адиб њар як бардошти худро бо далоили воќеоти 
зиндагї ва таљрибаи њаётии худ љамъбаст мекунад. Дар ин рисола 
мутафаккир низом ва ва танзимоти тозаи давлатдорї ва њукуматро ба 
таври умумї ва куллї ба амир пешнињод мекунад. Албатта, амир ва 
маъмурони ў ин низоми давлатдориро, ки њокиматияти мутлаќи онњоро 
мањдуд менамуд, ба њеч ваљњ ќабул надоштанд.  

Дониш дар тафсири нукоти фалсафї ва масоили иљтимої ба осори 
бузургони пешини Шарќ такя мекунад, аммо мањдуд ба доираи андешањои 
онон намемонад. Он нуктањоро вобаста ба муњит ва авзои сиёсии замони 
худ баррасї намуда, аз афкори муљаррад ба тањлии воќеият мегузарад. 
Бино ба андешаи Расул Њодизода, Дониш дар тављењу тафсири оёти ќуронї 
ва ањодиси набавї аз доираи илми схоластики (фалосифаи асримиёнагии 
динї)-и замонаш берун баромада, афкори бикру тоза баён кардааст 
(Њодизода Р. Дониш. Энсиклопедия (Донишнома)-и адабиёт ва санъати 
тољик. -Душанбе, 1988, ч., 1, -с., 411-414).  

«Наводир-ул-ваќоеъ» ба њайси як падидаи тоза дар насри замони 
адиб зуњур кард. Муаллиф дар њикоёту ќайди воќеоти сафарњояш шеваи 
њаќиќатнигорї ва вуќуъгўйиро дунбола намуда, ки дар ќиёс бо асарњои 
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насрии суханварони пешин, ба вижа замонаш дар мавриди тасвири 
њаќиќати зиндагї гоме ба пеш нињодааст. Дар он даврон, чи дар назм ва чи 
дар наср, ки аѓлаби суханварон ба таќлиди кўркўронаи (яъне бидуни дарки 
маънии матн) ба сабки мушкилписанди бедилї таќлид мекарданд, шеваи 
нисбатан сода ва ќобили дарки Дониш, ки оганда аз масоили доѓи рўз буд, 
њамагон маљзуби худ кард ва услубе љадиде ба майдон овард. Дониш шеваи 
тозаи њаќиќатнигориро дар адабиёти он айём бунён гузошт, ки муњаќќиќон 
онро «реолизми маорифпарварї» номидаанд.  

Баъд аз интишори «Наводир-ул-ваќоеъ» руҳониёни мутаассиби 
Бухоро ўро ба надонистани аркони дини ислом ва аќоиди шариати 
муњаммадї айбдор намуданд. Дониш дар љавоби раќибони ѓоявии худ 
рисолаи бо номи «Меъёр-ут-тадайюн» таълиф намуд, ки дар он ањкоми ва 
нукоти асосии дини ислом аз диди масоли њаёти воќеї тањлилу баррасї 
шудааст. Мутафаккир бо далоилу мадракњои ќатъї, такия бар Ќуръону 
ањодис ва суннат ањкоми дини ислом, бавижа мазњаби њанифиро шарњу 
тафсир додаст. Воќеан, ин рисола далели он аст, ки њеч яке аз уламои 
замон, аз ќозиёлќуззот то мударрисони мадориси Бухоро дар илми илоњиёт 
на ин ки дар сатњи ў нестанд, балки поёнтар аз ў ќарор доранд. Ањмади 
Дониш соли 1897 дар Бухоро аз олам гузашт. Мутаассифона, дар солњои 
њукумати шуравї марќади Дониш ва дигар суханварони бузурги ин шањри 
бостонї вайрон карда шуд.  

Баррасии осори Дониш аз он шањодат медињадад, ки ў пайваста авзои 
мамлакат ва воќеоти иљтимоию сиёсии он давронро тањќиќ мекарда ва дар 
охир ба хулоса омадааст, ки аморати Бухроро бо ислоњоти љузъї ба низом 
даровардан аз имкон берун аст. Бояд ин сохторро аз бунёд барњам зад ва 
сохтори мамлакатдории рўйи кор ояд. Дониш ин андешањои худро дар 
чанд соли охири њаёташ дар рисолае возењу муфассал баён доштааст. Ин 
рисола, ки дар он таърихи сад солаи салтанати хонадони Манѓития бо 
тамоми разолаташ тањлилу тањќиќ шудааст, бо номи «Рисолаи таърихї» 
шуњрат дорад. Ин рисола нотамом монда ва муаллиф ба вай ном 
нагузоштааст. Муњаќќиќон вобаста ба муњтавои он ин унвонро салоњ 
донистаанд. Ќисмати бештари рисола ба замони њукронии амир Музаффар 
ихтисос дорад ва Дониш, ки шоњиди воќеоти нангини ин амири љоњил буд, 
онро ба тафсил аз нигоњи танќидї ва танзомез ба риштаи тасвир 
кашидааст. Муаллиф воќеоти таърихии замони манѓитияро вобаста ба 
рўзгори мардуми одї ва зиндагии худ тањлил намуда, дар охир ба хулоса 
меояд, ки заволи ин хонадон, ки дар асоси зулм ва нобаробарии иљтимої 
бунёд ёфтааст, ногузир аст. Дониш даъват бар он дорад, ки њар чи зудтар 
бояд ба он њуљум намуд ва ин њукумати зулмпояро саргун кард. Дониш 
заволди ин сулоларо чунин пешгўйї мекунад: «Дар оянда касоне, ки 
зиндаанд, хоњанд дид, ки… саркардагон охир сари худњоро ба дор хоњанд 
супорид ва амирону волиён њамчунон бенасиб ба хусрони абадї гирифтор 
хоњанд шуд… Давоми салтанат низ дар Мовароуннањр ба дасти ин тоифа 
пойдор намонад. Ва ин фармонравоён, ки њоло мо њазрати амир ва љаноби 



210 

 

вазираш мехонем… ба далели ањкоми шаръия њар соате чанд мартаба азли 
эшон зоњир мегардад ва касеро инќиёди њукми эшон лозим њам не» 
(Рисолаи таърихї, наќл аз маќолаи Расул Њодизода, маъхази зикршуда, с., 
414). Воќеан, зуњури чунин андеша ва љасорат ва он њам дар нимаи дувуми 
садаи Х1Х, дар муњити тираву тори аморати Бухоро мўъљизаеро мемонад. 
Ин рисола, ки дар замони зиндагии Дониш ва баъд аз вафоти ў њам аз 
назарњо дур буд ва танњо дўстони наздики муаллиф аз вуљуди он хабар 
доштанд, баъдан маълум гардид.  

Муњаќќиќон дар афкори маорифпарварии Дониш се нуктаро махсус 
ќайд кардаанд: 1. Дониш сохти давлатдории аморати Бухоро, њомиён ва 
намояндагони онро аз амир саркарда то маъмури ќаторї сахт накўњиш 
намуда, заволи ногузири онро пешгўйї кардааст. 2. Шеваи таълими 
мадорисро сахт танќид намуда, зарурати таѓйири он ва љорї намудани 
тадриси улуми даќиќ ва дунявї ва омўзиши забонњои мамолики 
пешрафтаро ба миён гузоштааст. 3. Назари Дониш, пеш аз њама, ба 
манфиати мардуми одї ва бењ намудани зиндагии онон равона шудааст. 
Дониш дар солњои охири њаёташ чанд рисола дар илми нуљум ва њайат 
таълиф намуда, наќшаи Бухороро низ мураттаб намудааст.  

Дар таърихи тамадун ва фарњангу адаби тољик Дониш ситораи 
тобнокеро мемонад, ки дар осмони тираву тори Бухорои садаи Х1Х 
дурахшида роњро барои ояндагон равшан намудааст. Ин адиби 
мутафаккир ва сиёсатшиноси воќеъбин бо афкор ва андешањои 
маорифпарваронаи худ мактаби љадидеро бунёд нињод, ки дар оянда 
шогирдон ва пайравонаш онро идома доданд. Омўзиш ва нашру тањќиќи 
осору афкори Ањмади Дониш дар Тољикистон аз солњои 50 асри гузашта 
шуруъ шуд ва дар ин замина рисолаву маќолоти мутааддаде рўйи кор 
омаданд. Донишшиносї дар Тољикистон ба исми муњаќќиќ ва нависандаи 
тољик Расул Њодизода бештар пайвандї дорад. Эшон як умр ба омўзиши 
адабиёти садаи Х1Х машѓул шуда, рўзгору осори суханварони бузурги ин 
давронро мавриди тањќиќ ќарор дода, чандин рисолаву маќолот ба 
забонњои тољикиву русї ба нашр расондаанд. Аз љумла, доир ба рўзгору 
осор ва афкори Ањмади Дониш чандин маќола ва рисола навишта, осори 
ин суханвар ва мутафаккири бузурги тољикро нашр намудаанд. Аз сўйи 
дигар, дар асарњои бадеии худ «Сапедадам», «Ситорае дар тирашаб» ва 
«На ситорањо мерезанд» чењраи тобноки ўро ба риштаи тасвири бадеї 
кашидаанд. Соли 1976 љашни 150 солагии Дониш дар собиќ Иттињоди 
шуравї ва Тољикистон ба таври густарда љашн гирифта шуд. Вобаста ба 
љашн дар Фарњангистон ва донишкадаву донишгоњо ва дигар муассисањои 
илмї конфаронс ва Њамоиши илмї баргузор шуданд. Дар асоси китоби 
Расул Њодизода «Тољикфилм» филми бадеие бо унвони «Ситорае дар 
тирашаб» тањия намуд. Теотри давлатии окодемии ба номи Абулќосим 
Лоњутї намошномаи Сотим Улуѓзода «Аллома Адњам»-ро ба сањна 
гузошт. Дар Руссия низ донишмандоне, амсоли Евгений Эдуардович 
Бертелс доир да рўзгор ва осори Дониш рисолоти тадќиќотї навиштаанд. 
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Донишшоносї то кунун дар Тољикистон идома дорад ва дар ин масъала 
наќши донишманди тољик Субњон Амир бештар аст. Дар Тољикистон 
Институти таърих, археология ва этнографияи АИ Тољикистон, мактабњои 
мутавассита ва кўчаву хиёбонњо дар Душанбе ва дигар шањрњои 
Тољикистон ба исми Ањмади Дониш номгузорї шудаанд.  

Манобеъ: Осор: Ањмади Дониш. Асарњои мунтахаб. Сталинобод, 1959; Ањмади 
Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манѓития. Сталинобод, 
1960; Ањмади Дониш. Сафарнома аз Бухоро ба Петербург. Душанбе, 1976 (ба забони 
русї); Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Душанбе: Дониш, 1988 (дар ду китоб).  

Асарњои тадќиќотї: Бертелс Е. Э. Нусхањои дастнависи асарњои Дониш. Маскав, 
1936 (ба забони русї); Бертелс Е. Э. Дар бораи «Рисолаи таърихї»-и Ањмади Дониш. 
Душанбе, 1977 (ба русї); Маъсумї М. Забон ва услуби Ањмади Дониш. Душанбе, 1976; 
Раљабов З. Маорифпарвар Ањмади Дониш. Душанбе, 1964; Њодизода Р. Ањмади Дониш. 
Душанбе, 1976; Њодизода Р. Дониш. Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик, љ. 1. 
Душанбе, 1988, -с., 411-414. Амирќулов Субњон. Фирдавсї ва мактаби адабии Ањмади 
Дониш. Д. 1995.  
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Е 
ЕВСЕЕВ Павел Гиоргевич(тав. 1903, шаҳри Пятигорский, 

Федератсияи Россия).Солҳои 1931-1935 дар Институти 

профессорони сурхи шаҳри Москва (ИКФ) таҳсил намуда, баъди 

хатми он ҳамчун профессори таърихи умумӣ ба Тоҷикистон 

фиристонда мешавад. Аз моҳи октябри соли 1935 то моҳи 

сентябри соли 1937 дар вазифаи инструктури КМ ҳизби 

Коммунистии Тоҷикистон кор кардааст. Аз соли 1937 то соли 1940 номбурда 

сарварии Институти омӯзгории шаҳри Душанберо ба уҳда дошта, ҳамчунин 

профессор аз фанни таърихи умумӣ ба донишҷуён таълиим медод.Соли 1940 

П.Г.Евсеев барои кору зиндагии минбаъда ба шаҳри Москва кӯчид.  

 

ЕФТЕЕВ Михаил Тимофеевич (тав. сентябри 1909, 
ш. Москва, ваф. маълум нест), педагог. Соли 1936 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Москваро бо 
ихтисоси омўзгор хатм кардааст. Солњои 1930–1932 
муаллими мактаби ибтидої, 1932–1936 донишљў, 1936–
1938 муаллими фанни педагогика дар Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод буд. Солњои 1938–
1942 њамчун мудири кафедраи педагогика ва раиси 
Иттифоќњои касабаи донишкадаи номбурда фаъолият 

намудааст. Њамчун муаллими калони кафедраи педагогика аз соли 1936 то 
охири солњои 60-уми асри гузашта дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Дар давоми фаъолияти 
зиёда аз 30 солааш дар донишкадаи омўзгории пойтахт дар тарбияи 
њазорњо нафар мутахассисон сањми худро гузоштааст. Муаллифи якчанд 
маводњои таълимї барои донишљўён аст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва якчанд ифтихорномањои 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  
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Ё 
ЁЌУБОВ Мирљумъа (тав. 15. 11. 1934, д. Похути н. 

Айнї), муаллими фанни физика. Соли 1954 Омўзишгоњи 
омўзгории ш. Панљакентро хатм карда, солњои 1954–
1959 дар факултети физика-математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1959–1967 
лаборанти калон ва ассистент, 1967–1969 муаллими 
калони кафедраи физикаи Донишкадаи политехникии 
Афѓонистон (ш. Кобул), 1969–1985 муаллими калони 

кафедраи физикаи умумии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко буд. Њамзамон, солњои 1963–1964 њамчун муовини 
декани факултети физика-математикаи донишкадаи омўзгорї кор 
кардааст. Оид ба таърихи физика ва нуљум корњои илмию тадќиќотї бурда, 
зиёда аз 20 номгўи корњои илмї ва илмию методї ба нашр расонидааст. Бо 
рањматномањои донишкадаи омўзгорї сарфароз шудааст.  

Ас.: Механика. Ќ. 1. Д., 1985; Механика. Ќ. 2. (ҳаммуаллиф). Д., 1986.  

 
ЁРОВ Махсум (тав. 20. 06. 1953, д. Дарѓи н. Айнї, 

ваф. 27. 03. 2003 ш. Душанбе), муаллими забони 
франсавї. Соли 1975 факултети забонњои хориљии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченкоро бо дипломи аъло хатм намудааст. 
Солњои 1975–1987 муаллим, 1987–1997 муаллими калони 
кафедраи забони франсавии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 
1991–1993 муовини декани факултети забонњои хориљии 
донишгоњи мазкур оид ба тарбия буд. Чандин маротиба 

ба хориљи кишвар ба њайси тарљумон (1975 ба Фаронса, 1982–1985 ба 
Алљазоир, 1978 ба Шветсария) сафар намудааст. Солњои 1998–2003 дар 
коллељи њарбии Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон њамчун 
муаллими забони франсавї кор кардааст.  
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Ж 
ЖИЛИН Пётр Андреевич (тав. 19. 07. 1921, н. Иртиши 

вилояти Павлодари ЉШС Ќазоќистон, ваф. 1996), муаррих 
ва сиёсатшинос, номзади илмњои таърих (1969), дотсент 
(1975), иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1952 
Донишкадаи давлатии умумииттифоќии юридикии ш. 
Москваро хатм кардааст. Солњои 1938–1941 дар 
Донишкадаи коммунистии сиёсї-равшаннамоии ш. 
Семпалатинский тањсил кардааст. Солњои 1941–1956 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат ва дар Љанги Бузурги Ватанї 

иштирок намудааст. Солњои 1956–1959 аспирант ва муаллим, 1960–1996 
муаллими калон, дотсенти кафедраи коммунизми илмї, баъдан сиёсатшиносии 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Дар 
муддати зиёда аз 35 соли фаъолияти омўзгорияш дар тарбияи њазорњо нафар 
мутахассисон сањми арзандаи худро гузоштааст. Муаллифи зиёда аз 25 мақолаи 
илмї ва илмию оммавї аст. Оид ба таърихи ЊКИШ ва рушди љомеаи 
сотсиалистї кори илмї бурдааст. Бо ордени «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи 
дуюм ва 12 медал мукофотонида шудааст.  

Ас.: Развитие социалистического соревнования хлопкоборов Таджикистана // Учение 
записки Душанбинского педагогического института, Т. 59, 1968; XXIV съезд КПСС о 
повишении роли трудових коллективов в коммунистическом строительстве // журн. Коммунист 
Таджикистана, № 1, 1972.  

 
ЖОРОВА Ирина Михайловна (тав. 30. 07. 1961, ш. Новозибкови вилояти 

Брянск), муаллими забони франсавї. Соли 1982 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1982–
2000 муаллими кафедраи забони франсавии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз 
соли 2000 то ба имрўз њамчун муаллим, муаллими калони кафедраи забонњои 
хориљии Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) кор мекунад. Ба омўзиши 
масъалањои педагогика машѓул аст.  

 
ЖУРАВЛЁВ Валентин Александрович (тав. 29. 07. 1914, ш. Ленинград, 

ваф. маълум нест), иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1936 Донишкадаи 
физика-механикаи ш. Ленинградро хатм кардааст. Аз соли 1937 то 1945 ва баъди 
љанг дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченко ба сифати мудири кафедраи физика-математика, декани факултети 
физика-математика ва њамчун муаллими бомањорат кор кардааст. Ба фаъолияти 
омўзгорї ва ќобилияти ташкилотчигиаш директорони донишкадаи омўзгории 
пойтахт Содиќов Х. (1940–1943) ва Шукуров О. (1943–1953) бањои хеле баланд 
додаанд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1944) 
ќадр карда шудааст.  
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З 
ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ РУС, факултет.  
Дар ибтидои соли 1934 дар назди донишкадаи омўзгории пойтахт 

кафедраи забон ва адабиёти рус ташкил карда шуд. Вазифаи кафедра 
таълими забони русї дар њамаи факултетњои донишкада, аз љумла таълими 
адабиёти рус ва хориљї дар факултетњои филологияи тољик ва таърих буд.  

Солњои 1937–1938 дар назди факултети филологияи тољик шуъбаи 
забон ва адабиёти рус кушода шуд. Хатмкунандагони нахустини ин шуъба 
9 нафар, хатмкунандагони дуюми он 11 нафар буданд. Мудири аввалини 
кафедраи забони русї ва забоншиносии умумї профессор Акбаров П. И. 
буд.  

Соли 1960 шуъба ба факултети мустаќил табдил дода мешавад. Дар 
факултет кафедраи забони русї ва забоншиносии умумї (мудири кафедра 
н.и.п. Каракулаков В. В.) ва кафедраи адабиёти рус ва хориљї (мудири 
кафедра дотсент Попов В. А.) амал менамуданд.  

Бо дарназардошти талабот ба муаллимони забон ва адабиёти рус дар 
мактабњои кишвар дар сохтори факултет кафедраи методикаи таълими 
забон ва адабиёти рус ташкил карда шуд. Профессор Успенская Л. В. 
мудирии онро ба дўш дошт.  

Муаллимони забон ва адабиёти рус дар аспирантура тањсил намуда, 
тавассути таљрибаомўзї дар донишгоњњои марказї ва факултетњои 
такмили ихтисос, институтњои илмию тадќиќотї дониши худро сайќал 
медоданд. Аз љумла, онњо дар шањрњои Москва, Ленинград ва Тошкент аз 
курсњои такмили ихтисос мегузаштанд. Ин имконият медод, ки омўзгорони 
донишкада бо роњбарони илмї таъмин гарданд. Дар натиљаи њамкорињо 
шумораи зиёди муаллимон ба гирифтани унвонњои илмї мушарраф 
гардиданд. Аз чунин имконият профессорон Машеев И. Б., Њошимов Р. Н. 
ва дотсентон Валупова Р. В., Королева А. И., Тохохов Б. А., Шепетова Н. 
К., Кострикина А. П., Фадеева Т. А., Тарасинская И. З. ва дигарон 
истифода бурдаанд.  

Дар афзудани маќоми факултет њиссаи Рекутина Н. В. калон буд. Ў 15 
сол њамчун сарвари факултет кор ва фаъолият намудааст.  

Дар солњои охир дар кафедрањои факултет 120 нафар омўзгорон кор 
кардаанд, ки ќисми зиёди онњо докторњои илм буданд. Факултет, ки дар он 
зиёда аз њазор нафар донишљўён тањсил менамуданд, яке аз марказњои 
асосии тайёр намудани омўзгорони забон ва адабиёти рус ба њисоб мерафт.  

 
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ, факултет.  
Факултети забони англисї соли 1940 таъсис ёфта, соли аввал 39 

нафар донишљў тањсил менамуданд. Дар факултет ду шуъба: забони 
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олмонї ва забони англисї амал мекард. Дар пешрафти омӯзиши забонњои 
хориљӣ пеш аз ҳама фиристодагони шањрњои Москаву Санкт-Петербург: 
Сиповская К. А., Александров Н. М., Молик В. П., Волфсон Э. И., 
Путирская Э. А., Пенл Э. Р. сањмгузор буданд. Аввалин декани факултет 
Силовская К. А. низ фиристодаи Россия буд. Солњо сипарӣ гаштанду дар 
факултет мутахассисони ватанї низ ба кор шуруъ намуда, солњои зиёд дар 
тарбияи омӯзгорони оянда сањми худро гузоштанд. Дар ќатори аввалин 
омӯзгорони ватанї Бурњонов Р. М., Нањангова М.., Болтабаева У. Т., 
Убайдуллоева Р. М. ва дигарон номбар намудан мумкин аст.  

Соли 1941-1945 вазъи факултет душвор буд. Дар гурўњњои таълимї 5-
6 нафар донишљў тањсил мекард. Соли 1945 бошад танњо як нафар шуъбаро 
хатм кард, чунки аксари донишљўён ба сафњои артиши шуравї ба фронт 
рафта буданд. Пас аз солњои 50-уми асри гузашта факултет рушду такомул 
ёфт. Дар даврањои то истиќлолият устодони варзида Аминова Е. Ш., 
Аминова Р. М., Бабровская Н., Латишева Г. С., Лапкина Л. Н., Шарипова 
Ж. М., Кухаренко Н., Свирид О. В., Варнавская Ж., Хамроева Т., Яковлев 
И. Н., Калашникова И., Асадов Ш. Ќ. дар факултети забони англисї барои 
омода кардани мутахасисони соњои омўзгорї, тарљумонї ва забоншиносї 
сањми беандоза гузоштаанд.  

Факултет шумораи зиёди номзад ва доктори илмро ба воя 
расонидааст, аз љумла докторони илм, профессорон П. Љамшедов, 
Гогошидзе В. Д., Мухторов Ш. М. Сатская П. Н., У. Т. Болтабоева, 
Мухторова С. Я., Алиев С. Н., Сайфуллоев Х. Ѓ., Авғонов С. С., Љоматов 
С. С., Мирзоев Ҳ. Х. ва дигарон. номзадњои илм, дотсентон М. А. 
Наҳангова, А. Р. Камолова, Р. А. Деҳотї, Асадов Ш. Ќ., Тускова Т., 
Оришина Н. Я., А. Р. Собиров, Шарипова С. Њ., Ризвонова М. Т., Љалолї 
Н. В., Якубова В. А., Мамадамбарова Ш. М., Рахмонова М. Р., 
Убайдуллоева Р. М., Л. Саидова, С. Атоев, Ғ. Раҳмонов, Н. Ҳайбатов, 
Бекмуродов М., А. Байдуллоев, И. Эмомов, М. Утаев, Ф. Баротов, Ш. 
Каримов, А. Ќаюмов Умаров А., М. Сангинова., Б. Ќарабоев, М. Љураева, 
Д. Каримова, Ё. Бекчаев, Љураев Њ, Њ. Асламов, Мањмадсолењи М., Њ. 
Худоиева ва дигарон аз љумлаи онњоянд.  

Дастпарварони факултет дар миќёси љумњурї ва берун аз он кор 
мекунанд. Бањре аз устодони факултет муаллифони китобњои дарсї барои 
муассисањои тањсилони миёнаи умумї ва донишкадаву донишгоњњои 
љумњурианд.  

Аввалин гурӯњњои таълимӣ ба забони тољикӣ соли 1949 кушода шуд. 
Агар солњои аввал дар гурӯњњои таълимӣ њамагӣ 6-7 нафар донишљӯ тањсил 
мекард, пас имрӯз дар факултет беш аз 1000 нафар донишљўён ба таълиму 
тарбия фаро гирифта шудаанд. Солњои гуногун сарварии факултетро 
Сиповская К. А., Василева И. Т., Сергеева А. Ф., Бояришников П. В., 
Гогошидзе В. Д., Љамшедов П., Дењотӣ Р. А., Мухторов Ш. М., Атоев С., 
Мирзоев Њ., Авѓонов С. С., Байдуллоев А. ба зимма дошта, дар айни њол 
дотсент Ф. К. Баротзода сарварии факултетро ба дӯш дорад.  
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Соли 1996 дар факултет шуъбаи тарљумонї дар заминаи кафедраи 
услубшиносї ва назарияи тарљума таъсис ёфт, ки барои соҳаҳои гуногуни 
мамлакат мутахассисони варзида омода менамояд. Аз соли 2015 сар карда, 
дар ихтисоси «Забони англисї-кореягї» шартномаи «Сафарбаршавии 
академї» барои донишљўёни њамин ихтисос ба роњ монда шудааст. Ҳоло 
дар факултети забони англисї, ки сарварии онро дотсент Баротзода Ф. К. 
ба ўҳда дорад, панљ кафедра: кафедраи методикаи таълими забони англисї 
(мудир Ѓуломов А.), кафедраи забоншиносї ва типологияи муқоисавї 
(мудир доктори илми филология, профессор Љоматов С.), кафедраи 
услубшиносї ва назарияи тарљума (мудир номзади илмҳои филологї, 
дотсент Каримов Ш.), кафедраи забони англисї (мудир номзади илмњои 
педагогї, дотсент Утаев М.) ва кафедраи забонњои Шарќ (мудир номзади 
илмҳои филологї, Бекчаев Ё.) фаъолият мекунад. Дар ин кафедраҳо дар 
маҷмуъ 77 нафар устодон кор ва фаъолияти илмию омўзгорї дошта, 
аксариятро љавонон ташкил медињанд.  

Факултет бо кишварҳои Англия, ИМА, Ҳиндустон, Чин, Кореяи 
љанубї, Эрон, Федератсияи Россия робитаҳои илмї ва фарҳангї дорад.  

Бо сабаби талаботи рўзафзуни љомеа нисбат ба тайёр кардани 
тарљумону омўзгорон ва дигар мутахассисони соҳаи забонҳои хориљї 
моделу технологияи навини таълимиро истифода намуда истодаанд.  

 
  
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ВА ТИПОЛОГИЯИ МУЌОИСАВЇ, кафедра.  
Кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавї яке аз нахустин 

кафедрањои факултети забонњои хориљї ба њисоб рафта, дар тўли 
фаъолияти худ бењтарин мутахассисони соњаи забони англисї ва 
забоншиносии муќоисавиро тарбия намудааст. Кафедра аввалин 
докторону профессорони соњаи забоншиносии муќоисавї, аз ќабили 
Љамшедов П., Убайдуллоев Р., Гогошидзе В. Д., Собиров А., Љалилова М., 
Балхова С. Я. ва зиёда аз 20 нафар номзадњои илми ин соњаро ба воя 
расондааст.  

Солњои 70-уми асри гузашта як гурўњ аъзоёни кафедра (Љамшедов П., 
Убайдуллоев Р., Турсунова М., Гогошидзе В. Д., Балхова С. Я., Асадов Ш., 
Эшонхољаева М., Умедљонова Н. Х.) ба масъалањои омўзиши типологияи 
муќоисавии морфология ва синтаксиси забонњои тољикї, англисї ва русї 
машѓул шуданд. Дар муддати кўтоњ онњо рисолањои хешро перомуни 
мавзуъњои мухталиф дифоъ намуданд.  

Солњои 80-ум шумораи аъзоёни кафедра зиёда аз чил нафарро 
ташкил медод, ки Љамшедов П., Убайдуллоев Р., Гогошидзе В. Д., Балхова 
С. Я., Асадов Ш., Яковлев И. аз зумраи онњо буданд. Њамаи аъзоёни 
кафедра зери сарпарастии мудирон Љамшедов П., Гогошидзе В. Д. ва 
Мухторов Ш. дар гурўњњои гуногуни таълимї аз бахшњои мухталифи 
забоншиносї, забоншиносии муќоисавї ва луѓатшиносї дарс мегуфтанд. 
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Устодони мазкур рисолахои номзадї ва доктории хешро мањз дар њамин 
кафедра навиштаанд, ки он боиси ифтихори кафедра мебошанд.  

Кори кафедра солњои 90-ум боз њам ривољ ёфт. Дар ин давра чанд тан 
аз љавонон ба аспирантура дохил шуда, дар соњаи забоншиносии 
муќоисавї (тањлили сохториву семантикии баъзе аз истилоњоти марбути 
соњањои гуногун (Мирзоев Њ.), грамматикаи муќоисавї (Сайфуллоев Х.) 
зери роњбарї ва мададу дастгирии устодони кафедра ва олимони АИ 
Тољикистон ба тадќиќ машѓул шуда, рисолањои номзадиро барои дарёфти 
унвони илмии номзади илми филология њимоя намуданд.  

Аз ибтидои солњои 80-ум то соли 2001 роњбарии кафедра ба уҳдаи 
профессор Љамшедов П. буд. Дар ин давра ў ба фаъолияти кафедра 
таѓйиротњои љиддии сифатї ворид кард, ки ин дигаргунињо аз зиёд кардани 
соатњои курсњои интихобї ва дар њамин асос ба шогирдони факултети 
забони англисї додани ихтисоси муаллими забони немисї ва франсавї, 
љиддан ба роњ мондани њимояи рисолањои дипломї, мунтазам ва бо усули 
нав ба роњ мондани таљрибаи омузгорї, зиёд намудани соатњои лексияњои 
типологияи муќоисавї ва назарияи грамматика иборат буд. Дар ин давра 
устодони кафедра барномањои зиёди таълимиро барои мактабњои олї 
интишор доданд. Дар солњои минбаъда низ кафедра фаъолияти худро 
барои бењбудии сифати таълим равона сохта, як силсила китобњо, 
барномањо, дастурњо ва маќолањо ба чоп расонд. Муаллими кафедра 
Љоматов С. соли 2006 рисолаи хешро бо унвони «Структурно-
семантический анализ ирригационной терминологии таджикского и 
английского языков в сопоставительном плане» дифоъ намуд. Солњои 
2004–2008 кафедраро номзади илмњои педагогї Авѓонов С. роњбарї 
намудааст. Ў доир ба чопи маҷмуањои илмии кафедра ва тайёр кардани 
муаллимону ходимони соњаи илм кўшиши зиёд намуд. Ў мањз дар давраи 
роњбариаш дар кафедра соли 2006 рисолаи хешро бо унвони «Подготовка 
преподавателей иностранних языков (английского языка) для 
общеобразовательних школ (на материалах Республики Таджикистана)» 
дифоъ намуд.  

Аз моњи июни соли 2008 то имрўз мудирии кафедраро номзади илми 
филология, дотсент Љоматов С. ба уҳда дорад. Мањз зери роњбарии ў 
кафедра ба як ќатор комёбињои илмию методї мушарраф гардид. Тањия ва 
нашри силсилабарномањои таълимї амсоли «Основные варианти и 
диалекти английского языка» (2008), «Литература Англии» (2010), 
«Страноведение» (2010), «История английского языка» (2010), 
«Теоретическая грамматика английского языка» (2010), «Теоретическая 
фонетика языка» (2010), «Сопоставительние типологии таджикского и 
английского языков» (2010) бевосита ба ќалами ў таалуќ доранд.  

Имрўз дар кафедра 14 нафар муаллимон фаъолият доранд. Аз ин 
теъдод 2 нафар доктори илми филология, профессорон Љамшедов П., ва  
Љоматов С., 2 нафар номзади илм Баротов Ф., Саидов Њ., як нафар 
муаллими калон Оятшоев П. ва 11 нафар ассистентон (Абдуллоева М., 
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Назипова З., Саидхочаева Т., Сафаров Ю., Ќосимов П., Љалолова С., 
Бобоназарова Х., Мавлянов Ф.) фаъолият доранд.  

Њамчунин, дар кафедра 8 нафар аспирант (Каримов Ш., Сафарова Г., 
Садирова Б., Шарипова А., Турсунова Ф., Сафаров Ю., Бекчаев Ю., 
Разоќбердиев Ш.) тањсил доранд.  

Устодони кафедра аз рўи равияи илмии «Омўзиши муќоисавии 
забонњо дар шароити кунунї» ва масъалањои «Луѓатшиносї дар забони 
англисї» ва «Тадќиќи масоили грамматика» корњои илмию тадќиќотї 
мебаранд, ки натиљааш тањия ва нашри чандин рисола, барнома ва 
воситањои таълимї аст. Яке аз комёбињои назарраси кафедра нашр шудани 
фарњанги бисёрзабонаи истилоњоти обёрї аст, ки соли 2006 аз тарафи 
устоди кафедра Љоматов С. мураттаб гардонида шудааст.  

Кафедра бо донишгоњњои Британияи Кабир, Покистон, Њиндустон, 
Туркия, Англия ва Амрико робитаи зич дорад. Оид ба тартиб додани 
барномањои таълимї аз тарафи устодон корњои зиёде ба сомон расонида 
шудаанд. Бо ташаббуси устодони кафедра моње як маротиба дар Маркази 
Шурои Британиягии донишгоњ бо устодони соњибзабон мизи мудаввар ва 
семинару вохўрињо барпо мегардад. Илова ба ин алоќаи кафедра бо дигар 
марказњои илмии љумњуриявї мустањкам аст. Аз он љумла кафедра бо 
Донишкадаи такмили ихтисоси назди Вазорати маорифи Тољикистон, 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ Тољикистон, 
Донишгоњи Россия-Тољикистон (Славянї), Донишгоњи давлатии Хуљанд ба 
номи Б. Ѓафуров, Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи давлатии ш. 
Хоруѓ ба номи М. Назаршоев ва дигар муассисањои таълимию илмї 
равобит дорад.  

Дар назди кафедра мањфилњои «Linguists» ва «Young philologist» 
барои донишљўён амал мекунад. Мавзуъњои дар мањфил матрањшаванда бо 
равияи илмии кафедра робитаи ќавї доранд.  

Кафедра њамчун муассисаи пешбар њамасола ба дањњо рисолаи илмї 
таќриз медињад.  

 
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ЊАМЧУН ИХТИСОСИ ДУЮМ, кафедра.  
Кафедраи умумидонишгоњии «Забони англисї њамчун ихтисоси 

дуюм», яке аз кафедрањои навтаъсис дар назди раёсати таълими ДДОТ ба 
номи С. Айнї ба шумор меравад. Кафедраи зикршуда таълим дар 
ихтисосњои њамгироро дар бар мегирад. Августи соли 2019 дар назди 
раёсати таълими ДДОТ ба номи Садриддин Айнї кафедраи забони 
англисї њамчун ихтисоси дуюм ифтитоњ гардид. То соли равон ихтисосњои 
њамгирое, ки ихтисоси дуюми онњо забони англисї мебошад ба уњдаи 
кафедрањои тахассусии факултети забони англисї: забоншиносї ва 
типологияи муқоисавї, забонњои шарќ, услубшиносї ва назарияи тарљума 
вогузор шуда буданд. Нахуст мудирияти кафедраро номзади илмњои 
педагогї, муаллими калон Карабаев Бахтовар Бахтиёрович ба уњда дошт.  
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Дар як муњлати кўтоњ ин ихтисосњои њамгиро ба яке аз ихтисосњои 
серталаб табдил ёфта, сафи донишљӯён дар ин ихтисосњо сол то сол зиёд 
мегардад. Њамасола омӯзгорону донишљӯёни фаъоли кафедра дар 
барномањои гуногуни таълимї имтињон супорида, дар донишгоњу 
донишкадањои Федератсияи Россия, Љумњурии Федералии Олмон ва 
Фаронса тањсил намуда, савияи дониш ва мањорати забонандузии худро 
инкишоф медињанд. Аз соли 2019 ба ин сў роњбарии кафедра ба души 
муаллими калон Љўраев Хайём вогузор шудааст.  

 
 ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОЉИК, кафедра 

Кафедра тибќи ќарори Шурои илмии донишгоњ аз 26-уми октябри 
соли 1998 дар заминаи кафедраи методикаи таълими ибтидої бо номи 
кафедраи забон ва адабиёти синфњои ибтидої таъсис ёфта буд. Дар аввали 
таъсисёбї њайати кафедраро 10 нафар устодон, аз он љумла 1 нафар 
номзади илмњои педагогика, дотсент, 2 нафар номзади илмњои филология, 
ки яке дотсент ва дигаре муаллими калон, 2 нафар муаллими калон (бе 
дараљаи илмї) ва 4 нафар ассистентон ташкил медоданд. Иљрои вазифаи 
мудири кафедра ба зиммаи номзади илми филология, дотсент (њоло 
доктори илмњои филология) Муллоев А. гузошта шуда буд.  

 Дар давоми фаъолияти кафедра дар њайати он чанд таѓйирот ба 
вуқуъ пайваст. Аз он љумла, дотсент Муллоев А. ва номзади илмњои 
филология Љ. Рустамов, ассистентон Нозимова Ф., Сўфиева Г. бо сабабњои 
гуногун кафедраро тарк карданд. Њамчунин декабри соли 2001 муаллими 
калон Сафаров Њ. низ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз кафедра рафт. 
Дар натиља њайати кории кафедра аз 7 нафар устодони тасвибї: Ѓаффоров 
А. О., Рахматова Ш. И., Абдулњаева М., Абдулњаева И. Ш., Мардонова, 
Рањимов Ќ. ва 1 нафар устоди њамкор, ассистент Авѓонов С. М. иборат буд, 
ки ба кори таълиму тарбияи донишљўён машѓул буданд.  

Устодони кафедра дар баробари баланд бардоштани сифати таълиму 
тарбия, инчунин, ба корњои илмї-методї машѓул гаштанд. Моњи июни 
соли 2000-ум муаллими калон Ѓаффоров А. О. дар мавзуи «Иборањои 
феълї бо пешояндњои аслї дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди 
Восифї» рисолаи номзадї дифоъ намуд. Ў дар атрофи проблемањои 
муњимми забоншиносии тољикї як ќатор корњои илмї-методї ва оммавї 
таълиф намудаву ба нашр расонд, ки дар маҷмуъ наздик ба 50 номгўй 
буданд. Дар њамин давра Ѓаффоров А. О. «Барномаи забони тољикї» 
(барои ихтисоси методикаи таълими ибтидої)-ро тартиб дод.  

Ѓаффоров А. О. номзади илмњои филология, муаллими калон аз 
сентябри соли 2000 ба њайси иљрокунандаи вазифаи мудири кафедра ва 
сипас, аз декабри соли 2001 ба сифати мудири кафедра ба кор оѓоз намуд. 
Њамзамон муаллими калон Ѓаффоров А. О. раисии Шурои илмї-методии 
факултетро низ бар дўш дошт.  

Аз тарафи устодони кафедра дотсент Рахматова Ш. И. «Барномаи 
забони русї» барои донишљўёни гурўњњои ѓайрирусии њамаи ихтисосњои 
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факултети педагогика, «Проблемањои миллї-забонї дар Тољикистон» ва 
дар китоби «Фирдавсї дар Фаронса» (муњаррири масъул), «Ташаккули 
шахси кордони олидараља дар донишгоњњои педагогї», инчунин, 
Абдулњаева М. Х. «Барномаи курси забони русї», «Инкишофи нутќи 
шифоњї вобаста ба кор дар болои матн», њамзамон Назриев И. А. 
«Барномаи забони тољикї барои ихтисоси методикаи таълими ибтидої», 
«Хишти аввали фаъолияти омўзгорї», Мардонова М. «Аз забони узбекї ва 
адабиёт пайдо кардани љавоб дар тест» ва Рањимов Ќ. «Парвариши аќл ва 
тарбияи камоли маърифат аз нигоњи Ибни Сино», «Таълиму тарбия дар 
ањди Сомониён» ва дигар барномањою маќолањои илмию методї тањия 
намудаву ба нашр расонида шуд.  

Њамин тавр, кулли устодони кафедра ба кори илмї-тадќиќотї 
машѓул буданд. Самти асосии корњои илмї-тадќиќотии кафедраро 
«Мазмуни маълумот доир ба забону адабиёт ва хусусиятњои он дар 
факултањои омўзгории донишгоњњои омўзгорї» ташкил менамуданд. 
Устодони кафедра Ѓаффоров А. О. аз рўйи проблемаи «Назария ва 
амалияи омўзиши баъзе масъалањои нањви забони модарї (тољикї) дар 
факултањои педагогии донишгоњњои омўзгорї», Рањматова Ш. И. 
«Такмили таълими забони русї», Назриев И. А. «Хусусиятњои омўзиши 
забони модарї дар шуъбањои методикаи таълими ибтидої», Абдулњаева 
М. Х. «Такмили таълими забони русї», Мардонова М. «Мустањкамкунї 
дар дарсњои забони узбекї», Рањимов К. «Омўзиши мазмуну мундариљаи 
адабиёти умумї ва бачагона» корњои илмї-тадќиќотї бурдаанд.  

Устодони кафедра пайваста дар конференсияњои илмї-амалї аз 
натиљаи корњои илмии худ гузоришњо медоданд. Муаллими калон 
Ѓаффоров А. О. иштирокчии бевоситаи конференсияи илмии олимони 
љавони љумњурї (солњои 2000-2001) буд ва дар мавзуъњои «Ифодаи 
муносибатњои синтаксисї дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди 
Восифї» (дар китоби «Љавонон дар љањони дониш», с. 2001) ва «Иборањои 
феълї ва пешоянди «бар» дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди 
Восифї» (дар китоби «Љавонон дар љањони дониш», с. 2002) баромад 
намуда, сазовори бањои баланд гардидааст.  

Дар назди кафедра мањфили «Анвори дониш» фаъолият дошт, ки ба 
он устоди фанни адабиёт Ќурбон Рањимов роњбарї мекард.  

Аз соли 2008 то соли 2015 кафедраи мавриди назар ба кафедраи 
методикаи тањсилоти ибтидої њамроњ карда шуд.  

 Кафедраи забон ва адабиёти тољик бо назардошти фанњои 
тадрисшавандаи бахши филологї, аз љумла, забони адабии њозираи тољик, 
таърихи адабиёти тољик, адабиёти бачагона дар шуъбаи тањсилоти 
ибтидої, таъсисёбии ихтисоси тањсилоти ибтидої – забон ва адабиёти 
тољик (2013) ва фарогирии њамаи фанњои бахши филологї бо Ќарори 
Шурои олимони донишгоњ аз 03. 07. 2015 № 6/8, 3 ба номи кафедраи 
«Назария ва методикаи таълими забон ва адабиёти тољик» таъсис ёфт. Дар 
кафедра, асосан, аз рўйи ду равия: адабиётшиносї ва забоншиносї корњои 
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илмї дар мавзуи «Наќши илмњои забон ва адабиёти тољик дар таълиму 
тарбияи насли наврас ва љавонон» корњои илмї-тадќиќотї бурда мешавад.  

Соли 2015 ба сифати мудири кафедра олими соњибтаљриба, номзади 
илми филология, дотсент Боќиев Њамза Олимович таъин гардид.  

Дар оѓози фаъолияти кафедра њайати онро дотсентон Боќиев Њамза, 
Ѓаффоров Абдушукур; муаллимони калон Зиёев Мањмадалї, Рањимов 
Холмањмад, Ќаландарова Дунёзода ва лаборант Одинаева Гулбањор 
ташкил медоданд.  

Бинобар сабаби он ки дар факултет кафедраи методикаи таълими 
ибтидої амал менамуд, зарурати таѓйирот дар номи кафедра пеш омад ва 
кафедра бо номи «Забон ва адабиёти тољик» таѓйири ном кард.  

Аз моњи сентябри соли 2019 то 8-уми апрели соли 2020 номзади илми 
филология, муаллими калон Рањимов Холмањмад Баротович ба сифати 
иљрокунандаи вазифаи мудири кафедра фаъолият намуд. Дар ин давра, дар 
кафедра 6 нафар устодон, аз љумла 2 нафар номзади илм, дотсентон Боќиев 
Њамза, Ѓаффоров Абдушукур, муаллимони калон Њамроев Равшан, 
Ќаландарова Дунёзода, ассистент Бердиёров Довуд, лаборант Давляева 
Гулшањр ва баъдан аз моњи ноябри соли 2019 ба љои Давляева Г. К. ба 
вазифаи лаборанти кафедра Аюбзода Миљгона Ёќуб кору фаъолият 
доштанд. Аз нимаи дувуми моњи апрели соли 2020 то моњи ноябри соли 
2020 номзади илми филология, дотсент Њамза Боќиев ба њайси 
иљрокунандаи вазифаи мудири кафедра ва аз моњи ноябри соли 2020 то 
имрўз ба вазифаи мудири кафедраи забон ва адабиёти тољик фаъолият 
дорад. Айни њол дар кафедра 6 нафар муаллимони асосї- дотсентон 
Ѓаффоров А. О., Боќиев Њ. О., номзади илми филология, муаллимони 
калон Њамроев Р. З., Ќаландарова Д. М., ассистентон Аюбзода М. Ё., 
Ниёзова Ш. Н. ва 8 нафар муаллимони њамкор - доктори илми филология, 
дотсент Рустамова Г, номзади илми филология, ассистент Бењрўзи 
Забењулло, ассистентон Бердиёров Д. М., Каримов Б., Ашурова М., 
Абдуљаббори Шоањмадї, Мањмудов М., Туманова Б. ба таълиму тарбия 
машѓуланд. Инчунин, аз моњи октябри соли 2020 Њасанова Нодира 
Бутаевна ба њайси лаборанти кафедра фаъолият дорад. Сентябри соли 2021 
номзади илҳои педагогӣ Ҷӯраев Ҳ. А. ва муаллими калон Тағоев С. С ба 

кафедра ба кор омаданд. Аз њисоби устодони кафедра 5 нафар «Аълочии 
маорифи Тољикистон», 1 нафар «Аълочии матбуоти Тољикистон», 2 нафар 
узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон ва 1 нафар узви Иттифоќи 
журналистони Тољикистон мебошанд.  

Њоло устодони кафедра ба донишљўёни 4 ихтисос: тањсилоти 
ибтидої, тањсилоти ибтидої – забон ва адабиёти тољик, тањсилоти ибтидої 
– санъати мусиќї, логопед – тањсилоти ибтидої дарс мегўянд.  

Айни њол номгўи фанњои таълимие, ки устодони кафедра дарс 
медињанд, 23 ададро ташкил медињад: Забони адабии њозираи тољик, 
муќаддимаи забоншиносї, практикуми забони тољикї, таърихи забони 
тољикї, таълими ибора ва сохтори он, услубшиносї, усули истифодаи 
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луѓатњо, матни классикї, шевашиносї, методикаи таълими забони тољикї, 
забоншиносии умумї, таърихи адабиёти тољик, муќаддимаи 
адабиётшиносї, таърихи адабиёти љањон (ИДМ), методикаи таълими 
адабиёти тољик, тањлили луѓавии матн, адабиёти бачагона, назарияи 
адабиёт ва амалияи фаъолияти хониш, назмшиносї, хониши ифоданок, 
тањлили матнњои адабї, таърихи наќди адабї, эљодиёти шифоњии халќ.  

Устодони кафедра дар баробари кори таълимї ба корњои илмї-
методї низ машѓуланд. Мавриди зикр аст, ки бо ќалами дотсенти кафедра 
Боќиев Њ. О. зиёда аз 160 маќолаи илмї-оммавї ва рисолаву дастурњои 
таълимї ба нашр расидаанд, ки муњимтаринашон инњо мебошанд: 
маќолањои «Маорифпарварон ва худшиносии миллї» (1998), «Дар 
сањифањои рўзномаи «Бухорои шариф» (1999), «Сафарнома» - маншаи 
худшиносї» (2001), «Мирзо Сирољ дар Олмон» (2011), «Камоли Хуљандї аз 
нигоњи адабиётшинос Абдулманнони Насриддин» (2017) ва дастуру 
китобњои дарсии «Барномаи таълимї аз фанни «Таърихи адабиёти хориља» 
(Адабиёти Юнону Руми бостон, асрњои миёна, давраи эхё ва асрњои ХVII – 
XVIII – XIX ва XX Аврупо) (2008), «Таърихи адабиёти Амрико» 
(ҳаммуаллиф) (2017), «Адабиёти Юнону Рими бостон» (дастури таълимї) 
(2018), рисолаи илмии «Саромаде дар тамаддуни навин» (2019) ва 
сафарномањои сегонаи «Бар диёри хеш мењмон омадам» (2002), «Боз 
омадам бар диёри хеш» (2007), «Тењроне, ки ман шинохтам…» (2016) ва 
«Як ќадам роњ то Бухоро» (2019).   

Таълифоти дотсент Ѓаффоров А. О. фарогири 80 маќолаи илмї-
оммавї, 3 монография, 5 дастури таълимї, 5 барномаи таълимї мебошад, 
ки муњимтаринашон инњоанд: рисолањои илмии: «Иборањои феълї бо 
пешояндњои аслї дар «Бадоеъ – ул - ваќоеъ» - и Зайниддин Мањмуди 
Восифї» (2007), «Ибора ва мавќеи он дар низоми синтаксис» (2012), 
«Хусусиятњои грамматикии иборањои феълї дар забони адабии тољик» 
(2020), дастуру барномањои таълимии «Корњои санљишї аз фанни забони 
адабии њозираи тољик» (дастури таълимї) (2004), «Мулоњиза перомуни 
баъзе масъалањои забони тољикї» (Маҷмуаи маќолањои илмї, илмї-
методї) (2010), «Барномаи забони тољикї» (№ 031200 методикаи таълими 
ибтидої) (2002), «Барномаи забони тољикї» (барои ихтисоси дефектология, 
педагогика ва психология) (2003), «Барномаи «Алифбо ва имлои ниёгон» 
(барои факултетњои ѓайрифилологї) (2007). Дотсент Ѓаффоров А. О. дар 
садади дифои рисолаи докторї ќарор дорад. Қобили зикр аст, ки номбурда 

соли 2021 дар мавзуи “Хусусиятҳои грамматикӣ ва маъноии ибораҳои феълӣ 

дар забони адабии тоҷик» (дар асоси маводи осори мансури асрҳои ХV-ХVI) бо 

роҳбарии д.и.ф., узви вобастаи АМИТ, профессор Раҳматуллозода Саходод 

рисолаи докторӣ дифоъ намуд. 
Муаллими калон, зиндаёд Рањимов Холмањмад Баротович 4 – уми 

марти соли 2019 дар мавзуи «Љустори њунарии Лоиќ Шералї дар шеъри 
муосири тољик ва фардияти эљодии ў» рисолаи номзадї њимоя намуд. Ў 
муаллифи зиёда аз 20 маќолаи илмї ва илмї-методї мебошад, ки 
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намунаашон инњо мебошанд: «Мавќеи ѓазал дар эљодиёти Лоиќ» (2010), 
«Рубої ва мавќеи он дар эљодиёти Лоиќ» (2011), «Тараннуми ѓояи 
ватанпарварї дар эљодиёти Лоиќ Шералї» (2013), «Мавќеи дубайтї дар 
эљодиёти Лоиќ Шералї» (2015), «Мазмун ва мундариљаи ѓоявию бадеии 
«Дасти дуои модар» - и Лоиќ Шералї» (2015), «Тараннуми ишќу муњаббат 
дар ѓазалиёти Лоиќ Шералї» (2013), «Мавзуи «Модар» дар эљодиёти Лоиќ 
Шералї» (2013), «Мавзуи илму дониш ва тарбияи инсони комил дар 
эљодиёти Лоиќ Шералї» (2013), «Љумлањои чидааъзо дар суханронињои 
Президент Эмомалї Рањмон» (2016), «Мавќеи чањорпора дар эљодиёти 
Лоиќ Шералї» (2019). Инчунин, ба ќалами Рањимов Х. Б. китобу дастурњои 
таълимї-методии «Садои булбул» (1999), «Таърихи адабиёти Амрико» 
(ҳаммуаллиф) (2017) ва мураттиби «Барномаи адабиёти бачагона» барои 
факултаи педагогикаи донишкадаву донишгоњњои омўзгорї (2011) 
мебошад.  

Њамроев Равшанќул Замонович муаллими калони кафедра буда, дар 
мавзуи «Поэтикаи ашъори Гулназар» рисолаи номзадї њимоя намуд (26. 
12. 2019). Њамроев Р. З. муаллифи маҷмуањо ва дастурњои методии зерин 
мебошад, ки дар солњои гуногун ба нашр расидаанд: «Оњанги бедорї» 
(Рубоиёт) (2006), «Ташнаи дидор» (Гулчини ѓазалиёт) (2007), «Саду як 
ѓазал» (2009), «Дарахти оњ» (Ѓазалиёт) (2013), «Аз чароѓи хона то шамъи 
мазор» (Шеърњо) (2016), «Рањмат ба ту, Алифбо!» (дастури методї) (1999), 
«Пири суханварон» (дастури методї барои омўзгорону толибилмон) (2008), 
«Кони зар ва дарёи пургуњар» (Аз таљрибаи пешќадам) (2010), 
«Таълимгоњи бузургон» (Асари таърихї) (2010), «Фарзанди ќарни бист» 
(Дастур барои омўзгорону толибилмон) (2008), тањия ва бозгўии «Тазкират 
– ул -авлиё» - и Шайх Фаридуддин Аттори Нишопурї (2012 – 2014), 
«Падидањои њунарї дар шеъри Гулназар» (2018), «Шарњи бист ѓазали 
Камоли Хуљандї» (2020), «Нињоли сабзи борон» (2020).  

Муаллимаи калон Ќаландарова Дунёзода Мењтољовна дар мавзуи 
«Образи Њотами Той дар адабиёти тољик» пайи таълифи рисолаи илмї 
ќарор дорад. Ба ќалами муаллима зиёда аз 15 маќолаи илмї, илмї-методї 
ба нашр расидаанд, ки «Њотам кист? Воќеият ва ривоят дар бораи Њотами 
Той» (2015), «Љилои рангњо дар рамзњо ва наќшњои мардумї» (2018) аз 
љумлаи онњо мебошанд.  

 
 
ЗАБОНИ МУОСИРИ РУС ВА ЗАБОНШИНОСИИ УМУМЇ, 

кафедра.  
Кафедра сарваввал дар сохтори шуъбаи адабиёт ва забоншиносии 

тољики факултети таърих фаъолият карда, соли тањсили 1936–1937 ба 
кафедраи алоњидаи забони тољикї ва русї табдил дода шудааст. Дар 
солњои хониши 1937–1938 дар сохтори факултети адабиёт шуъбаи забон ва 
адабиёти рус ташкил карда мешавад, ки сарвариашро профессор Акбаров 
В. И. ба уҳда дошт. Солњо 60-ум шуъбаи забон ва адабиёти рус ба 
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факултети алоњида табдил дода мешавад, ки дар он кафедраи методикаи 
таълими забон ва адабиёти рус таъсис дода шуда буд. Ба кафедраи 
тозабунёд дотсент Каракулаков В. В., баъдтар дотсент Успенская Л. В. 
роњбарї мекарданд. Дар он аз курсњои махсуси филологї ва забони русї ва 
тамоми факултетњои донишкадаи омўзгории пойтахт њамаи русидонњо 
њамчун методистњои забон ва адабиёти рус гирд оварда шуда буданд.  

Соли 1972 боз як кафедраи нави байнифакултетї ташкил шуд, ки 
сарварии онро дотсент Кострикова М. В. ба уҳда дошт. Дар факултети 
забон ва адабиёти рус кафедраи «Методикаи таълими забони русї» таъсис 
дода шуд ва баъдан боз номи пештараи худ – кафедраи забони русї ва 
забоншиносии умумиро гирифт. Баъдан роњбарии онро профессор 
Успенская Л. В. ба уҳда дошт. Аъзоёни кафедраи номбурда ба таълими 
фанњои махсус, фонетика, морфология, лексикология, синтаксис дар 
тамоми факултетњо – факултети забон ва адабиёти рус, забони хориљї, 
филологияи тољик оѓоз намуданд. Ташкилёбии кафедрањои нав њайати 
муаллимони кафедраи забони русро як дараља дигаргун кард. Дар 
марњилаи аввал коллективи омўзгоронро асосан хатмкунандагони 
донишкадањои олии Россия, аз зумраи профессор Успенская Л. В., 
муаллими калон Свирид Л. В., Резнин Д. Г. ва дигарон ташкил медоданд. 
Баъдан дастпарварони донишкада Улхина З. В., Мошеев И. Б., Кострикина 
А. П., Журавлёва Г., Њошимов Р. И., Љабборова М. Т., Суровкина А. И., 
Шепетова Н. К., Сенюшкина Т. К., Гусейнеова Т. В., Морозова Ф. Н., 
Бессонова Н. Н., Шанбезода Б., Назирќулова Х. Љ., Слутская З. С. ва 
дигарон ба таълим машѓул шуданд.  

Соли 1996 дар заминаи факултети забон ва адабиёти русии 
донишгоњи омўзгорї Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) таъсис 
дода шуд.  

Пас аз он кафедра аз нав ташкил карда шуд. Моњи сентябри соли 2005 
роњбарии кафедра ба зиммаи номзади илми филология Ѓозиева М. И. 
гузошта шуд. Бо роњбарии ў наќшањои таълимиву корї ва дастурамалњои 
фаннии шуъба мураттаб карда шуданд. Сентябри соли 2006 дар донишгоњ 
факултети забон ва адабиёти рус таъсис дода шуда, роњбарии он ба зиммаи 
дотсент Нозимов А. А. гузошта шуд.  

Кафедра китоби «Практический курс русского языка»-ро аз чоп 
бароварда, китоби дуюми «Практический курс русского языка для 
внеязыкових факультетов» барои нашр омода шуда истодааст.  

Муаллимони кафедра мунтазам маќолањои худро дар сањифањои 
маљаллањои илмиву методии кишвар ба табъ расонида, бо маърузањо дар 
анљуманњои байналхалќї ва љумњуриявї баромад мекунанд. Дар кафедра 
мањфилњои «Русское слово» ва «Русский язык» барои донишљўён амал 
мекунанд.  
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ЗАБОНИ ОЛМОНЇ, Кафедра 
Тавре ки маълум аст, то соли 1940 дар аксари макотиби собиќ 

Иттињоди Шуравї, аз љумла дар Тољикистон танњо забони олмонї таълим 
дода мешуд. Њанўз охири солњои 30-юми асри гузашта як зумра олимони 
донишгоњњои Русия ва Узбекистон барои бењтар намудани тарзи таълим ва 
тайёр намудани кадрњои соњибмаълумот ба Тољикистон фиристода 
шудаанд, ки аз байни онњо чанде чун омўзгорони забони олмонї ва 
англисї дар донишкадаи омўзгорї кор кардаанд.  

Аз соли 1939 сар карда, дар назди факултаи таъриху забоншиносии 
Донишкадаи омўзгории Душанбе як гурўњи таълимї бо ихтисоси забони 
олмонї кушода шуд. Соли 1940 факултаи забонњои хориљї бо як гурўњи 
забони олмонї ва як гурўњи забони англисї таъсис дада шуд, ки дар он 
њамагї 21 донишљў ва 5 омўзгор фаъолият доштаанд.  

Соли тањсили 1941-1942 иддаи дигари олимони машњур аз шањрњои 
Москва ва Ленинград аз сабаби хатари љанг ба аќибгоњ, аз љумла ба 
Тољикистон фиристода шудаанд. Дар байни онњо профессор Александров 
М. Н. низ буд, ки баъдан сарварии кафедраи забонњои хориљиро ба уҳда 
гирифтааст.  

Аввалин донишљўёни забони олмонї Александра Калинушкина 
(солњои 1941-1945), Валентина Сахарова (1951-1955), Мария Гатитулина-
Бурњонова (солњои 1953-1957), Вера Макаркина, Саноат Юнусзода, 
Субњониддин Мањкамов, Улуѓмурод Бобоев, Роза Миллер (охири солњои 
50-ум) ва ѓайрањо ба њисоб мерафтанд. Номбаршудагон дар солњои гуногун 
дар кафедраи забони олмонї њамчун омўзгор фаъолият намудаанд.  

Аввалин омўзгори тољик дар кафедраи забони олмонї Рањим 
Бурњонов буд. Номбурда дар солњои 1941-1943, 1945-1946 ва 1956-1973 (ба 
ѓайр аз сафарњои махсуси њукуматї њамчун љосуси шуравї ба Олмон 
солњои 1943-1945, 1946-1949, давраи мањбасї ва бекор кардани гуноњ 1949-
1956) њамчун саромўзгор адои вазифа намуда, 4 асари зеринро эљод 
кардааст: Грамматикаи мухтасари забони олмонї; Фонетикаи забони 
олмонї; Худомўзи забони олмонї; ва Луѓати олмонї-тољикї. Асари устод 
Рањим Бурњонов «Луѓати олмонї-тољикї» аз 10. 000 вожа аз љониби 

шогирдони он кас - Х. ba, А. Сангинов, Н. Шозедов, Б. Арипова ва олими 
олмонї, профессор Лутс Жењак дар њаљми 55 њазор калимаву ибора такмил 
ёфта, ба ифтихори 100-солагии Р. Бурњонов, 20-солагии Истиќлолияти 
Љумурии Тољикистон ва 80-солагии ДДОТ ба номи С. Айнї интишор 
гардид. Устод Рањим Бурњонов бо фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон аз соли 2005 барои хизмати шоён бо ордени 
«Спитамен» дараљаи 1 мукофотонида шудааст.  

Солњои 50-ум њайати омўзгорони кафедраи забони олмониро 
мутахассисони донишгоњњои марказии Иттињоди шуравї пурра намудаанд. 
Дар ин солњо ба кафедраи забони олмонї омўзгорон Екатерина 
Шендерович, Артур Сергеев (аз Москва), Борис Сегал (1952, аз ш. 
Каленинград), Умринисо Болтабоева (1953, аз ш. Тошканд), Лилия Ященко 
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(аз Москва), Анна Смирнова (аз Томск), Эмма Валтер (аз Поволже; ў с. 
1969 ба Олмони демократї куч бастааст) ба кор омадаанд.  

Солњои 80-уми ќарни гузашта аз љињати ба камол расидани олимони 
љавон давраи сермањсули шуъбаи забонњои олмонї ва фаронсавї ба њисоб 
меравад. Дар ин солњо Сайфуллоев Х. Ѓ., Дењотї Р. А. ва дигарон соњиби 
унвони номзади илми филология гардидаанд.  

Дар аввали солњои 90-ум сарфи назар аз душворињои љанги 
шањрвандї роњбарияти шуъбаи забонњои олмонї ва фаронсавї дар 
таълими босамари донишљўён ва такмили ихтисоси омўзгорон кўшиши 
зиёде кардаанд. Бо ташаббуси Сафорати Олмон бо донишљўён њар гуна 
вохўрї ва шабнишинињо гузаронида мешуданд, шогирдон ва устодони 
шуъба барои такмили дониш ва ихтисос ба Донишгоњњои Олмон 
фиристода мешуданд, ки тавассути чунин ѓамхорињо шавќи эшон нисбат ба 
забонњои Ѓарб афзун мегардид. Сафорати номбаршуда, инчунин, барои 
истифодаи донишљўён компютер, принтер, ксерокс, телевизор, видео, 
китобњои дарсї бо забону фарњанги асл ва адабиёти бадеї тўњфа 
намудаанд.  

Дар кафедраи забони олмонї устодони зерин вазифаи мудирии 
кафедраро иљро кардаанд: доктори илми филология, профессор Михаил 
Александров (1941-1951), саромўзгор Любов Букатина (1951-1957), 
саромўзгор Эмма Валтер (1957-1964), номзади илми филология, дотсент 
Артур Сергеев (1964-1972), саромўзгор Александра Калинушкина (1972-
1978), номзади илми филология, дотсент Рустам Дењотї (1978-1984), 
саромўзгор Мария Бурњонова (1984-1988), номзади илми филология, 
дотсент Любов Њакимова (1988-1992), саромўзгор Нафасшо Шозедов 
(1992-1993), саромўзгор Мария Бурњонова (1993-1995), дотсент Рустам 
Дењотї (1995-1998), дотсент Хайрулло Сайфуллоев (1998-2003), саромўзгор 
Нафасшо Шозедов (2003-2008), саромўзгор Зведамо Нурова (2008-2012), 
дотсент Хайрулло Сайфуллоев (2012 -2015), дотсент Зарина Сайфуллоева 
(2015-2018), муаллими калон Раҳматулло Куҷов (2018-2019) ва Фазлиддин 

Одинаев (2019 то ҳол).  
Робитаи устодони кафедра бо донишгоњњои Олмон ва Австрия ќавї 

аст. Устодон Сайфуллоев Х., Одинаев Ф., Хоркашева З., Куҷов Р., Раҷабова 

Ф. дар донишгоњњои Берлин, Бонн, Магдебург, Кёлн, Вена, Клагенфурт, 
Гратс ва ѓайра такмили дониш ва коромўзї кардаанд. Њар сол ќариб 10 
нафар устодону шогирдони факулта тавассути ДААД (Хадамот оид ба 
табодули академикї) ва таклифи донишгоњњои Ѓарб ба Олмону Фаронса 
ба курсњои кўтоњмуддати такмили забон фиристода мешаванд. Профессор 
Сайфуллоев Х. дар донишгоњњои Клагенфурт (Австрия) ва Бамберг 
(Олмон) аз рўи китобњои дарсии таълифнамудаи хеш дарси забони тољикї 
гузаштааст.  

 Бо ташаббуси Сафорати Австрия соли 10-ум аст, ки устодони љавони 
утришї ба донишљўён ва омўзгорони забони олмонии факулта таи ду 
њафта забони олмонї ва фарњанги утришї меомўзанд. Устодони кафедра 
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бо олимони кишварњои номбаршуда дар тањияи муњовара ва луѓатњои 
дузабона, китобњои дарсї ва дастурњои таълимї њамкории зич доранд.  

Соли 2009 дар ДДОТ ба номи С. Айнї бахшида ба ифтихори100-
солагии шахсияти бузург – устод Рахим Бурхонов Анљумани чањоруми 
омўзгорони забони олмонї тањти унвони «Такмили таълими забони 
олмонї дар муассисањои таълимии ЉТ дар шароити ислоњоти мактабу 
маориф» гузаронида шуд, ки дар он зиёда аз 100 нафар омўзгорон аз 
макотиби миёна ва олї, кормандони масъули Вазорати маорифи ЉТ, 
шуъбањои маорифи ноњияњои дахлдор, Пажуҳишгоњи такмили ихтисос ва 
бозомўзии мутахассисони соњаи маориф, намояндагони Сафоратњои 
Австрия ва Олмон дар ЉТ, ДААД, ПАД ва Институти ба номи Гёте 
иштирок намудаанд.  

Дар кафедраи забони олмонї бо шарофати истиќлолияти ЉТ 
мутахассисони баландпояи забони олмонї машѓули таълиму тадрисанд. 
Устодони собиќадори кафедра: номзади илмњои педагогї, профессор 
Болтабаева У. Т., доктори илмњои педагогї, раиси Љамъияти дўстии 
Тољикистон - Олмон профессор Сайфуллоев Х. Г., номзади илми 
сиёсатшиносї, дотсент Сайфуллоева З. Х., номзади илми филология, 

дотсент Қарахонов М., номзади илмњои педагогї Камолова Б. Б., 
омўзгорони калон Шозедов Н., Сахарова В. В., Бурњонова М. И., 
Валихољаева З. Н., Ахмедова Г., Мусоева Р. А., Нурова З., Хоркашова З., 
Куљов Р., Ќосимова Р., Абдулхайрова С., Сафаров М., Каримова Њ., 
ассистентон Љўрабеков К., Раљабов Х., Раљабова Ф., Холмуминова М., 
Каримова Б., Амакиев Ю., Акрамова Ш., Ортуќова С., Ѓуломова Ф., 
Ѓуломова З., Саидмуродова Г., Раљабова П. ва дигарон дар солњои гуногун 
ба донишљўён забони олмониро омўзондаанд. Дар солњои Истиќлолияти 
ЉТ тавассути хадамоти ДААД омўзгорони соњибзабони зерин ба 
донишљўён ва устодони љавон дарси забони олмонї гуфтаанд: Кристиан 
Райхард, Томас Штайнбах, Винфрид Бернд, Кай Франке, Тим Кангро, 
Элизабет Пфлугер, Михаела Вертман, Артур Рапп, Бетина Вайнгертнер ва 
ѓайра ба донишљўён аз фанни Кишваршиносї ва инкишофи нутќи шифоњї 
дарс мегўянд.  

Мањорати касбии омўзгорони кафедра аз љониби сафоратњои Олмон, 
Австрия, Институти Гёте баланд бардошта мешавад. Њамасола омўзгорон 
ва донишљўёни шуъбаи забони олмонї дар шањрњои Берлин, Мюнхен, 
Магдебург, Бамберг, Кёлн, Вена дониши худро такмил медињанд.  

Профессор Сайфуллоев Х. Г. ва собиқ омўзгори калони кафедра 
Шозедов Н. ба навиштани китобњои дарсї барои мактабњои тањсилоти 
миёна машѓул буда, аксари китобњои таълифнамудаи онњо чоп гардидаанд.  

 Теъдоди зиёди китобњои дарсї дар марказњои фарњангии дур аз 
Тољикистон чоп гардидаанд ва ин тимсоли барљастаи ќадр кардани онњо аз 
тарафи соњибони бевоситаи забони аслї мебошад. Гурўњи муаллифон, 
устодони соњибтаљрибаи забони олмонї Болтабаева У. Т., Белякова Г. А., 
Сайфуллоев Х. чандин китобњои дарсиро таълиф ва пешкаши хонандагон 
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намуданд: Болтабаева У. Т., Белякова Г. А., Сайфуллоев Х. Забони немисї 
(синфи 7). Д., 1992; Арипова Б., Франс Дотер, Сайфуллоев Х. Муњовараи 
тољикї-олмонї. Фасли А: муколама. - Душанбе-Клагенфурт, 1997; 
«Муњовараи тољикї-олмонї». Фасли Б: калимот ва фењрист. - Душанбе, 
Клагенфурт, 1997; Сайфуллоев Х. Забони немисї (барои синфи 8). Д., 1998; 
Сайфуллоев Х. Забони тољикї (зинаи аввал, анвори дониш). Клагенфурт, 
1998; Сайфуллоев Х. Забони тољикї (зинаи миёна. Сайќали дониш). 
Клагенфурт, 1998; Сайфуллоев Х., Дотер Ф. Қиссањои ду фарњанг. 
Душанбе-Клагенфурт, 2002.  

Интишор додани асарњои бисёр муњими дипломатиеро аз ќабили 
Луѓати олмонї-тољикї (муаллифон Сайфуллоев Х. Г., Шозедов Н., А. 
Сангинов, Арипова Б. ва Жењак Лутс) дар њаљми 55 000 калимаю ибора ва 
Луѓати тољикї-олмониро (муаллифон Сайфуллоев Х. ва Франс Доттер) дар 
њаљми 15 000 калима метавон ном бурд, ки дар пешрафти илми 
лексикографияи тољикию олмонї сањми бузурге ба њисоб меравад.  

Омўзгорони кафедра бо тарљумаи асарњо аз забони олмонї ба забони 

тољикї машѓул мебошанд.  

 
 
ЗАБОНИ ОЛМОНЇ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ОН, кафедра.  
Соли 1940 кафедраи забонњои хориљии факултети забонњои хориљї 

бо ду шуъбањои – олмонї ва англисї људо шуд, ки дар он њамагї 21 
донишљў ва 5 омўзгор фаъолият доштанд. Соли 1941 бинобар сабаби 
саршавии Љанги Бузурги Ватанї бо ќарори Њукумати шуравї як ќатор 
олимон ва мутахассисони машњур аз шањрњои Москва ва Ленинград ба 
аќибгоњ, аз љумла ба Тољикистон фиристода шуданд. Дар байни онњо 
профессор Александров М. Н. низ буд, ки аз соли 1941 сарварии кафедраи 
забонњои хориљиро ба уҳда гирифтааст. Бинобар сабаби ба љанг сафарбар 
намудани донишљўён соли 1945 факултетро танњо як нафар донишљў – 
Александра Калинушкина хатм карда, ба њайси омўзгори забони олмонї 
дар кафедра ба кор љалб карда шудааст.  

Дар солњои баъдиљангї дар шуъбаи забони олмонї донишљўён 
Сахарова В. (1951–1955), Гатитулина-Бурњонова М. (1953–1957), 
Макаркина В., Юнусзода С., Мањкамов С., Бобоев У., Миллер Р., 
Агзибекова А. тањсил намуда, баъдан дар кафедраи забони олмонї њамчун 
омўзгор фаъолият намудаанд.  

Аввалин омўзгори тољик дар кафедраи забони олмонї Бурњонов Р. 
буд. Номбурда дар солњои 1941–1943, 1945–1946 ва 1956–1973 (ба ѓайр аз 
сафарњои махсуси њукуматї ба сифати љосуси шуравї дар Олмон) њамчун 
муаллими калон адои вазифа намудааст. Асари Бурњонов Р. «Луѓати 
олмонї-тољикї» аз 6000 вожа аз љониби шогирдони он кас - Сайфуллоев 
Х., Лутс Жењак (дар њамкорї бо Сангинов А., Шозедов Н., Арипова Б.) дар 
њаљми зиёда аз 55 њазор калимаву ибора такмил ёфта, соли 2010 интишор 
гардид.  
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Солњои 50-ум њайати омўзгорони кафедраи забони олмониро 
мутахассисони донишгоњњои марказии Иттињоди шуравї пурра намудаанд. 
Дар ин солњо ба кафедраи забони олмонї омўзгорон Шендерович Е., 
Сергеев А., Яшенко Л. аз Москва, Сегал Б. аз ш. Калининград, Болтабоева 
У. аз ш. Тошкент, Смирнова А. аз Томск, Валтер Э. аз Поволже ба кор 
омадаанд.  

Дар солњои 60-ум бештар ба инкишофи нутќи забони олмонї 
таваљљуњ зоњир мегардид. Устод Бурњонов Р. дарсњои хешро бо методи 
мустаќим (танњо бо забони олмонї) мегузашт. Устодон Калинушкина А., 
Валтер Э. ба нутќи шифоњї ва талаффузи бурро, А. Сергеев, Л. Ященко, 
Смирнова А., Бурњонова М. ба нутќи равон ва истифодаи дурусти 
грамматика, Сахарова В., Сегал Б., Болтабоева У. ба шароити гуфтор ва 
мустаќилияти шогирд дар изњори аќидаи хеш ањамият медоданд. Аксари 
донишљўёни тољик забони олмониро хуб аз худ карда буданд. Донишљўён 
Рањимов Ш., Бобоев У., Мањкамов С., Юнусова С., Абдулхайров А., 
Исроилов И. ва дигарон аз дониши ќавии забони олмониашон вирди 
забони њамагон гардида будаанд.  

Солњои 70 ва 80 асри гузаштаро давраи рушди илм дар кафедраи 
забони олмонї њисоб кардан мумкин аст. Аз донишгоњњои ш. Ленинград 
профессорон Левин И., Герсенберг Л., Лившитс В., Павлов М., Берков М., 
Смернитская С. ва дигарон ба устодони кафеда доир ба курсњои махсус 
маъруза хонда, ба омўзгорони љавони тољик мавзуъњои илмї пешнињод 
намуда, рисолањои номзадии онњоро тањти роњбарии хеш гирифтаанд. 
Натиљаи чунин њамкорињои илмї буд, ки аъзоёни кафедра Сайфуллоев Х., 
Њакимова Л., Соколова В., Шозедов Н. дар ш. Ленинград ва Дењотї Р., 
Пўлотова Г. дар ш. Москва дар аспирантура тањсили илм намудаанд. Аз 
соли 1981 то соли 1985 устодон Сайфуллоев Х. Ѓ., Дењотї Р. А., Њакимова 
Л. К., Пўлодова Г. Д., Соколова В. дар соњаи забоншиносї ва робитањои 
адабї рисолањои номзадиашонро њимоя намуда, соњиби унвони номзади 
илми филология гардидаанд.  

Солњои 70-уми асри гузашта сафи аъзоёни кафедраи забони 
олмониро устодон Пузирникова Л., Њакимова Л., Кисина Л., Айрумян Л., 
Зибина Р., Сайфуллоев Х., Саидова М., Дењотї Р., Зоњидов Љ., Мусоева Р., 
Сирољиддинов Љ., Љањонов А., Шозедов Н., Валихўљаева З., Данилова И., 
Пономаренко Л., Соколова В., Пўлотова Г., Ахмедова Г., Каспарова Э., 
Рамеева Л., Абасова Р. ва дигар шахсони закию соњибтаљриба пурра 
намуда, дар таълим ва тайёр намудани мутахассисони соњибмаълумоти 
забони олмонї сањми хешро гузоштаанд.  

Бар асари воќеањои маъмули сиёсї дар Тољикистон аксари 
муаллимони пуртаљрибаи забони олмонї (ба ѓайр аз Сайфуллоев Х. ва 
Шозедов Н.) љумњуриро тарк намуданд. Бо љидду љањди устодон 
Сайфуллоев Х. ва Шозедов Н. ба љойи муаллимони аз кор рафта 
хатмкардагони љавон ба кори омўзгорї љалб карда шудаанд. Дар ин давра 
ба њайси омўзгорони забони олмонї Сафаров М., Нурова З., Ѓаффорова 
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Ќ., Абдулхайрова Њ., Хоркашева З., Амакиев М., Ќарахонов М., Куљов Р., 
Шукуров Х., Пардаева Ш., Сайфуллоева З., Каримова Њ., Ќосимова Р., 
Акрамова Ш., Содиќова Ш., Мањмудова Х., Каримова Б., Љўрабеков К. 
ифои вазифа намудаанд.  

Дар аввали солњои 90-ум, сарфи назар аз душворињо, устодони 
шуъбаи забонњои олмонї дар таълими босамари донишљўён ва такмили 
ихтисоси омўзгорон кўшиши зиёде кардаанд. Бо ташаббуси Сафорати 
Олмон (сафири њамонваќта Александр Бекманн) бо донишљўён њар гуна 
вохўрї ва шабнишинињо гузаронида мешуданд, шогирдон ва устодони 
шуъба барои такмили дониш ва ихтисос ба донишгоњњои Олмон фиристода 
мешуданд, ки тавассути чунин ѓамхорињо шавќи эшон афзун мегардид.  

Якчанд омўзгорони забони олмонї дар собиќ кафедраи методикаи 
таълими забонњои хориљї, ки соли 1973 таъсис ёфта буд, фаъолият 
доштанд. Соли 2006 пас аз ба факултетњои забони англисї ва забонњои 
романию германї људо шудани факултети забонњои хориљї ин кафедра 
номи «Кафедраи лингводидактика»-ро соњиб шуд. Ба кафедраи мазкур 
устодон Убайдуддоев Р. (1973–1976), Сатская П. (1976–1983) ва Сайфуллоев 
Х. (1983–2008) роњбарї кардаанд. Моњи апрели соли 2008 бо сабаби 
муттањид намудани кафедрањо аъзоёни кафедраи лингводидактика ба 
кафедрањои забони олмонї ва кафедраи забони франсавї гузаронида 
шудаанд.  

Дар кафедраи забони олмонї доктори илми филология, профессор 
Александров М. (1941–1951), муаллимони калон Букатина Л. (1951–1957), 
Валтер Э. (1957–1964), номзади илми филология, дотсент А. Сергеев (1964–
1972), муаллими калон Калинушкина А. (1972–1978), номзади илми 
филология, дотсент Дењотї Р. (1978–1984, 1995–1998), муаллими калон 
Бурњонова М. (1984–1988), номзади илми филология, дотсент Њакимова Л. 
(1988–1992), муаллимони калон Шозедов Н. (1992–1993, 2003–2008), 
Бурњонова М. (1993–1995), номзади илми филология, дотсент Сайфуллоев 
Х. (1998–2003) вазифаи мудирии кафедраро ба уҳда доштанд. Аз соли 2008 
муаллими калон Нурова З. мудири кафедра мебошад.  

Њоло дар кафедра 16 нафар муаллимони забони олмонї, аз љумла 
номзади илми филология, дотсент Сайфулоев Х. Т., номзади илмњои 
сиёсатшиносї Сайфуллоева З. Х., муаллимони калон Шозедов Н., Сафаров 
М., Нурова З., Хоркашова З., Ќарахонов М., Куљов Р., Абдулхайрова С., 
Ќосимова Р., омўзгорон Ѓуломова З., Холиќов К., Пардаева Ш., Љўрабеков 
К., Холова Ф. ва дигарон машѓули таълиму тадрисанд.  

Мањорати касбии омўзгорони кафедра тавассути барномањои 
таълимии сафоратхонањои Олмон ва Австрия, DAAD (Хадамоти 
мубодилаи илмии Олмон), Институти Гёте баланд бардошта мешавад. 
Донишгоњи омўзгорї бо Донишгоњи Дуисбург-Ессени давлати Олмон 
шартномаи њамкории илмї ва таълимї дорад.  

Устодони кафедра аз рўи равияњои «Тадќиќоти лексикию грамматикї 
ва семантикї дар забони олмонї», «Тадќиќоти муќоисавию типологии 
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забонњои олмонї ва тољикї», «Робитањои адабию фарњангии Тољикистону 
Олмон», «Самаранок гардонидани раванди таълими забони олмонї ва 
мураттаб сохтани китобњои дарсї барои макотиби миёна ва олї» корњои 
илмї мебаранд.  

 
ЗАБОНИ РУСИИ УМУМИДОНИШГОЊЇ, кафедра.  
Кафедраи умумидонишгоњии забони русї аз рўзњои аввали ташкили 

Донишгоњ (1931) таъсис дода шудааст, ки дар он бисёр устодони 
лаёќатманд фаъолият намудаанд. Дар ин муддат устодони Донишгоњ 
Абдуљалилова М, Должикова В. А., Собирова Л. М., Турсунова С. Б., Ким 
Албина, Сайфутдинов Р. М, Мадиева М., Олимова М., Мирганова Н, Р, 
Газиева М, бо сарварии н.и.ф. Муќимова Н. М. фаъолият кардаанд.  

  Аз соли 2003 кафедра дар дохили факултети забон ва адабиети рус 
фаъолият мекард ва соли 2012 бо сарварии номзади илмњои педагогика 
Салимов И. С., ки рисолаи худро дар мавзуи “Педагогическое основание 
культури русского языка в ВУЗ-ах Республики Таджикистан» дифоъ 
намуда буд, аз нав кафедра таъсис дода шуд, ки дар он 18-нафар омузгор аз 
фанни забони русї дар 14 факулта аз руи ихтисосњо ба таври низоми 
кредитї машгулият мегузарониданд. Баъд аз устод Салимов мудирии 
кафедраи мазкурро номзади илмњои филология, муаллима Рустамзода Г., 
то нимсолаи 1-уми соли 2018 ба уњда гирифт. Ва дар њамин соли мазкур 
Рустамзода Г. рисолаи номзадии доктории хешро дар мавзуи “Русско-
таджикские литературние связи в 20-веке (в контексте творчество Льва 
Толстого) «њимоя намуд. Соли 2014 устоди кафедра номзади илмњои 
педагогика Шарипов С. А рисолаи номзадии худро дифоъ намуд. Соли 
2015 устоди кафедра Кулобиев А. Н. рисолаи номзадии худро дар мавзуи 
“Структура и семантика номинативних предложений в русском и 
таджикском языках» дифоъ намуд. Соли 2016 муаллима Сафарова М. Р. 
рисолаи номзадии худро дар мавзуи «Основи обучения русскому речевому 
этикету учащихся таджикской школи в современних условиях 
межкультурной коммуникации» дифоъ намуд. Аз нимсолаи 2-юми соли 
2018 мудирии кафедраро номзади илми филология Кулобиев А. Н. ба уњда 
гирифт.  

Њоло дар кафедра 22 нафар омўзгорон фаъолият доранд, ки аз онњо 3 
нафарашон номзади илм, 3 нафари дигарашон муаллими калон ва 
боќимонда аз ассистентон иборат мебошанд. Кафедра бо адабиёт ва 
таљњизотњои замонавї муљањњаз гардонида шудааст.  

Дар айни замон, љалби донишљўён ба корњои илмї ва иштирок дар 
мањфили забони русї ба танзим дароварда шудааст.  Омўзгорони кафедра 
ба тарбияи маънавии донишљўён, аз чумла тарбияи ахлоќї, маърифатї ва 
њаёти солим ањамияти љиддї дода, ин масъалањоро дар љаласаву 
машваратњо ва дигар чорабинињои фарњангї мавриди бањсу мунозира 
карор мегиранд.  
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  Кафедраи забони русии умумидонишгоњї бо Маркази русї, ки бо 

таљњизоти техникї ва маводи таълимӣ-илмии замонавї таъсис ёфтааст, 
робитаи мустањкам дорад. Донишљўён, устодон ва ихлосмандони забон ва 
фарњанги рус аз ин макон самаранок истифода мебаранд.  

Дар кафедра пайваста чорабинињо, амсоли њафтаи забони русї, 
фестивалу љашнњои фарњангї бо ширкати доираи васеи донишљуён 
баргузор мегардад. Чунин иќдом имкон медињад, ки донишљўён бештар ба 
омўзиши забони русї љалб карда шаванд.  

 
ЗАБОНИ ТОЉИКИИ УМУМИДОНИШГОЊЇ, кафедра.  
Кафедраи умумидонишгоњии забони тољикї соли 1989 бо маќсади 

тарѓиб, густариш ва такомули забони тољикї, инчунин, бозкушоии 
моњияти омўзиши забони тољикї дар факултањои гуманитарї-љамъиятї ва 
табиї-риёзии донишгоњ ташкил шудааст. Маќсади асосии кафедра 
таълими масоили забон, аз љумла, имло, аломатњои китобат, таълими 
масоили марбут ба услуб, муаррифии дурусти масъалањои ихтисосї, 
мукотиботи тахуссусї, истифодаи дуруст ва самараноки луѓатњои соњавї, 
иборањои ихтисосї, услуби машќњои ихтисосї, кор бо матнњои марбута ва 
тањлили онњо, ташаккули нутќи донишљўён, одоби муошират, такмили 
тавоноии шогирдон дар иншои эссесњо мањсуб мегардад.  

Кафедра нахуст аз 14 нафар омўзгор иборат буд, солњои 1997 - 1999 ва 
2012 – 2014 бо кафедраи забони тољикии факултаи филологияи тољик 
муттањид гардид. Аз соли 2015 инљониб ба сифати кафедраи мустаќил 
фаъолият дорад.  

Хушбахтона, дар замони Истиќлол ба хотири такомули забони 
тољикї ба њайси забони давлатии Љумњурии Тољикистон шароити мусоид 
фароњам оварда шуд. Дар ин замина, омўзиши забони тољикї дар 
стандартњо ва наќшањои таълимии тамоми факултањои ѓайрифилологии 
мактабњои олии Љумњурии Тољикистон ворид гардид. Дар ин росто, 
устодони кафедра омўзиши забони тољикиро дар тамоми факултањои 
гуманитарї-љамъиятї ва табиї-риёзии донишгоњ роњандозї намуда, аз 
усулњои мухталифи самарабахши таълим истифода менамоянд. Ногуфта 
намонад, ки дар солњои аввали таъсиси кафедра дар баробари таълими 
забони тољикї, инчунин, фанњои хати ниёгон (хушнависї) ва њусни баён аз 
љониби устодони кафедра таълим дода мешуд.  

Тайи солњои гуногун сарварии кафедраро олимони варзидаи соњаи 
забоншиносї ва устодони ботаљрибаи соњибмактабу соњибќалам номзади 
илмњои филология, дотсент Карамхудоев Нодир (1989-1995), доктори 
илмњои филология, профессор Бобокалонова Љонон (1995-1997), номзади 
илмњои филология Мањмудов Мансур (1999-2004), дотсент Саидов С. (2004-
2006), доктори илмњои филология, профессор Исмоилов Ш. (2007-2008), 
доктори илмњои филология, профессор Сабзаев С. (2008-2010), дотсент 
Алиев О. (2010-2012), дотсент Тураев Б. (2013-2014), муаллими калон 
Саидова Љ. (2014-2016) ба уњда доштанд.  
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Таълифоти олимони кафедра Бобокалонова Љонон «Наќши занон 
дар номањои шоњон», «Боли њунар», Исмоилов Шамсулло «Рањнамои 
таљрибаи шевашиносї», Саидќул Сабзаев «Забони тољикї», китоби дарсї 
барои синфи 5, «Каломи Президент дар таълими забон», «Сухан рўдакивор 
некў бувад», «Маќоми сухан дар рўзгори Имоми Аъзам Абуњанифа» аз 
дастовардњои илмиву таълимии кафедра мањсуб мегарданд.  

Дар назди кафедра мањфили «Забон донї- љањон донї» амал мекунад, 
ки бобати дар руҳияи худшиносї ва худогоњии миллї тарбия намудани 
толибилмон, арљгузорї ба суннатњои ниёгон ва эњтироми рукнњои 
давлатдории миллї сањм мегузорад.  

 Аз соли 2017 ин љониб роњбарии кафедраро доктори илмњои 
филология, профессор Саидмуроди Хољазод ба уњда дорад. Дар ин давра 
фаъолияти таълимї ва илмии кафедра таќвият ёфт. Аввалин дастурњои 
таълимиву методї аз фанни забони тољикї барои донишљўёни дохил ва 
хориљ монанди Хољазод С., Алиев О. “Забони тољикї» (барои факултетњои 
ѓайрифилологї). Д., 2017., Хољазод С. “Забони тољикї» (барои гурўњњои 
туркманї). Д., 2017., Хољазод С., Холдорова Д. “Забони тољикї» (воситаи 
ёрирасони таълим барои навомўзони гурўњњои туркманї). Д., 2017., 
Исматуллоев М. “Забони тољикї» (барои гурўњњои русї). Д., 2017., 
Хољазод С., Саидова Љ. “Забони тољикї» (комплекси таълимиву методї). 
Д., 2018., Гулзода Наврўз. Тематический словарь русско-таджикский и 

таджикско русский соответствии. М., 2015., Гулзода Наврўз. Русско – 

таджикский и таджикско русский словарь. Ростов на Дону. 2019., Гулзода 
Наврўз. “Забони тољикї» (матни лексияњо). Д., 2019 таълиф гардиданд.  

Фаъолияти илмии кафедра низ мунтазам мавриди рушд ќарор дорад. 
Панљ нафар устодони кафедра Каримова М., Саидова Љ., Љўраева Х., 
Юсуфова С. ва Ќодирова Д. рисолањои номзадии худро ба дифоъ 
намуданд. Агар то соли 2017 иќтидори илмии кафедра 6, 6%-ро ташкил 
медод (аз 15 нафар як нафар дорои дараљаи илмї буд), пас дар соли 2020 ин 
раќам ба 50% расид (аз 14 нафар омўзгор 7 нафар дорои дараљаи илмї 
мебошанд).  

Лоињаи илмї-фармоишии кафедра бо номи «Наќши забони миллї 
дар ташаккули худшиносии љавонон, донишљўён ва њифзи он аз тањдидњои 
љањонишавї» мавриди амал ќарор дорад.  

Њоло дар кафедра як нафар доктори илм, профессор, шаш нафар 
номзади илм, се нафар муаллими калон ва чор нафар ассистент машѓул ба 
тадрис мебошанд.  

 
 
ЗАБОНИ ФРАНСАВЇ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ОН, кафедра.  
Кафедраи забони франсавї соли 1964 таъсис ёфта, сарварии онро 

Кошелева И. С. ба уҳда дошт. Солњои минбаъда роњбарии кафедраро 
дотсент Сергеев А. С., Орешина Н. Я., Николаева Л. П., Давлатов Љ. А., 
Мухторов Ш. М. ва Шоев М. ба уҳда доштанд. Аз соли 2010 Њаќназаров 
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Ш. роњбари кафедра мебошад. Устодони кафедра ба иљрои корњои илмию 
методї машѓул буда, дар самти робитањои адабии Шарќу Ѓарб ва 
забоншиносии муќоисавї тадќиќот бурда, ба тањияву нашри китобњои 
дарсї ва дастурњои таълимї барои хонандагон ва донишљўён машѓул 
мебошанд. Њамасола омўзгорони кафедра дар шањрњои Париж, Авинйон, 
Безансон, Рошфори Фаронса дониши худро такмил медињанд.  

То ба имрўз устодони кафедра якчанд китобњои дарсии забони 
франсавиро тањия ва нашр намудаанд, ки китобњои дарсии «Забони 
франсавї» барои синфи 5, «Забони франсавї» барои синфи 6, «Забони 
франсавї» барои синфи 7, «Забони франсавї» барои синфи 8, «Забони 
франсавї» барои синфи 9, «Забони франсавї» барои синфи 10, «Забони 
франсавї» барои синфи 11аз љумлаи онњоянд.  

Омўзгорони калони кафедра Њаќназаров Ш. ва Шоев М. ба тарљумаи 
осори донишмандони Фаронса машѓул буда, бисёр тарљумањояшон дар 
рўзномањои кишвар ва дар шакли китобчањо дастраси хонандагон 
шудаанд. Инчунин, устодони кафедра «Луѓати франсавї-тољикии 
мафњумњои њарбї»-ро мураттаб сохтаанд.  

 
ЗАБОНЊОИ РОМАНИЮ ГЕРМАНЇ, факултет.  
То соли 1940 дар аксари мактабњои миёнаи собиќ Иттињоди Шуравї, 

аз љумла дар Тољикистон танњо забони олмонї таълим дода мешуд. Њанўз 
охири солњои 30-уми асри гузашта як зумра олимони донишгоњњои Россия 
ва Узбекистон барои бењтар намудани сифати таълим ва тайёр намудани 
кадрњои соњибмаълумот ба Тољикистон фиристода шуданд, ки аз байни 
онњо якчан нафарашон њамчун омўзгори забони олмонї ва англисї дар 
донишкадаи омўзгорї кор кардаанд.  

Оѓоз аз соли 1939 дар назди факултети таъриху филологияи 
Донишкадаи омўзгории ш. Сталинобод як гурўњи таълимї бо ихтисоси 
забони олмонї кушода шуд. Соли 1940 факултети забонњои хориљї бо як 
гурўњи забони олмонї ва як гурўњи забони англисї таъсис дода шуд, ки дар 
он њамагї 21 донишљў ва 5 муаллим фаъолият доштанд. Аввалин декани 
факултет Сповская К. А. буд. Сипас дар солњои гуногун дар факултети 
забонњои хориљї Гогошидзе В. (ду маротиба), Сазонова И., Василев М., 
Яковлев И., Соловева А., Бояршников П., Љамшедов П., Дењотї Р., 
Мухторов Ш. њамчун декан иљрои вазифа намудаанд.  

Соли тањсили 1941–1942 иддаи дигари олимони машњур аз шањрњои 
Москва ва Ленинград аз сабаби хатари љанг ба аќибгоњ, аз љумла ба 
Тољикистон фиристода шуданд. Дар байни онњо профессор Александров 
Н. М. низ буд, ки баъдан сарварии кафедраи забонњои хориљиро ба уҳда 
гирифтааст.  

Аввалин донишљўёни забони олмонї Калинушкина А. (1941–1945), 
Сахарова В. (1951–1955), Гатитулина-Бурњонова М. (1953–1957), 
Макаркина В., Юнусзода С., Мањкамов С., Бобоев У., Миллер Р. (солњои 
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60-ум) ва ѓайрањо ба њисоб мерафтанд. Номбаршудагон дар солњои гуногун 
дар кафедраи забони олмонї њамчун муаллим фаъолият намудаанд.  

Аввалин омўзгори тољик дар кафедраи забони олмонї Бурњонов Р. 
буд. Номбурда солњои 1941–1943, 1945–1946 ва 1956–1973 (ба ѓайр аз 
сафарњои махсуси њукуматї ба сифати љосуси шуравї дар Олмон (1943–
1945, 1946–1949), давраи мањбасї будан ва бекор кардани гуноњ (1949–1956) 
њамчун муаллими калон адои вазифа намуда, 4 асари илмиву таълимї, аз 
љумла «Грамматикаи мухтасари забони олмонї», «Фонетикаи забони 
олмонї», «Худомўзи забони олмонї» ва «Луѓати олмонї-тољикї»-ро тањия 
кардааст. «Луѓати олмонї-тољикї», ки 6000 калимаву иборањояш аз 
љониби ў мураттаб гардида буд аз љониби шогирдонаш Сайфуллоев Х., 
Сангинов А., Шозедов Н., Арипова Б. ва олими олмонї, профессор Лутс 
Жењак дар њаљми 55 њазор калимаву ибора такмил ёфт. Устод Бурњонов Р. 
бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон соли 2005 бо ордени 
«Спитамен» дараљаи 1 мукофотонида шуд.  

Солњои 50-уми асри гузашта њайати омўзгорони кафедраи забони 
олмониро мутахассисони донишгоњњои марказии Иттињоди шуравї пурра 
намуданд. Дар ин солњо ба кафедраи забони олмонї омўзгорон 
Шендерович Е., Яшенко Л. ва Сергеев А. аз ш. Москва, Сегал Б. ш. 
Калининград, Болтабоева У. аз ш. Тошкент, Смирнова А. аз ш. Томск, 
Валтер Э. аз ш. Поволже ба кор омаданд.  

Соли 1963 дар донишкада омўзиши забони франсавї љорї карда 
шуда, кафедраи забони олмонї њамчун «Кафедраи забонњои олмонї ва 
франсавї» номгузорї карда шуд. Аввалин донишљўёни шуъбаи забони 
франсавї Давлатов Љ. (тарљумон), Мухторов Ш. (профессор), Абдолов Н. 
(профессор), Лашкарбеков Б. (тарљумон) ва дигарон буданд. Кафедраи 
забони франсавї соли 1971 таъсис дода шуд. Аввалин мудири кафедраи 
забони франсавї номзади илми филология, дотсент Кошелева И. буд. 
Мудирии кафедраи забони франсавиро баъдан Сергеев А. (1972–1981), 
Орешина Н. (1981–1987), Мухторов Ш. (1987–2004), Шоев М. (2004–2010) 
ба уҳда доштанд.  

Солњои 1975–1980 барои устодони факултети забонњои хориљї давраи 
рушди илм ба шумор мерафт. Дар ин давра роњбарии факултетро 
профессор Љамшедов П. ба уҳда дошт. Дар факултет 6 кафедра амал 
мекард. Теъдоди омўзгорони тољик дар њар кафедра 4-5 нафарро ташкил 
медод. Зиёда аз 90% љавонон ба кори илмї љалб шуданд. Бо кумаки 
устодон Љамшедов П., Нањангова М., Убайдуллоев Р. ва Гогошидзе В. аз 
Институти забоншиносии ш. Ленинград ва Донишгоњи ш. Ленинград 
профессорон Герсенберг Л. Г., Мухин М., Лившитс В. Г., Павлов М. В., 
Берков М., Смернитская С. И. ва дигарон ба факултет омада, доир ба 
курсњои махсус маъруза хонданд. Омўзгорони љавони тољик ба устодони 
ленинградї шиносої пайдо карда, тањти роњбарии онњо барои рисолањои 
номзадї мавзуъњо гирифтанд. Пас аз як-ду сол аксари ин љавонон дар 
аспирантурањои шањрњои Москва ва Ленинград тањсили илм намудаанд.  
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Солњои 80-уми асри гузашта давраи сермањсули шуъбаи забонњои 
олмонї ва франсавї ба њисоб меравад. Дар ин солњо Мухторов Ш. М., 
Сайфуллоев Х. Ѓ., Дењотї Р. А., Њакимова Л. К., Орешина Н. Я., Пўлодова 
Г. Д. соњиби унвони илмии номзади илми филология гардидаанд. Охирњои 
соли 80-ум устод Шокири Мухтор дар Институти адабиёти љањон ба номи 
Максим Горкий рисолаи доктории хешро дифоъ намуд.  

Дар аввали солњои 90-ум сарфи назар аз душворињои мављуда 
роњбарияти шуъбаи забонњои олмонї ва франсавї дар таълими босамари 
донишљўён ва такмили ихтисоси омўзгорон кўшиши зиёде кардаанд. Бо 
ташаббуси Сафоратњои Олмон ва Фаронса бо донишљўён њар гуна вохўрї 
ва шабнишинињо гузаронида мешуданд, шогирдон ва устодони шуъба 
барои такмили дониш ва ихтисос ба Донишгоњњои Олмону Фаронса 
фиристода мешуданд, ки тавассути чунин ѓамхорињо шавќи эшон афзун 
мегардид. Сафоратњои номбаршуда, инчунин, барои истифодаи донишљўён 
компютер, принтер, дастгоњи нусхабардорї, телевизор, китобњои дарсї ва 
адабиёти бадеиро бо забону фањанги асл тўњфа намудаанд.  

Омўзиши забонњои мухталиф аз талаботи љамъият сарчашма 
мегирад. Моњи январи соли 1998 факултети забонњои хориљї ба 
факултетњои мустаќили забони англисї ва забонњои романию германї 
људо шуд. Декани аввалини факултети забонњои романию германї 
дорандаи ордени «Нахли Фарангистон»-и Фаронса, доктори илми 
филология, профессор Мухторов Ш. буд. Номбурда, ки солњои 1994–1998 
вазифаи декани факултети забонњои хориљиро ба уҳда дошт, то сентябри 
соли 1999 њамчун декани факултети забонњои романию германї фаъолият 
намудааст. Аз сентябри соли 1999 то моњи июни соли 2008 вазифаи 
деканиро номзади илми филология, дотсент Сайфуллоев Х., аз моњи июни 
соли 2008 то моњи июни соли 2009 муаллими калон Њайдарова Р. ба уҳда 
доштанд. Аз моњи июли соли 2009 то ба имрўз муаллими калон Шоев М. 
декани факултети забонњои романию германї мебошад. Имрўз дар 
факултет кафедраи забони олмонї ва методикаи таълими он ва кафедраи 
забони франсавї ва методикаи таълими он фаъолият менамоянд. Собиќ 
кафедраи методикаи таълими забонњои хориљї, ки соли 1973 таъсис дода 
шуда буд, баъди ба факултетњои алоњида таќсим шудани факултети 
забонњои хориљї њамчун «Кафедраи лингводидактика» номгузорї карда 
шуд. Ба кафедраи мазкур устодон Убайдуллоев Р. (1973–1976), Сатская П. 
(1976–1983) ва Сайфуллоев Х. (1983–2008) роњбарї кардаанд. Моњи апрели 
соли 2008 ба хотири муттањид намудани кафедрањо аъзоёни кафедраи 
лингводидактика ба кафедрањои забони олмонї ва кафедраи забони 
франсавї гузаронида шуданд.  

Дар кафедраи забони олмонї доктори илми филология, профессор 
Александров М. (1941–1951), муаллимони калон Букатина Л. (1951–1957), 
Валтер Э. (1957–1964), номзади илми филология, дотсент Сергеев А. (1964–
1972), муаллими калон Калинушкина А. (1972–1978), номзади илми 
филология, дотсент Дењотї Р. (1978–1984), муаллими калон Бурњонова М. 
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(1984–1988), номзади илми филология, дотсент Њакимова Л. (1988–1992), 
муаллимони калон Шозедов Н. (1992–1993), Бурњонова М. (1993–1995), 
дотсент Дењотї Р. (1995–1998), номзади илми филология, дотсент 
Сайфуллоев (1998–2003), муаллимони калон Шозедов Н. (2003–2008), 
Нурова З. (2008 то имрўз) њамчун мудир фаъолият кардаанд.  

Робитаи устодони факултети забонњои романию германї бо 
донишгоњњои Олмон, Австрия, Фаронса ва Белгия ќавї аст. Устодон 
Сайфуллоев Х., Шозедов Н., Сафаров М., Нурова З., Ќосимова Р., 
Абдулхайрова С., Сайфуллоева З., Хоркашева З., Пардаева Ш., Љўрабеков 
К., Ѓуломова З. дар донишгоњњои Берлин, Бонн, Магдебург, Кёлн, Вена, 
Клагенфурт, Гратс, устодони забони франсавї Мухторов Ш., Шоев М., 
Муњиддинов Т., Љумъаев Т., Шодиева М. ва дигарон дар донишгоњњои 
Париж, Аналсон такмили ихтисос ва коромўзї кардаанд. Њар сол ќариб 10 
нафар устодону шогирдони факултет тавассути барномањои Хадамот оид 
ба табодули академикї (DAAD) ба Олмону Фаронса ба курсњои 
кўтоњмуддати такмили забон ва ихтисос фиристода мешаванд. Дотсент 
Сайфуллоев Х. дар Донишгоњњои Клагенфурт (Австрия) ва Бамберг 
(Олмон) аз рўи китобњои дарсии таълифнамудаи хеш дарси забони тољикї 
гузаштааст. Тўли чор сол аст, ки чунин курсњои фаъоли забони тољикї 
барои донишљўёни донишгоњњои Олмон ва Фаронса дар назди шуъбањои 
забони олмонї ва забони франсавї баргузор мегарданд. Бо ташаббуси 
Сафорати Австрия соли 5-ум аст, ки устодони љавони утришї ба 
донишљўён ва омўзгорони забони олмонии факултет таи ду њафта забони 
олмонї ва фарњанги утришї меомўзанд. Устодони факултет бо олимони 
кишварњои номбаршуда дар тањияи муњовара ва луѓатњои дузабона, 
китобњои дарсї ва дастурњои таълимї њамкории самарабахш доранд.  

 
ЗАБОНЊОИ ХОРИЉИИ УМУМИДОНИШГОЊЇ, кафедра.  
Соли 1970 бо мақсади таъмини забонҳои хориҷӣ дар факултетҳои 

табиї-риёзӣ ва гуманитарӣ (ғайр аз факултетњои забони англисї ва 
романї-германї) ташкил шудааст. Дар таърихи ќариб 50 соли фаъолияти 
худ, кафедраи мазкур барои соҳаи маорифи ҷумҳурӣ мутахассисони зиёди 
баландихтисосро ба воя расонидааст.  

Олимону омӯзгорони намоёни ҷумҳурӣ, аз љумла Мамлакат 
Наҳангова, Муаттар Мансурхоҷаева, Парвона Ҷамшедов, Мавҷуда 
Абдуллоева, Маҳбуба Афзалӣ, Умриниссо Болтабоева, Хайришо 
Шонусайриев, Нодира Шукурова, Гулрафтор Музафарова ва Файзиддин 
Баротзода солҳои зиёд роҳбарии кафедраро ба уҳда доштанд.  

Имрўз коллективи омӯзгорони кафедра таҳти сарварии мудири 
кафедра, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Умаров Абдурањмон 
Саидањмадович дар пешбурди таълим, тарбия ва илм дар факултетњои 
Донишгоҳ саҳми арзанда доранд.  

Дар кафедра 32 нафар омӯзгорон кор ва фаъолият мекунанд. Аз ин 
шумора 2 нафар номзади илм (А. Умаров ва Њ. Мањмадалиева), 7 нафар 
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омўзгорони калон (Музаффарова Г. А., Мансурова Ҳ. Ҳ., Қурбонова З., 
Ашуров Н., Арбобова Т., Сафаров А., Давлатов М.), 26 нафар ассистент 
(Маҷидов П., Сайдалиев К., Асламов И., Исматов М., Бидонов М. ва 
дигарон) дар кафедра фаъолият доранд. Омӯзгорони кафедра дар 
факултетҳои математика, физика, химия, биология, география, технология 
ва иќтисодиёт, таърих, филологияи тоҷик, забон ва адабиёти рус, забони 
англисї, забонњои романӣ-германӣ, тањсилоти томактабї ва ибтидої, 
психология ва тањсилоти фарогир ба таълим ва тарбияи шогирдон 
машғуланд.  

Дар кафедраи мазкур ду маҳфили илмї зери унвони «Чамани 
андеша» ва «Санъати тарљума» амал мекунад. Маҳфилњо моње ду маротиба 
баргузор мегарданд. Роҳбарии маҳфилро саромўзгор З. Ќурбонова ва 
ассистент П. Маҷидов ба уҳда доранд. Дар маҳфилњо донишҷўён аз 
факултетњои гуногун љамъ омада, вобаста ба мавзуъњои мухталиф бо 
маърузаю гузоришњо баромад менамоянд ё санъати тарљумаро меомўзанд.  

Кафедра дар зарфи 49 соли фаъолияташ зиёда аз сад номгӯи китобҳои 
дарсӣ, дастурҳои таълимию методӣ, луғатҳои фарҳангӣ ва соҳавї ба табъ 
расонидааст, ки онњоро муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи умумї ва 
олии касбии љумњурї самаранок истифода мебаранд. Ҳар соли тањсил 25-30 
маъруза ва мақолаҳои илмї-методии омӯзгорони кафедра дар рўзномаю 
маҷаллаҳои донишгоҳї ва ҷумҳуриявӣ чоп мешаванд.  

Ҳайати устодону кормандони кафедра фаъолияти худро дар асоси 
фармоишу қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурӣ, Вазорати маориф ва илм ва 
Раёсати Донишгоҳ ба роњ монда, ҷиҳати амалӣ кардани онҳо кўшиш ба 
харљ медињанд. Фаъолияти кормандону устодони кафедра, хусусан, дар 
амалї кардани Стандартҳои давлатӣ дар соҳаи таҳсилот ва илм назаррас 
мебошад. Ҳамзамон, ҳар як устоди кафедра дар раванди дарсҳои амалии 
худ кӯшиш ба харҷ медињад, ки сифат ва самарнокии дарсњоро баланд 
бардорад ва шогирдон дар рӯҳияи якдигарфаҳмӣ, ваҳдати миллӣ ва 
ҳамбастагии байни тамоми шаҳрвандони ҷумҳурӣ тарбия ёбанд. Равияи 
илмии кафедра «Такмили сифат ва самаранокии таълими забонњои хориљї 
дар ихтисосњои ѓайритахассусї дар муассисањои тањсилоти олии касбї» ба 
шумор меравад.  

 
ЗАБОНЊОИ ШАРҚ, кафедра 

Кафедраи забонњои Шарқ, яке аз кафедрањои фаъоли факултети 
забони англисї ба њисоб меравад. Кафедраи забонҳои Шарқ соли 2016 ба 
ҳайcи кафедраи шарқшиносии факултети забони англисї ташкил ёфта, аз 
моҳи сентябри соли 2016 њамчун кафедраи мустақил дар ҳайъати донишгоҳ 
арзи вуҷуд дорад.  

Кафедари забонњои Шарќ забонњои кореягї ва хитоиро дарбар 
мегирад. Соли 2005 дар назди факултети забони англисии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї ихтисоси забони кореягї, соли 2013 ихтисоси забони 
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хитої кушода шуд. То соли равон ин ду ихтисос ба уҳдаи кафедраи забони 
англисї ва типологияи муқоисавї вогузор шуда буданд. Дарси забони 
кореягиро омӯзгорони соњибзабон Лариса Хен, Ким Чин Хиёнг мебурданд. 
Дарсњои забони хитоиро бошад омўзгорони соњибзабон Тиен Ху, Љанг 
Лей, Ванг Зонг Ли, Сеарна ва ѓайрањо.  

Дар як муддати кўтоњ ин ихтисосњо дар донишгоњамон ба яке аз 
ихтисосњои серталаб табдил ёфта ва сафи донишљӯён ба ин ихтисосњо сол 
то сол зиёд гардида истодааст. Аз ин лињоз, аз 1-уми сентябри соли 2016 бо 
пешнињоди садорати факултети забони англисї кафедраи забонњои Шарқ 
таъсис ёфт. Айни замон дар кафедраи мазкур омӯзгорони соњибзабон ва 
соњибтаљриба фаъолият мекунанд. Дар кафедра 20 нафар омўзгорон кор 
мекунанд. Аз ин 14 нафар омӯзгорони мањаллї ва 6 нафар хориљї 
мебошанд. Дарсњои забони хитої ба омӯзгорон аз Љумњурии Халќии 
Хитої, Љанг Лей, Янг Љи Хонг ва дарсњои забони кореягї ба омӯзгорон аз 
Љумњурии Кореяи Љанубї Ким Юнг Вон, Шин Тонг Ук, Љонг Њоил, Ли 
Љон Сук вогузор гардиданд.  

Ташкили кафедраи забонҳои Шарқ дар факултети забони англисї 
посухе буд ба ниёзҳо ва ормонҳои миллӣ дар остонаи садаи нав, зеро 
омӯзиши забонҳо, алалхусус забонҳои паҳнгаштаи хитої, кореягї ва 
англисӣ заминаҳои пешрафти ҷомеаро фароҳам меоварад.  

Кафедраи забонњои Шарқ дар як муддати кӯтоҳ заминаҳои моддӣ-
фаннӣ, таълимӣ, илмӣ ва кадрии барои тадрис заруриро фароҳам овард. 
Омўзгорони кафедра бо муассисаву марказҳои илмии ватаниву хориҷӣ 
робитаҳои қавӣ доранд. Омўзгорони кафедраи номбурда дар чандин 
конференсия ва семинарњо доир ба истифодаи технологияи навин дар дарс 
ва истифодаи усулњои фаъоли таълим иштирок намуда, бо маъруза 
баромад намудаанд. Боиси ифтихор аст, ки устодони кафедра савияи 
дониши худро дар хориҷи кишвар, аз ҷумла, дар Љумњурии Халќии Хитої 
ва Њиндустон ва ғайра баланд бардоштанд.  

Омўзгорони кафедра дар охири соли 2019 ва аввали соли 2020 дар 
семинари илмї оиди методњои интерактивии таълими муосири забони 
англисї аз тарафи сафоратхонаи Амрико ва маркази Конфутсий назди 
ДМТ дар Тољикистон ташкил ва гузаронишуд фаъолона иштирок намуда 
соњиби сертификат шуданд.  

Дар кафедраи мазкур ба таълиму тарбияи донишҷӯён устодони 
варзида, аз ҷумла 1 нафар доктори илми филологї, профессор Саидов 
Њалимљон Азизович, 2 нафар номзади илми филологї, дотсент Холиќзода 
Айниддин, Бекчаев Ёлбарс, 2 нафар устодони калон Шодмонова Дилхо., 
Шералиев Самандар ва 8 нафар ассистентон Рањимљонова Зебуниссо, 
Зиёева Моњира, Мирзоев Диловар, Холзода Бењрўз, Фарзонаи Рањмон, 
Миљгонаи Найзабек, Шањзодаи Мањмадлатиф, Мирзоева Мавзунабону 

машғул мебошанд. Дар кафедра имрўз аз рӯи ихтисосњои 1-210601-02 
забони муосири хитої (тарљума), 1-0203-07 омўзгори забони англисї – 
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хитої ва 1-0203-07 омўзгори забони англисї – кореягї дар шуъбаи рӯзона 

таҳсил намуда, кадрҳои оянда барои бо дараҷаи малумоти олӣ-бакалавр, 
тайёр карда мешаванд.  

Мавриди қайд аст, ки дар кафедраи мазкур зиёда аз 370 нафар 

донишҷӯён таҳсил менамоянд. Боиси хурсандист, ки дар кафедра инчунин, 
дар асоси созишномаҳои байниҳукуматӣ 20 нафар донишҷӯ аз Ҷумҳурии 
Узбекистон ва 60 нафар аз Љумњурии Туркменистон таҳсил мекунанд. Чи 

тавре ба ҳамагон маълум аст, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ин ҷузъи 
ҷудонашаванда ва пешбарандаи даргоҳи илму-марифат ба ҳисоб меравад. 

Вобаста ба ташкил ва пешбурди чорабиниҳои илмӣ дар кафедра маҳфили 
«Кишваршиносї» ва «Семинари илмї методї» фаъолият менамоянд, ки 

моҳе ду маротиба бо иштироки мутахассисони варзида оид ба ин ё он 
мавзуи мубрами соҳаи забоншиносї маҳфили илмӣ баргузор мегардад. 

Мавриди қайд аст, ки ба маҳфилҳои илмии зикршуда устодон, 
мутахассисон ва донишҷӯёни болаёқат ҷалб карда мешаванд. Њамзамон 
донишљўёни мо дар Озмунњои сатњи донишгоњию љумњуриявї иштироки 
фаъолона намуда њамасола бо гирифтани љойњои намоён шарафёб 
мегарданд. Аз он љумла дар Озмуни “Овози тиллои Хитои», «Пули 
Хитої», Озмуни «Донандаи калимањои зиёди забони чинї», Озмуни 
хушхатнавиї зери унвони «Калиграфияи забони чинї» ва Озмўни 
«Донандаи зиёди топикњои кореягї» ширкат намуда бо тўњфањои хотирмон 
ва мукофотпулињо сарфароз гардонида мешаванд.  

Омўзгорони кафедра мунтазам дар семинарњо ва конференсияњои 
љумњуриявию байналхалќї иштирок мекунанд. Дар соли 2019 аз тарафи 
омўзгорони кафедра зиёда аз 15 мақолаи илмї ба чоп расонида шудаст.  

 
ЗАБОНШИНОСЇ ВА ТИПОЛОГИЯИ МУЌОИСАВЇ 

Кафедраи забоншиносї ва типологияи муќоисавї соли 1974 таъсис 
ёфта, дар тўли фаъолияти худ бењтарин мутахассисони соњаи забони 
англисї ва забоншиносии муќоисавиро тарбия намудааст. Ин кафедра 
аввалин докторону профессорони соњаи забоншиносии муќоисавї ва 
муќоисавї-тахрихиро аз ќабили П. Љамшедов, Р. Убайдуллоев, В. Д. 
Гогошидзе, А. Собиров, М. Чалилова, С. Я. Балхова ва зиёда аз 20 нафар 
номзадњои илми ин соњаро ба воя расондааст.  

Солхои хафтодуми ќарни гузашта бошад як гурўњ аъзоёни кафедра 
(П. Љамшедов, Р. Убайдуллоев, В. Д. М. Турсунова, Гогошидзе, С. Я. 
Балхова Ш. Асадов, М. Эшонхољаева, Н. Х. Умедљонова) ба масъалањои 
омўзиши муќоисавии морфология ва синтаксиси забонњои тољикї, англисї 
ва русї машѓул шуданд. Дар муддати кўтоњ ин нафарон рисолањои хешро 
перомуни мавзуъњои мухталиф дифоъ намуданд.  

Солњои њаштодум шумораи аъзоёни кафедра зиёда аз чил нафарро 
ташкил медод. П. Љамшедов, Р. Убайдуллаев, В. Д. Гогошидзе, С. Я. 
Балхова, Ш. Асадов, И. Яковлев аз зумраи онњо буданд. Њамаи аъзоёни 
кафедра зери сарпарастии мудирон П. Љамшедов, В. Д. Гогошидзе ва Ш. 
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Мухторов дар гурўњњои гуногуни таълимї аз бахшњои мухталифи 
забоншиносї, забоншиносии муќоисавї ва луѓатшиносї дарс мегуфтанд. 
Бояд ишора намуд, ки устодони дар боло оварда шуда рисолахои номзади 
ва доктории хешро мањз дар њамин кафедра татбиќ намуданд, ки он боиси 
ифтихори кафедра ба шумор меравад.  

Кори кафедра солњои навадум боз њам ривољ ёфт. Дар ин давра чанд 
тан аз љавонон ба аспирантура дохил шуда, дар соњаи забоншиносии 
мукоисавї (тахлили сохториву семантики бархе аз истилохоти марбути 
соњањои гуногун (Њ. Мирзоев), грамматикаи муќоисавї (Х. Сайфуллоев) 
зери роњбарї ва мададу дастгирии устодони кафедра ва олимони АУ 
Љумњурї ба тадќиќ машѓул шуда, рисолањои номзадиро барои дарёфти 
номзади илми филология њимоя намуданд.  

Аз ибтидои солњои њаштод то соли 2001 роњбарии кафедраро 
профессор Љамшедов Парвона ба уҳда дошт. Дар ин давра фаъолияти 
кафедра таѓйиротњои љиддии сифатї кард, ки ин дигаргунињо аз зиёд 
кардани соатњои курсњои интихобї ва љиддан ба роњ мондани њимояи 
рисолањои дипломї, мунтазам ва бо усули нав ба роњ мондани таљрибаи 
омузгорї, зиёд намудани соатњои лексияњои типологияи муќоисавї ва 
назарияи грамматика иборат аст. Дар ин давра устодони кафедра 
барномањои зиёди таълимї (барои мактабњои олї)-ро интишор доданд.  

Дар солњои минбаъда низ кафедра фаъолияти худро барои бењбудии 
сифати таълим равона сохта, як силсила китобњо, барномањо, дастурњо ва 
маќолањо ба чоп расонд. Як нуќтаро бояд ишора намуд, ки устоди кафедра 
Љоматов Самъиддин соли 2006-ум рисолаи хешро бо унвони «Структурно-
семантический анализ ирригационной терминологии таджикского и 
английского языков в сопоставительном плане» дифоъ намуд.  

Солњои 2000-2008 кафедраро номзади илми педагогика Авѓонов С. 
роњбарї намудааст. Ў доир ба чопи маҷмуањои илмии кафедра ва тайёр 
кардани муаллимону ходимони соњаи илм кўшиши зиёд намуд. Бояд ишора 
намуд, ки номбурда мањз дар давраи роњбариаш дар кафедра соли 2006-ум 
рисолаи хешро бо унвони «Подготовка преподавателей иностранних 
языков (английского языка) для общеобразовательних школ (на 
материалах Республики Таджикистана)» дифоъ намуд.  

Аз моњи июни соли 2008 то имрўз мудирии кафедраро доктори илми 
филология, проф. Љоматов С. ба уҳда дорад. Мањз зери роњбарии ў 
кафедра ба як ќатор комёбињои илмиву-методї мушарраф гардид. Тањия ва 
нашри силсилабарномањои таълимї амсоли (Учебная программа по 
предмету дисциплину по вибору «Основние варианти и диалекти 
английского языка». Д., 2008; Учебная программа по предмету 
«Литература Англии». Д., 2010; Учебная программа по предмету 
«Страноведение». Д., 2010; Учебная программа по предмету «История 
английского языка» Д., 2010; Учебная программа по предмету 
«Теоретическая грамматика английского языка». Д., 2010; Учебная 
программа по предмету «Теоретическая фонетика языка». Д., 2010; 
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Учебная программа по предмету «Сопоставительное типологии 
таджикского и английского языков». Д., 2010;) низ бевосита ба ќалами ў 
таалук дорад.  

Имрўз дар кафедра 14 нафар устодон фаъолият доранд. Аз он теъдод 
3 нафар доктори илми филология, профессор, 3 нафар номзади илм, 3 
нафар саромўзгор, 5 нафар ассистентон фаъолият доранд.  

Аъзоёни кафедра дар се самт фаъолият мекунанд: а) таълим, б) 
тарбия, в) илм.  

Мутахассисон аз рўи як равияи илмии «Омўзиши муќоисавии забонҳо 
дар шароити кунунї» ва ду масъала: «Масъалаи луѓатшиносї дар забони 
англисї» ва «Тањќиќи масоили грамматика» корњои илмї-тадќиќотї 
мебаранд, ки натиљааш ба вуљуд омадани чандин рисолаю, барнома ва 
воситањои таълимї гардидааст. Мањсули тадќиќоти онњо дар рўзномаву 
маљаллањои љумњурї ва дар маҷмуањои дастљамъии кафедраву донишгоњ, 
монографияњо њар сол нашр мешаванд.  

Кафедра бо донишгоњњои хориљи кишвар, аз љумла, бо донишгоњњои 
Британияи Кабир, Покистон, Њиндустон, Туркия, Англия ва Амрико 
робитаи зич дорад. Оид ба тартиб додани барномањои таълимї аз тарафи 
устодон корњои зиёде ба сомон расонида шудаанд. Бо ташаббуси устодони 
кафедра моње як маротиба дар Маркази Шурои Британиягии донишгоњ бо 
устодони соњибзабон мизи мудаввар ва семинару вохўрињо барпо 
мегардад. Илова ба ин, таи ин солњо алоќаи кафедра бо дигар марказњои 
илмї зич пайваст гардид. Аз љумла, бо Донишкадаи такмили ихтисоси 
назди Вазорати маорифи ЉТ, Институти забон ва адабиёт, шарќшиносї ва 
мероси хаттии ба номи Рўдакии АУ Тољикистон, Донишгоњи славянии 
Русяву-Тољикистон, Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров, 
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М. 
Назаршоев ва дигар муассисањои илмию фарњангї.  

Бояд ишора намуд, ки дар кафедра 1 мањфили илмї-адабї бо номи 
«Linguists –Забоншиносон» амал мекунад. Мавзуъҳои дар мањфил 
матрањшаванда бо равияи илмии кафедра робитаи ќавї дорад.  

Кафедра њамчун муассисаи пешбар њамасола ба дањњо рисолаи илмї 
таќриз медињад.  

 
ЗАЙНИДДИНОВ Њасан (тав. 15. 06. 1927, д. 

Пўлодони н. Конибодом, ваф. 1999, ш. Душанбе), 
иќтисоддон, номзади илмњои иќтисодї (1962), дотсент, 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1956 
факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро бо дипломи 
аъло хатм кардааст. Солњои 1956–1999 ассистент, 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи асосњои назарияи 
иќтисодии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи 25 

асар, зиёда аз 280 мақолаи илмї, илмию методї ва илмию оммавї аст. Дар 
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як ќатор конференсияњо ва симпозиумњои љумњуриявї, умумиитифоќї ва 
байналмилалї (София, Будапешт, Варшава, Москва, Ленинград, Душанбе) 
дар мавзуъњои мухталифи соњаи иќтисодиёт бо маърузањо баромад 
кардааст. Бо орденњои «Ситораи Сурх», «Шараф» дараљаи 3-юм, «Љанги 
Бузурги Ватанї», медали «Барои љасорат», нишонњои «Барои 
муваффаќиятњо дар низоми маълумоти олї», «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон», унвони «Корманди шоистаи Тољикистон», ифтихорномањои 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ва Вазорати маълумоти олии 
ИЉШС сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Ташкилотњои бинокории байниколхозї, Сталинобод, 1961; Дўсти ва њамкорї 
(ҳаммуаллиф). Д., 1964; Нархи яклухтї ва сифати мањсулот. Д., 1966; Баплангирї ва 
мустаќилияти корхона. Д., 1966; Ривољи экспорти Тољикистон. Д., 1969; Интегратсияи 
иќтисодии сотсиалистї. Д., 1970; Воситањои аёнї оид ба иќтисоди сиёсии сотсиализм. Д., 1975; 
Тољикистон дар панљсолаи дањум. Д., 1977; Интегратсияи иќтисодии сотсиалистї ва иштироки 
Тољикистон дар чорабинињои он. Д., 1978; Зиёд кардани самараи истењсолот ва сарфаю 
сариштакорї. Д., 1986; Стратегияи суръатафзої. Д., 1987.  

 

ЗАМОНОВ Маликасрор Замонович (тав. 12. 02. 
1954, н.Мастчоҳ) олими риёзиёт, номзади илмњои 
физика математика (1986), дотсент (1995). Маълумоти 
ибтидоиро дар мактаби миёнаи №4-и ноҳияи Мастчоҳ 
гирифта, баъди хатми мактаби миёна соли 1971 ба 
факултаи механикаю математикаи Донишгоҳи давлатии 
Москва (МГУ) ба номи М. Ломоносов дохилшуда, соли 
1976 онро бомуваффақият хатм намудааст. Баъди хатми 

донишгоҳ ба Пажуҳишгоҳи риёзиёти Академияи улуми Ҷумњурии 
Тоҷикистон барои таҳқиқоти илмӣ ба шуъбаи мубодилаҳои 
дифферентсиалӣ ва таҳлил дар соҳаи назарияи спектралии операторҳо ба 
кор машғул шуд. Аз соли 1978 то соли 1980 таҳқиқоти илмиро дар 
Донишгоҳи давлатии Москва давом дода, ба аспирантура дохил шуд. Дар 
мавзуи «Операторҳои якченакии охирсоҳа ва беохирсоҳаи Дирак» рисолаи 
илмї дифоъ намуд. Дар пажӯҳишгоҳи номбурда аз соли 1976 то соли 2008 
дар вазифаҳои лаборанти калон, ходими хурди илмӣ, ходими калонӣ илмӣ, 
мудири шуъба ва ноиби директор оид ба илм фаъолият намудааст. Дар 
солҳои 2004 – 2008 мудирии кафедраи фанҳои амалӣ-табиии Донишгоҳи 
муосири Тоҷикистону Русияро низ ба уҳда дошт. Аз сентябри соли 2008 дар 
Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон ба сифати омӯзгори калон 
фаъолити илмию омӯзгори оғоз намуд, дар солҳои 2015 – 2017 вазифаи 
мудири кафедраи “Иттилоот ва системаҳои иттилоотӣ» ин донишгоҳро 
иҷро мекард. Аз соли 2006 узви вобастаи “Академияи Байналхалқии 
илмҳои иттилоот, раванд ва технологияҳои иттилоотӣ» мебошад. Ҳоло дар 
Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон ба ҳайси дотсент ва дар 
факултети ТИК- и ДДОТ ба номи С. Айнї ба сифати њамкор ифои вазифа 
дорад.  

 



245 

 

ЗАРИПОВ Насимҷон Њакимҷонович (тав.17.12.1986,  ноҳияи 
Восеъ, вилояти Хатлон), номзади илмњои таърих (2019), 
хатмкардаи факултети таърихи ДДОТ ба номи С.Айнї (2010). 
Фаъолиятро дар  кафедраи таърихи умумии факултети таърих оѓоз 
намуда, солњои   2010-2017 ба ҳайси ассистент,  2018-2020  муалими 
калон ва  аз соли 2020 чун дотсенти кафедраи таърихи халқи 

тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ кор мекунад. Номбурда дар баробари кор дар 
факултети таърих њамзамон солҳои 2014-2017 дар шуъбаи аспирантураи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Москваи Федератсияи Россия таҳсил намуда, 
баъди дифои рисолаи  хатми аспирантура,  дар Осиёи Марказӣ яке аз аввалинҳо 
буд, ки соҳиби диплом аз рӯи ихтисоси “фарҳангшинос” гардид. Рисолаи 
номзадиро дар мавзуи “Ташаккул ва рушди низоми маорифи Тоҷикистон 
(солҳои 1924-1929)” дифоъ намуд.Ба ќалами ў зиёда аз   60  рисолаю маќолањои 
илмї ва дастурҳои таълимӣ тааллуќ доранд. 
Ас.: Таърихи ташаккул ва рушди низоми сотсиалистї дар мамлакатњои Аврупои Шарќї.Д., 
2012 (њаммуаллиф); 1000 саволи тестї аз  таърихи халќи тољик (барои довталабони мактабњои 

олї).Д, 2014 (њаммуаллиф); Империяи Муғулњои Њинд.Д, 2014; Таърихи асрњои миёна 
(давраи сеюм, асри ХVI нимаи аввали асри ХVII) (њаммуаллиф); Барќароршавї ва рушди 
системаи маорифи халќ дар Тољикистон («Становление и развитие системы народного 
образования в Таджикистане». Рисола.Д., 2021. 

 
 ЗАРИПОВА Мењриниссо Зариповна (тав. 17. 12. 
1941, ш. Кулоб), кимиёшинос, номзади илмњои химия 
(1974), дотсент (1981). Солњои 1961–1966 дар 
факултети химияи Донишгоњи давлатии Тољикистон 
ба номи В. И. Ленин тањсил намудааст. Солњои 1968–
1970 курси такмили ихтисосро дар Институти химияи 
физикавии Академияи илмњои ИЉШС дар ш. Москва 
гузаштааст. Солњои 1970–1974 аспиранти институти 
номбурда, 1974–1976 ходими хурд ва ходими калони 

илмии Институти химияи ба номи В. И. Никитини АИ ЉТ буд. Аз соли 
1976 то ба имрўз њамчун муаллими калон, дотсенти кафедраи химияи 
умумї ва ѓайриорганикии ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. 
Муаллифи зиёда аз 40 мақолаи илмї ва илмию методї, инчунин, 
дастурњои таълимиву методї мебошад. Бо медали «Барои мењнати шоён» 
ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (1989) 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Њалли масъалањои химия барои дохилшавандагони донишкадањои олии 
Тољикистон. Д., 1995; Ассиметрические немостиковий азот в пирамидольний амидний азот в 
N- ацилдиазиридинах и N-оксоадиридинах //Доклади АН СССР, 1974, №5; Новие 
производние оксима гексафторацетона // Известия АН СССР, 1974, №7; Cинтез соединения 
со смешанними функциями на основе ацетилена и изучение их биологической активности // 
Известия АН СССР, № 5, 1988; Электронасишенние системи передачи магнитних эффектов в 
ацетиленових амидогликолей // Известия АН СССР, № 4, 1998. 
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ЗАРИПОВА Моњира Абдусаломовна (тав. 27. 11. 
69, д. Корвони ш. Ваҳдат), гармофизик, номзади илмҳои 
техника (2006), дотсент (2010), доктори илмҳои техника 
(2016), иҷрокунандаи вазифаи профессор (2018). Солҳои 
1987-1992 дар факултети математика-физикаи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ. 
Ҷураев (ҳоло С. Айнӣ) таҳсил намудаст. Фаъолиятро 
дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №62-и ноҳияи 
Исмоили Сомонӣ оғоз карда, солҳои 1992-1993 

тадқиқотчии кафедраи физикаи умумии ДДОТ ба номи С. Айнї, 1993-
1994 аспиранти шуъбаи рӯзонаи кафедраи физикаи умумии ҳамин 
кафедра буд. Сипас солҳои 1994-1996 аспиранти шуъбаи рӯзонаи 
кафедраи “Оптика ва спектроскопияи»-и Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ва солҳои 1996-1998 ҳамчун коргузори департаменти 
“Механикаи муҳандисӣ»-и Донишгоҳи технологии Тоҷикистон фаъолият 
намудаст. Аз соли 1998 фаъолияти кориашро дар Донишгоҳи техникии 
Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ давом додааст.  

Номбурда дар конфронсу симпозиумҳои ҷумҳуриявӣ ва 
байналмилалӣ, бавижа Душанбе (1992, 1995, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 
2008, 2012, 2015, 2018, 2020), Амрико (1997, 2000, 2004, 2007. 2010, 2013, 
2016, 2019), Франсия (1996, 1999), Италия (2003), Германия (1997, 2011), 
Эрон (2003, 2008, 2014) ширкат намуда, мақолаҳояш бо забонҳои тоҷикӣ-
форсӣ, англисӣ ва русӣ дар нашрияҳои ватанию хориҷӣ ба нашр 
расидаанд. Дорандаи Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (2018) мебошад.  

 Ас.: 30 китобу монография ва дастурҳои таълимӣ, бештар аз 450 маќолоти илмӣ ва 

илмӣ-оммавӣ дар ва 16 патенти ихтироъ дар соҳаҳои гуногуни илми гармофизика ва 
мебошад. Аз љумла: Методические указания и контрольние задания по теплотехники для 
студентов заочного отделения по направлениям подготовки дипломи-рованних специалистов 
(6533 и 5521). Д., 2003; Практикум по выполнению лабораторних работ по курсу “Физика 
«(Механика) для технических специальностей. Д., 2005; Равандҳо дар дастгоҳҳои 

гармиҳосилкунанда. Дастури таълимӣ, 2018; Техникаи гармо дар сохтмон. Дастури таълимӣ, 
2018; Назария ва амалияи истихроҷ ва истифодаи ҳарорат дар истеҳсоли сохтмонӣ ва 
термодинамика. Дастури таълимӣ, 2019; Нерӯгоҳҳои барқӣ ҳароратӣ. Дастурамал оид ба 
корҳои озмоишӣ, 2020; Асосҳои назарияи техникаи гармо. Қисми 1.Термодинамикаи 
техникї, 2021; Некоторые пути повышения эффективности жидкостних реактивних 
двигателей летательних аппаратов на углеводородних и азотосодержащих горючих и 
охладителях. Д., 2020.  

 

ЗАХАРОВА Галина Григоревна (тав. 12. 03. 1936, ш. 
Прокофеви вилояти Кемерови РСФСР), номзади илмњои 
техникї (1971), дотсент (1978). Соли 1954 Донишкадаи 
металлургии Сибирро дар ш. Новокузнеский бо 
ихтисоси муњандис-металлург хатм кардааст. Солњои 
1972–1992 њамчун муаллим, муаллими калон, дотсент, 
мудири кафедраи механикї-техникї ва наќшакашии 
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Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
кор карда, дар тарбияи њазорњо мутахассисон сањми калон гузоштааст. 
Якчанд муддат дар факултети соњибкорї ва омўзгорї вазифаи муовини 
декан оид ба кори илмиро низ ба уҳда дошт. Муаллифи зиёда аз 25 кори 
илмї, аз љумла курси лексия оид ба технология барои донишљўён буд.  

 
ЗИЁЕВ Бунёд Сайбурњонљонович (01. 09. 1988, д. Навобод, 

Љамоати дењоти ба номи А. Рўдакї, н. Восеъ), омўзгори 
фанни иќтисодиёт, номзади илмњои иќтисод (2018). 
Хатмкардаи факултети молия ва ќарзи Донишгоњи 
давлатии тиљорати Тољикистон (2010), фаъолиятро аз 
соли 2010 ба њайси ассистенти кафедраи бањисобгирии 
бухгалтерї, тањлил ва аудит дар соњаи маориф дар 
факултети иќтисодиёт ва идоракунии маорифи ДДОТ ба 

номи Садриддин Айнї оѓоз карда, солњои 2012-2014 љонишини декан оид 
ба корњои таълимии факултети иќтисодиёт ва идоракунии маориф, 2015-
2019 љонишини декан оид ба корњои илмии факултети мазкур аз соли 
2019 то њол ба њайси декани факултети иќтисодиёт ва идоракунии 
маорифи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї фаъолият дорад. Дар мавзуи 
«Совершенствование механизма регулирования землепользования в 
условиях аридного региона» (на материалах Хатлонской области 
Республики Таджикистан) рисолаи номзади дифоъ намудааст. Бо 
Ифтихорнома и донишгоњ ва нишони Аълочии маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон (2020) ќадрдонї шудааст.  

 
ЗИЁЕВ Даврон Зиёевич (тав. 10. 10. 1917, ш. 

Самарќанди ЉШС Узбекистон, ваф. маълум нест), 
географи тољик, номзади илмњои география (1974), 
дотсент. Солњои 1932–1935 муаллими мактаби ибтидоии 
ш. Ленинобод, 1935–1936 шунавандаи курси тайёрии 
Донишкадаи омўзгории ш. Сталинобод, 1936–1940 
донишљўи факултети географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Солњои 1940–1943 ба њайси муаллим, 1943–1948 

муаллими калони кафедраи географияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 1948–1956 
муовини директори мактаби љумњуриявии њизби коммунистї оид ба 
таълим, 1956–1991 муаллими калон, дотсенти кафедраи заминшиносии 
умумї ва геологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко буд. Соли 1991 баъди ба нафаќа баромадан якчанд муддат 
фаъолияти омўзгорияшро њамчун њамкор дар донишгоњи омўзгорї давом 
додааст. Муаллифи якчанд маќолањои илмї ва илмию методї мебошад. Бо 
унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон» (1968), ордени «Нишони фахрї», якчанд медалњо, 
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ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ва Вазорати 
маорифи љумњурї мукофотонида шудааст.  

 
ЗИКАЕВА Саида (тав. 30. 07. 1982, ш. Душанбе), 

омўзгори забон ва адабиёти тољик, номзади илмњои 
филология (2012). Хатмкардаи факултети филологияи 
ДДОТ (2004). Мутахассис, мутахассиси пешбар ва 

сармутахассис дар Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (2004-2009), 
сармутахассис ва муовини сардори Раёсат дар Раёсати кор 

бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

шаҳри Душанбе (2009-2017), солњои 2017-2019 дар кафедраи 

умумидонишгоҳии забони тоҷикии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 

номи Шириншо Шоҳтемур, 2019-21 дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии 

забони тоҷикии ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият ва аз соли 2021 ба ин сў 
њамчун дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тољик 

фаъолият дорад. Дар мавзуи “Хусусиятҳои ғоявию бадеии “Хусравнома»-и 

Шайх Аттори Нишопурӣ» тањќиќоти илмї анљом додааст (2012). 

Муаллифи монографияи “Хусусиятҳои ғоявию бадеии “Хусравнома»-и 

Шайх Аттори Нишопурӣ», “Рисолати нур», дастурии таълимї барои 
дарсњои КМРУ, Маҷмуаи лексияњо аз фанни забони тољикї барои 
донишљўёни ѓайриихтисосї ва маҷмуањои шеърии “Накњати бўстони 
љавонї», “Мењроби ѓазал», “Гулшани роз» мебошад.  

Ас: Хусусиятҳои ғоявию бадеии “Хусравнома»-и Шайх Аттори Нишопурӣ 

(монография). Д, 2019., Рисолати нур (маҷмуаи маќолањои илмї). Д., 2019., Дастури 

методӣ барои иҷрои КМРУ ва саволномаҳои санҷишӣ (тестӣ) аз фанни забони тоҷикӣ 

дар низоми кредитии таҳсилот (дастури методї). Д., 2019.  

 
 
ЗИКИРЗОДА Њобилљон Њайиталиевич (тав. 07. 

02. 1981, д. Шоњони н. Њисор), файласуф, номзади 
илмњои фалсафа (2009). Солњои 1998–2002 дар 
бакалаврият, 2002–2004 дар магистратураи факултети 
филологияи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
намудааст. Солњои 2001 то 2005  мутахассиси шуъбаи 
кор бо љавонон, 2005 мудири шуъбаи  кор бо љавонон, 
солњои 2005-2013 раиси Кумитаи иттифоќи касабаи 
донишљўён, 2013- 2014  мудири кафедраи фалсафа,  

2014-2015  декани факултети география, 2016 мудири кафедраи фалсафа, 
2016- 2018  декани факултети забонҳои романӣ-германї, 2018 -2021 њамчун 

мудири кафедраи фалсафаи фарњанги ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ва аз 
соли 2021 раиси Кумитаи иттифоқи касабаи устодону кормандони донишгоҳ 
фаъолият дорад. Бо ќарори комиссияи Академияи илмњои табиатшиносии 
Руссия бо унвони профессори академияи мазкур мушарраф гардидааст 



249 

 

(2016). Муаллифи 2 монография ва зиёда 30 маќолаи илмї-тадќиќотї ва 
дастурњои методї аст, ки дар мењвари онњо аќидањои иљтимої-сиёсии Ибни 
Халдун баррасї шудаанд.   

 
ЗИКРИЁЕВ Фарњод Ќобилович (тав. 10. 10. 1940, 

шањраки Шайдони н. Ашт, ваф. 2015 ш. Душанбе), 
забоншинос ва адабиётшинос, доктори илми филология 
(1987), профессор (1989). Солњои 1956–1961 дар 
факултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Ленинобод ба номи С. М. Киров тањсил 
намудааст. Солњои 1961–1962 лаборант ва ассистенти 
кафедраи забони тољикии донишкадаи номбурда, 1962–
1965 аспиранти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 

Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1965–1969 њамчун муаллими 
калон, 1969–1979 мудири кафедраи забони тољикии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Ленинобод, 1979–1981 ходими калони илмии Институти 
забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉШС Тољикистон, 1981–1984 
дотсенти кафедраи забони тољикии донишкадаи омўзгории ш. Ленинобод, 
1985–1994 мудири кафедраи забони тољикии донишкадаи мазкур кор 
кардааст. Солњои 1994–1999 декани факултети филологияи тољик, 2000–
2002 профессори кафедраи забони тољикии Донишгоњи давлатии ш. 
Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров (дар гузашта донишкадаи омўзгории ш. 
Ленинобод), 2002–2003 сарходими илмии шуъбаи забон ва адабиёти тољики 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ, 2003–2004 
профессори кафедраи забони тољикии Донишгоњи Россия–Тољикистон 
(Славянї), аз соли 2004 то охири умр профессори кафедраи забони англисї 
ва забоншиносии типологии донишгоњи мазкур, њамзамон аз соли 2002 
њамчун профессори њамкори кафедраи забони тољикї ва кафедраи забони 
англисї ва типологияи муќоисавии ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. 
Солњои 1996–2000 раиси шурои дифои рисолањои номзадии назди 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров буд. Оид ба љумлањои 
мураккаби тобеъ дар забони адабии муосири тољик ва масъалањои дигари 
грамматика, лексикология, шевашиносї, типологияи муќоисавї, 
номшиносї ва имло корњои илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 160 
таълифот, аз љумлаи монографияњо, китобњои дарсї, дастуру барномањои 
таълимї, маќолањои илмї, илмию оммавї ва публисистї мебошад. 
Лаурети Мукофоти давлатии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино дар 
соњаи илм ва техника (2001) буда, бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» (1974) ва ифтихорномањо сарфароз карда 
шудааст.  

Ас.: Сложноподчиненние предложения с придаточним образа действия и 
сравнительними придаточними в современном таджикском литературном языке. Д., 1970; 
Забони адабии њозираи тољик (Китоби дарсї барои донишљўёни факултети филологияи 
мактабњои олї). Ќисми 2, Синтаксис. Д., 1984; Структурно-семантические особенности 
таджикского паратаксиса. Д., 1986; Синтаксиси љумлаи сода, Хуљанд, 1996; Забоншиносии 
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умумї (Китоби дарсї барои мактабњои олї, ҳаммуаллиф). Д., 2006; Забони тољикї (Китоби 
дарсї барои синфи 9, ҳаммуаллиф). Д., 2007.  

 
ЗИЛБЕРОВА Эмма Абрамовна (тав. августи 1911, 

уезди Мартиновский, вил. Донесскии РСФСР), 
муаллими фанни таърих. Соли 1932 факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Артемовскийро 
хатм кардааст. Солњои 1932–1934 муаллими таърихи 
факултети коргарии Донишкадаи давлатии химияи ш. 
Ленинград буда, 1934–1937 дар аспирантура тањсил 
кардааст. Аз соли 1937 муаллими фанни таърихи нави 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод, 

солњои 1942–1943 дар баробари омўзгор буданаш вазифаи декани 
факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченкоро ба уҳда дошт. Соли 1943 дар асоси аризааш аз 
вазифаи декани факултети таърих озод карда шуда, фаъолияти 
омўзгориашро давом додааст. Дар байни донишљўён ва муаллимони 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе обрўю эътибори баланд 
дошт. Дар шароити душвори Љанги Бузурги Ватанї софдилона 
мутахассисони баландихтисоси маълумоти олидорро тайёр кардааст.  

 
ЗИНЯТУЛЛОВ Марат Валиевич (тав. 19. 08. 1937, 

вилояти Улянови РСФСР, ваф. маълум нест), номзади 
илмњои педагогї (1978). Соли 1962 шуъбаи математикаи 
факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1964–1969 ассистент, 1969–1975 
муаллими калони кафедраи асосњои истењсолот, 1975–
1980 декани факултети муњандисї-педагогї ва 
муаллими калони кафедраи таълими фанњои 

умумитехникии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченко буд. Пас аз солњои 80-уми асри гузашта барои кор ва 
зиндагонї ба Россия кўч бастааст. Муаллифи зиёда аз 15 корњои илмї ва 
илмию методї аст. Дар давоми 15 соли фаъолияташ дар донишкадаи 
омўзгории пойтахт дар тарбияи њазорњо нафар мутахассисон барои 
мактабњои љумњурї сањми худро гузоштааст. 

  
ЗОИТОВА Моњира  (тав.02.09. 1989, шањри 

Душанбе),  филолог-забоншинос, солҳои 2007-2012 
факултети филологияи ДДОТ ба номи Садриддин Айнро 
хатм намудааст. Аз соли 2014 то 2018 ҳамчун лабарант ва 
аз соли 2018 ассистенти кафедраи забони тоҷикӣ (ҳоло 
назария ва амалияи забоншиносӣ)-и факултети 
филологияи тоҷик фаъолият менамояд. Кори илмӣ-
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таҳқиқотиашро дар мавзуи “Таҳлили лингвистии ҳайати лексикии “Луғати 
нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»-и Садриддин Айнӣ зери 
роҳбарии д.и.ф., узви вобастаи Академияи милли илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Раҳматуллозода С. Р. анҷом  дода, дар арафаи ҳимоя аст. Дар 
семинару конференсия ва симпозиумҳои донишгоҳию ҷумҳуриявӣ бо 

маърузаҳои марбут ба мавзуи илмӣ-тадқиқотиаш суханрониҳои зиёде кардааст. 
Ас.: Тањќиќи вожањои марбут ба наботот дар «Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони 

тољик»-и Садридддин Айнї // Суханшиносї (Маҷаллаи илмӣ). – 2018. − № 3 С. 133− 141; 
Калимањои халќї-гуфтугўйї дар «Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони тољик»-и 
Садридддин Айнї. – 2020. − № 1 (84).  С. 25− 29; Нақши морфемаи –ӣ дар калимасозӣ (дар асоси 
маводи “Луғати нимтафсилии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик»-и Садриддин Айнӣ) // Паёми 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. – 2021. - № 1 (90). С. – 77−82; Баррасии як ќабати 

луѓавї дар дар «Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони тољик»-и Садридддин Айнї // 
Маҷмуаи маќолот (маводи конференсияи байналмилалии “Устод Садриддин Айнї поягузори 
адабиёти реалистии халќњои Осиёи Марказї») (Душанбе 16-17 апрели соли 2018). –С. 322− 327 
ва ғ. 

 
 
ЗОКИРОВ Асгат Закирович (тав. 15. 08. 1932, 

Љумњурии Мухтори Бошќирќизистон), муаллими 
забони англисї. Соли 1953 шуъбаи англисии факултети 
забонњои хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1953–1958 муаллими калони забони англисии 
факултети забонњои хориљии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Ленинобод, 1958–1959 шунавандаи 
курсњои такмили ихтисоси ш. Москва, 1959–1962 

муаллими калони забони англисии факултети забонњои хориљии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинобод, 1962–1970 муаллими 
калони забони англисии факултети забонњои хориљии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Соли 1970 ба 
дигар кор гузаштааст.  

 
ЗОКИРОВ Рофї (тав. 25. 12. 1932, д. Калъачаи Бакавули н. 

Истаравшан, ваф. маълум нест), физик, номзади илмњои техникї (1973), 
дотсент (1976). Солњои 1954–1959 дар факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намудааст. Солњои 1959–1960 муаллими омўзишгоњи касбї-
техникии №11 н. Њисор, 1960–1965 ассистенти кафедраи физикаи умумии 
донишкадаи омўзгории пойтахт, 1965–1968 аспиранти Донишкадаи нафту 
химияи ЉШС Озарбойљон, 1968–1981 муаллими калон ва дотсенти 
кафедраи физикаи умумї ва назариявии Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Оид ба гармигузаронї ва 
часпакии моеъњои молиданї дар њароратњои паст корњои илмию тадќиќотї 
бурдааст. Муаллифи 8 номгўи корњои илмї ва илмию методї мебошад. 
Солњои 1974, 1980 шунавандаи факултети такмили ихтисоси назди 

file://Маљмўаи
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Донишгоњи давлатии Узбекистон буд. Бо рањматномањои раёсати 
Донишгоњи давлатии Узбекистон ва донишкадаи омўзгории ш. Душанбе 
сарфароз шудааст.  

 
ЗОКИРОВ Хусрав Љобирович (тав. 04. 04. 1993, д. 

Кўњрўди ноҳияи Айнї), омўзгори забон ва адабиёт, 

хатмкардаи факултаи филологияи тољики ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї (2014), тањсил дар зинаи магистратура (2015-
2017), солњои 2018-2020 ассистенти кафедраи 
умумидонишгоњии забони тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї. Аз 
соли 2021 муаллими калони њамин кафедра. Рољеъ ба мавзуи 

«Поэтикаи ѓазалиёти Низомуддин Шайх Ањмади Суњайлї» пажуҳиши 
илмї анљом додааст. Муаллифи беш аз 10 маќолаи илмї, ду барнома ва як 
дастури таълимї аст.  

Ас.: Ќатрони Табрезї ва рубоиёти ў //Муњаќќиќ. Д., 2018. Мавќеи ќитъа дар 
осори Ќатрони Табрезї//Муњаќќиќ. Д., 2018. Шинохти Ањмади Суњайлї дар “Тазкира»-
и Давлатшоњи Самарќандї // Паёми донишгоњи омўзгории Тољикистон.  Д., 2020. 
Рўзгор ва осори шайх Ањмади Суњайлї //Анвори дониш. № 2. Д., 2021.  

 

 ЗООЛОГИЯ, кафедра.  

Кафедраи зоология аввал дар њайати кафедраи биологияи 
донишкадаи занона таъсис дода шуда, аз соли 1961 њамчун кафедраи 
мустаќил дар сохтори шуъбаи химия ва биологияи факултети 
табиатшиносї ва география фаъолият дошт. Аз рўзи таъсис ёфтанаш дар 
тўли зиёда аз 10 сол вазифаи мудири кафедраро дотсент Ахмедов К. Р. иљро 
мекард. Осорхонаи зоологии факултет натиљаи зањмати Ахмедов К. Р. 
мебошад. Аксари аъзоёни имрўзаи кафедра дастпарварони њамин факултет 
мебошанд. Дар њамин давра дар шањрњои Москва, Киев, Санк-Петербург, 
Алма-Ато, Бишкек ва Душанбе Тураев А. К., Одинаев Ѓ., Исматов Д., 
Сатторов Т. С., Акрамов С., Шукронаев С., Мањмадзиёев А., Рањмадов С., 
Наљмиддинов Т., Имонов М., Либутина Т., Рањимов С., Голуб О., Саидов 
К., Эргашов У. дар аспирантура ва докторантура тањсил намуда, 
рисолањои номзадию доктории худро њимоя кардаанд.  

Дар солњои минбаъда вазифаи мудирии кафедраро устодон 
Мелникова Т. Т., Муродов Ш. Х., Тураев А. К., Савлатов С. Х. иљро 
кардаанд. Аз моњи сентябри соли 1994 то 2006 вазифаи мудири кафедра ба 
зимаи дотсент Мањмадзиёев A. M. гузошта шуда буд. Аз сентябри соли 
2006 то њол Савлатов С. мудири кафедра мебошад. Аз байни омўзгорони 
кафедра Мелникова Т. Г. ва Сатторов Т. С. рисолањои докториро дар 
шањрњои Бишкек ва Тошкент њимоя намудаанд. Дар кафедра, инчунин, 
дотсентон Муќимова X., Ќосимова Х. Н., Занина О. Ю., Валиев И. А., 
ассисентон Алиев С. Р., Гулмамадов Г. ва ёрдамчиён Гизатулина Х. И., 
Шевченко О. С. ва дигарон кор мекарданд. Солњои тўлони академик 
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Абдусаломов И. А., профессор Изатуллоев 3., дотсент Исоќов С. И. ба 
сифати њамкор дар кафедра кор кардаанд.  

Равияи илмии кафедра «Омўзиши олами њайвоноти Тољикистон» аст, 
ки омўзгорони кафедра якљоя бо донишљўён доир ба соњањои гуногуни 
олами њайвоноти љумњурї зиёда аз 300 номгўи корњои илмї ва илмию 
методї нашр кардааанд. Аввалин бор бо забони тољикї китоби дарсї аз 
«Зоологияи бесутунмўњра» аз тарафи дотсентон Мањмадзиёев А. М. ва 
Шукронаев С. ба табъ расонида шуд. Инчунин, китоби дарсї аз зоологияи 
сутунмўњрадор аз тарафи профессор Сатторов Т. (2010) ва китоби дарсї аз 
«Генетика» аз тарафи дотсент Савлатов С. (2010) ба таъб расид. Шодравон 
Тураев А. К. бошад, бо њамроњии устодони Донишгоњи миллии 
Тољикистон китоби дарсии «Кори амалї аз зоологияи мўњрадор»-ро аз чоп 
баровардааст.  

Солњои 1982–1992 устодони кафедра ба корњои илмию тадќиќотии 
шартномавї бо хољагињо оид ба мубориза ба муќобили њашаротњои 
зараррасони пахта машѓул буданд.  

Устоди кафедра, дотсент Мањмадзиёев А. М. бо ордени «Шараф» 
дараљаи аввал (2004) мукофотонида шудааст.  

 
ЗУБАЙДОВ Саидањмад (тав. 20. 11. 1957, д. 

Моинкаљи н. Вањдат, физик ва технолог, номзади 
илмњои техникї (1989), дотсент (1993). Солњои 1975–
1979 донишљўи факултети физикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1979–1981 хидмати артиши шуравї, 1981–
1982 лаборанти калон, 1983–1986 аспирант, 1986–1980 
ассистент, 1990–1993 муаллими калон, 1993–1997 
дотсент ва мудири кафедраи физикаи умумии 

Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Айни 
њол њамчун мудири шуъбаи илми Донишгоњи тиљорати Тољикистон кор 
мекунад. Оид ба хосиятњои гармофизикии гранулњои катализаторњои дар 
асоси окиси алюминий њосил кардашуда кори илмї бурдааст. Муаллифи 
зиёда аз 60 номгўи корњои илмї, илмию методї ва таълимию методї аст, 
ки дар нашрияњои илмии Федератсияи Россия ва Тољикистон нашр 
гардидаанд. Бо рањматномањои раёсати донишгоњи омўзгорї сарфароз 
шудааст.  

Ас.: Физика (синфи 7). Д., 2009.  
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ЗУБАЙДОВ Убайд (тав. 5. 03. 1939, н. Вањдат, 
ваф. 17. 12. 2017, ш. Душанбе), кимиёшиноси тољик, 
доктори илмњои педагогї (1999), профессор (2000), 
академики Академияи тањсилоти Тољикистон (2005). 
Солњои 1953–1957 дар омўзишгоњи омўзгорї ва тарбияи 
љисмонии н. Вањдат, 1957–1962 дар факултети 
табиатшиносию географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1962–1966 мудири шуъбаи кор бо 

донишљўён ва љавонони Кумитаи марказии комсомоли Ҷумњурии 
Тољикистон ва муаллими кафедраи химияи умумии Донишкадаи хољагии 
ќишлоќи Тољикистон, 1966–1969 аспиранти кафедраи химияи умумї, 1969–
1970 муаллими калон, 1970–1971 мудир ва аз соли 1973 дотсенти кафедраи 
химияи органикї ва биологї, 1971–1976 декани факултети табиатшиносию 
география, 1976–1991 декани факултети биологияю химия дар Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Аз соли 1998 
то охири ҳаёт мудири кафедраи методикаи таълими химияи ДДОТ ба номи 
С. Айнї буд. Њамзамон, солњои 1991–1996 корманди калони илмї ва 
мудири лаборатория, 1996–2002 љонишини директор оид ба корњои илмї, 
2002–2005 директори Пажуҳишгоњи илмњои педагогї буд. Њамчунин, аз 
соли 2005 то охири умр њамчун мудири шуъбаи мактабњои тањсилоти 
умумии Академияи тањсилоти Тољикистон кор кард. Муаллифи зиёда аз 
260 номгўи корњои илмї ва илмию методї аст, ки дар шакли монография, 
китобњои дарсї, дастурњои таълимию методї ва маќолањо ба чоп 
расидаанд. Китобњои дарсии химияи синфњои 8, 10 ва 11 ба ќалами ў 
тааллуќ доранд. Маълумот оид ба стандарт ва консепсияњои химияву 
биология дар заминаи стандарти давлатї ва консепсияи мактаби миллї низ 
ба ќалами ў мансуб аст. Инчунин, ба тадќиќи масъалањои маориф ва 
таълими тафриќа машѓул аст. Тањти роњбариаш 12 нафар аспирантону 
унвонљуён рисолањои номзадии худро њимоя карданд. Барои хизматњояш 
дар соњаи маориф бо унвони фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон» 
(1999), нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» 
(1966), «Аълочии маорифи халќи ИЉШС» (1975), якчанд ифтихорномањо ва 
рањматномањои Вазорати мактабњои олї ва миёнаи ИЉШС ва Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон ќадрдонї карда шудааст.  

Ас.: Развитие химии и биохимии биополимеров. Д., 1976; Химия и биохимия белка. Т. 1–
2. Д., 1976; Корњои амалї аз химия барои синфњои VIII-IX (ҳаммуаллиф). Д., 1994; Химия ва 
биохимияи полимерњои биологї. Д., 1997; Омўзиши материалњои мањал дар курси химияи 
мактаби миёна (ҳаммуаллиф). Д., 1997; Теоретико-практические основи дифференцированного 
обучения в школах Республики Таджикистан. Д., 1999; Таълими тафриќа: проблема, мулоњиза, 
воќеият. Д., 2001; Таълими тафриќа нерўи пешбарии раванди таълим. Д., 2003; Саёњат ба 
кишвари саломатї. Синфи 1, 2, 3, 4. Д., 2004; Саёњат ба кишвари саломатї (Дастур барои 
муаллим). Д., 2004; Равияњо дар таълим – талаби замон. Д., 2007; Асосњои методикаи таълими 
биология (ҳаммуаллиф). Д., 2008; Асосњои методикаи таълими химия. Ќисми I-II. Д., 2008–2009; 
Биохимия. Д., 2009; Ташаккули фикрронии хонандагон дар дарси химия. Хоруѓ, 2009.  
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 ЗУЊУРОВ Сайидамир (тав. 20. 02. 1951, ноҳ. 

Фархор), ходими давлатии тоҷик, генерал-полковник 
(2002), Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(2002). Пас аз хатми мактаби мутавасситаи зодгоҳаш 

дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи ИҶШС (1969-71) 
хизмат карда, сипас дар факултаи таъриху 
филологияи ИДПД ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло 

ДДОТ ба номи С. Айнӣ) (1971-75) таҳсил кардааст. 
Солҳои 1975‒77 дар макотиби ноҳ. Фархор ба ҳайси омӯзгор фаъолият карда, 
соли 1977 ба мақоми амниятӣ ба кор даъват мешавад. Дар вазифаҳои гуногуни 

роҳбарии ниҳоди мазкур фаъолият карда, солҳои 1992-95 вазифаи раиси 
Комитети давлатии амнияти миллӣ, солҳои 1995-96 маснади Вазири корҳои 
дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои 1996-99 Вазири амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро бар уҳда дошт. Солҳои 1999—2005 ба ҳайси 

муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият карда, солҳои 2005-06 
Кумитаи давлатии ҳифзи сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
роҳбарӣ кардааст. Тайи солҳои 2006-16 дар садри Саридораи ҳифзи сирри 
давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нишаста, аз соли 2016 
инҷониб дар нафақа қарор дорад. Дар тайи фаъолияти хеш дар курсҳои гуногун 

(курсҳои олии Комитети амнияти давлатии ИҶШС (1977-78) ва Институти 
разведкаи Комитети амнияти давлатии ИҶШС (ҳоло Академияи ба номи 
Ю. В. Андропови ш. Маскав; 1981-82) бозомӯзӣ кардааст. Бо мукофотҳои 

олӣ, аз ҷумла бо орденҳои Байрақи сурх (1989), Барои шуҷоати шахсӣ 
(1993), Спитамен (дараҷаи 1; 2013), Исмоили Сомонӣ (дараҷаи 2; 2006), 
Ифтихорномаи Президиуми  Шурои Олии ИҶШС (1988), зиёда аз 20 
медали Иттиҳоди шуравӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардидааст.  
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И 
 

ИБРОЊИМОВ Ќобилљон Абдукаримович (тав. 
15. 09. 1980, д. Оќљари н. Муминобод), муаллими фанни 
биология. Солњои 1999–2004 дар Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Кулоб ба номи Абуабдуллоњи Рудакї 
тањсил намудааст. Солњои 2005–2007 аспиранти 
Институти физиологияи растанињо ва генетикаи 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон буд. Аз соли 
2007 то 2009 дар кафедраи геоэкологияи ДДОТ ба номи 

Садриддин Айнї ба њайси лаборанти калон, 2009 то 2013 ассистенти 
кафедраи геоэкология, 2013 то 2014 муовини декан оид ба корњои 
тарбиявии факултети география, 2014 то 2015 муовини декан оид ба 
таълими факултети география ва аз соли 2015 ин љониб ба вазифаи мудири 
шуъбаи тарбияи донишгоњ фаъолият дорад. Соли 2013 «Ифтихорнома»-и 
донишгоњ, соли 2019 «Ифтихорнома»-и Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон, Соли 2020 «Аълочии маорифи ва илми Љумњурии 
Тољикистон» сарфароз гардидааст. Муаллифи зиёда аз 18 мақолаи илмї 
мебошад, ки паҳлу  њои мухталифи масъалањои физиологї, биохимиявї, 
экологї ва тарбиявиро фаро гирифтаанд.  

Ас.: Фотосинтетическая продуктивность посевов подсолнечника // Известия АН РТ, отд. 
биол. и мед. наук. Д., 2008, №3 (164); Динамика площади листьев и висоти главного стебля 
подсолнечника в разних экологических условиях виращивания // Паёми донишгоҳи омўзгорї. 
Д., 2008, №1; Влияние глобального изменения климата на состояние ледников, 
водообеспеченности и биологической продуктивности // Материали республиканской научной 
конференции «Ледники Таджикистана в условиях изменения климата». Д., 2009. Биологическая 
продуктивность масличних сортов подсолнечника в разних климатических условиях Юга 
Таджикистана //Паёми донишгоњи омўзгорї (ДДОТ), №3 (3), 2019; Динамикаи сабзиш ва 
табодули обии растании офтобпараст дар шароити гуногуни иќлими љануби Тољикистон // 
Паёми донишгоњи омўзгорї (ДДОТ), №3 (3), 2019.  

 

ИБРОИМОВА Гуландом Наимовна (тав.13.08.1985, 
н. Ҳамадонӣ, вил. Хатлон), омўзгори забони тољикї. 
Хатмкардаи МТМУ № 50-и н. Ҳамадонӣ (2001). Таъсил 
дар факултети филологияи тоҷики ДМТ (2003-2008), 
омӯзгори МТМУ №50 н.Ҳамадонӣ (2008-2011), омӯзгори 
забони тоҷикӣ дар Коллеҷи технологии шаҳри Душанбе 
(2011 – 2012). Аз соли 2012 дар кафедраи забони тоҷикии 

ДДОТ ба номи С. Айнӣ ба ҳайси ассистент ва муаллими калони кафеда 
фаъолият дорад. 
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Дар мавзуи “Муродифоти ибораҳои номӣ ва ҷумлаҳои сода дар (Чор 

дарвеш)» бо роҳбарии д.и.ф., узви вобастаи АМИТ, профессор Раҳматуллозода 

рисолаи номзадиро ба анҷом расонида, ба ҳимоя тавсия шудааст. Беш аз 15 

мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои бонуфузи ҷумҳурӣ чоп кардааст.  
Ас.: Нақши артикли номуайянии “е» дар ташаккули ибораҳои изофӣ (дар мисоли «Чор 

дарвеш») // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. № 2 (79) С. 83-86. Д., 2019; Мавқеи ибораҳои исмии изофӣ 

дар насри суннатии тоҷик (дар мисоли «Чор дарвеш») // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. № 3 (80) С. 74-

80. Д., 2019; Ибораҳои изофӣ ва муродифоти онҳо бо қолабҳои дигари наҳвӣ (дар заминаи маводи 

«Чор дарвеш») // Паёми Донишгоҳи милли Тоҷикистон. № 7. С. 47-51. Д., 2019; Муродифоти як 

қолаби ибораи исми изофӣ дар «Чор дарвеш» // Ахбори АМИТ. № 2 (256). С. 166-170. Д.,  2019; 

Муродифоти ибораҳои сифатӣ, шуморавӣ ва ҷонишинӣ дар «Чор дарвеш» // Паёми Донишгоҳи 

омӯзгорӣ. № 2 (356). С. 186-190. Д., 2021. 

 
 

ИВАЗОВ Нурулло (тав. 12. 02. 1945, н. Њамадонї, 
ваф. 4. 6. 2002, ш. Душанбе), биологи тољик, номзади 
илмњои биологї (1983), профессор (1993). Солњои 1963–
1971 дар факултети биологияи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. 
Солњои 1971–1977 ассистенти кафедраи физиология ва 
гигиенаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко, 1979–1981 аспиранти ИЭФИБ 
ба номи И. М. Сеченови АИ ИЉШС, 1983–1985 

муаллими калони кафедраи табиатшиносї ва методикаи таълими 
биология, 1985–1993 дотсенти кафедраи физиология ва гигиена, 1993–2002 
мудири кафедраи физиология ва гигиенаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Муаллифи як асар ва зиёда аз 60 мақолаи илмї ва илмию оммавї аст.  

Ас.: Распространённость нарушений осанки и искривлений позвоночника у мальчиков. 
Д., 1977; Электрофизиологическое исследование нисходящих телэнцефалоталамических связей у 
черепах // Мактаби Советї. Д., 1981; Электрофизиологическое исследование афферентной 
организации таламусаящериц // Мактаби Советї. Д., 1982.  

 
ИДИБЕКОВ Насрин Идибекович (тав. 15. 09. 1928, д. Гишхони н. 

Ванљ, ваф. 1997, ш. Душанбе), файласуфи тољик, номзади илмњои фалсафа 
(1984). Соли 1956 Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленинро 
хатм кардааст. Солњои 1956–1958 мудири ќисми илмии мактаби миёнаи ба 
номи В. И. Ленини н. Ванљ, 1959–1960 директори хонаи бачагони ноҳияи 
Ванљ, 1960–1962 муаллими фанни таърихи мактаби миёнаи ба номи В. И. 
Ленини ноњия Ванљ, 1962–1963 мудири ќисми илмии мактаб-интернати 
касалињои полимелитии љумњуриявї дар д. Ќипчоќи н. Њисор, 1963–1966 
мудири кабинет ва муаллими кафедраи фалсафаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1966–1986 дар 
кафедраи фалсафаи Донишкадаи хољагии ќишлоќи Тољикистон ва 
Донишкадаи тиббии Тољикистон фаъолият кардааст. Њамзамон солњои 
1972–1976 дар аспирантураи назди шуъбаи фалсафаи АИ ЉШС Тољикистон 
тањсил намудааст. Солњои 1987–1997 муаллими кафедраи фалсафаи ДДОТ 
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ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи якчанд асару маќолањои илмї ва илмию 
оммавї мебошад, ки дар онњо атрофи масъалањои таърихи фалсафа ва 
фалсафаи иљтимої корњои илмиву тадќиќотї бурдааст.  

Ас.: Шуури љамъиятї ва сохти он. Д., 1997; Фалсафа (китоби дарсї). Д., 1997; 
Насириддини Тусї дар бораи алоќаи ахлоќ ва ихтиёр // Мактаби Советї, №8, 1977; 
Общественно-политическое учение Насириддина Туси // Известия АН РТ, №4, 1998.  

 

ИЗЗАТОВ Ќањрамон Илњомович (10. 06. 1976, шањраки 
Гаровутии н. Колхозобод), омўзгори фанни иќтисод.  
Хатмкардаи Донишгоњи миллии Тољикистон (1998), 
Фаъолиятро дар Донишкадаи андоз ва њуќуќ соли 2000 ба 

ҳайси муаллими коромўзи кафедраи «Менељмент ва 
маркетинг» оѓоз намуда, њамзамон соли 2000 ба шуъбаи 
ѓоибонаи донишкадаи зикршуда дохил шуда, соли 2004 онро 

хатм намудааст. Солњои 2001-2011 дар вазифањои ассисент, муаллими 

калони кафедраи «Менељмент ва маркетинг», муовини мудири шуъбаи кор 
бо љавонон, муовини декани факултаи тањсилоти ѓоибона, муовини декани 
факултаи «Иќтисодиёт ва молия» оид ба таълим ва сифати тањсилот кор 
кардааст. Ичунин дар вазифањои муаллими калони кафедраи «Идораи 
давлатї ва мањаллї», муаллими калони кафедраи «Менељменти 
иноватсионї»-и Донишкадаи иќтисодии Тољикистон кор карда, солњои 

2011-2013 дар вазифаи мудири кафедраи «Назарияи иқтисодӣ»-и ДДОТ ба 

номи Садриддин Айнӣ фаъолият намудааст. Рисолаи номзадиро дар 
мавзуи «Мукаммалгардонии системаи дастгирии соњаи кишоварзї дар 
шароити иќтисоди бозоргонї» (дар мисоли Љумњурии Тољикистон) њимоя 
намудааст (2011).  

Аз соли 2013 оло дар Донишкадаи омўзгории н. Рашт ба њайси 
мудири кафедраи љомеашиносї фаъолият менамояд.  

Ас.: Проблеми развития сельско хозяйственного бизнеса. Д., 2008; Государственное 
регулирование аграрного сектора и продавольственной безопасности. Д., 2009; Эффективность 
государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства Таджикистан в риночних 
условиях. Д., 2010.  

 
 

ИКРОМОВА Фатњия (тав. 16. 03. 1933, ш. 
Бухоро), педагог, номзади илмњои педагогї (1971), 
профессор (1990). Солњои 1950–1952 дар Омўзишгоњи 
омўзгории занонаи ш. Душанбе, 1953–1958 дар 
факултети забон ва адабиёти Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намудааст. Солњои 1958–1963 муаллими синфњои 
ибтидої, муаллими забон ва адабиёти тољики мактаби 
миёнаи № 7 ш. Душанбе, 1963–1968 мудири кабинети 

мактабњои ибтидоии Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони љумњурї, 
1968–1971 аспирант, 1971–1973 муаллими калон, 1973–1979 мудири 
кафедраи педагогика ва методикаи таълими ибтидої, 1979–1990 дотсенти 
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кафедраи номбурдаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко буд. Аз соли 1990 то ба имрўз профессори кафедраи 
педагогика ва методикаи таълими ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнї 
мебошад. Муаллифи 20 дастуру воситањои таълимї, барномањо ва 
китобњои дарсї, инчунин, 100 мақолаи илмї, илмию методї ва оммавї аст. 
Оид ба инкишофи нутќи хонандагони синфњои ибтидої дар дарси хониш, 
методикаи таълими забони тољикї дар синфњои ибтидої ва дигар 
масъалањои муњими соња кори илмї бурдааст. Муддати зиёда аз 20 сол 
аъзои Шурои илмию методии Вазорати маорифи ИЉШС буд. Айни њол 
раиси Комиссияи љумњуриявии њамоњангсозии таълими ибтидої, раиси 
Комиссияи озмун оид ба «Алифбо»-и Вазорати маорифи Тољикистон, 
аъзои анљумани олимањои Тољикистон мебошад. Дар конференсияњои 
мухталифи љумњуриявї ва байналхалќї (шањрњои Москва, Ленинград, 
Киев, Минск, Тошкент, Душанбе) бо маърузањо баромад кардааст. Бо 
унвони фахрии «Корманди шоистаи маорифи Тољикистон» (1998), медали 
«Барои мењнати шоён» (1964), нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» (1970) ва чандин ифтихорномањо сарфароз гардидааст.  

Ас.: Супоришњои таълимї оид ба хониш ва инкишофи нутќ (ҳаммуаллиф). Д., 1982; Зебо 
ватани мо (Хрестоматия доир ба хониши беруназсинфї барои синфњои ибтидої, ҳаммуаллиф). 
Д., 1983; Китоби хониш (Барои синфи 1-уми таљрибавї). Д., 1984; Китоби хониш (Барои синфи 
2). Д., 1987; Забони тољикї (Барои синфи 2, ҳаммуаллиф). Д., 1988–1993; Забони модарї. 
Маводи таълимии озмоишї дар синфи 2 (ҳаммуаллиф). Д., 1997; Забони модарї (Барои синфи 2, 
ҳаммуаллиф), Самара, 2000; Дарсњои хониш ва инкишофи нутќ дар синфњои якум. Д., 1971; 
Материалњои дидактикї оид ба таълими савод. Д., 1986; Инкишофи нутќи алоќаманд дар 
дарсњои хониш дар синфи якум. Д., 1986; Дарсњои хониш ва инкишофи нутќ дар синфњои дуюм. 
Д., 1987.  

 

ИЌТИСОДИЁТ ВА ИДОРАКУНИИ МАОРИФ, Факултет 

Факултети иќтисодиёт ва идоракунии маориф соли 1994 њамчун 
шуъбаи иќтисодиёти факултети математика таъсис дода шуда буд, ки 
аввалин мудираш Сафаров М. солњои 1994-1995 ва баъдан Зайниддинов Њ. 
то соли 2000-ум. Аз соли 2000-ум то соли 2009 мудирии ин шуъбаи 
навтаъсисро н.и.и., дотсент Насимов А. ба уҳда дошт. Соли 2009-ум ин 
шуъба аз факултети математика људо шуда, њамчун факултети мустаќил бо 
номи “Иќтисодиёт ва идоракунии маориф» эълон шуд. Ва аввалин декани 
ин факултети љавон н.и.и., дотсент Насимов А. Н. таъин шуд. То таъсисёби 
танњо як гурўњ рўзона ва як гурўњ ѓоибона ќабул мекард аз соли таъсисёби 
аз руйи се ихтисос менељменти молиявї, бањисобгирии бухгалтерї, тањлил 
ва аудит дар маориф ва таълими касбї (иќтисодиёт ва идоракунї) 
довталабонро ќабул мекунад. Дар шуъбаи ѓоибона бошад аз рўйи ду 
ихтисос менељменти молиявї ва бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит 
дар маориф довталабонро ќабул мекунад. Аз аввали таъсисёби њамчун 
шуъба дар як гурўњ 25 донишљў дар шуъбаи рузона ва 20 донишљў дар 
шуъбаи ѓоибона дошту халос, ки ба онњо 7 нафар устодон дарс мехонданд. 
Аз давраи ташкилшавї то имрўз устодон Насимов А. Н., Шарифов З. Р., А. 
Рауфї, Азизов Ш. С., Бегов А., Оймуњаммадов Г., Ашуров Ѓ. ва дигарон 
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дар факултет фаъолият доранд. Аз аввали таъсиёби устодони зерин: 
Насимов А., Гурезов С., Љўраев А., Исроилов И., Шарифова Ф. Д., 
Убайдов С., Сияњаков С. дар факултет вазифаи деканиро иљро кардаанд.  

Аз соли 2019 вазифаи декании факултетро номзади илмњои иќтисодї, 
дотсент Зиёев Бунёд Сайбурњонљонович ба уҳда дошта, њоло дар 3 
кафедраи факултет беш аз 30 нафар устодон: аз љумла 4 нафар доктори 
илм, профессор, 10 нафар номзади илм, 15 нафар омўзгори калон ва 
боќимонда ассистентону кормандони техникї фаъолият доранд. Дар 
шуъбаи рўзонаи факултет 278 нафар ва дар шуъбаи ѓоибона зиёда аз 375 
нафар донишљў ва дар магистратура 15 нафар магистр, дар шуъбаи 
аспирантура 5 нафар ва аз рўи доктор аз рўи ихтисос PHD 8- нафар тањсил 
менамоянд.  

 Факултети иќтисодиёт ва идоракунии маориф дар айни замон яке аз 
марказњои таълимию методї, илмї ва боргоњи тайёр намудани 
мутахассисони самти иќтисодии соњаи маориф дар ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї ба шумор меравад. Донишљўёни факултет дар се шуъба 
ба тањсил фаро гирифта шудаанд: рўзона ва ѓоибона ва фосилавї. 
Њамзамон дар шуъбањои рўзона ва ѓоибонаи факултет донишљўёни хориљї 
аз Љумњурињои Узбекистон, Туркманистон тањсил мекунанд. Айни њол дар 
шуъбаи рўзона, ѓоибона ва фосилавии факултет 715 нафар донишљўён 
тањсил мекунанд.  

 
ИЌТИСОДИЁТ ВА ИДОРАКУНЇ, кафедра 
 
Кафедраи иќтисодиёт ва идоракунї яке аз нахустин кафедрањои 

факултет ба њисоб рафта, дар тўли фаъолияти худ бењтарин мутахассисони 
соњаи иќтисодиёти маорифро тарбия намудааст. Мудири аввалини ин 
кафедра номзади илми иќтисодї А. Насимов буд. Соли 2010 муалими 
калон Бегов А. О., аз соли 2012 номзади илми иқтисодї, дотсент А. 
Акбаров, аз соли 2013 то соли 2014 ва аз соли 2014 то 2015 н.и.и Шарипова. 
Ф. Д., солњои 2015-2016 и. в. мудирии кафедраро номзади илми иќтисод 
дотсент А. Акбаров бар уҳда доштанд. Њоло вазифаи мудири кафедраро 
номзади илмњои иќтисодї, дотсент Ѓафорзода Љ. Ѓ бар дўш дорад.  

Яке аз вазифањои муњимтарини кафедра ин тайёр намудани 
мутахассисони дорои дониши баланд ба шумор меравад ва њар як устоди 
кафедра кўшиш менамояд бо донишу ќаввии худ талаботи донишљўёнро 
ќонеъ гардонад. Оид ба тартиб додани барномањои таълимї низ аз тарафи 
устодон корњои зиёде ба сомон расонида шудаанд. Дар кафедра мањфили 
мубоњисавии илмию назарявии «Менељери љавон» зери роњбари ассистент 
Гулбекова С. фаъолият мекунад.  

 Дар кафедра 6 нафар аспирант ва 15 нафар магистр кору фаъолият 
мекунанд.  
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ИЛЯШЕНКО Лидия Яковлена (тав. 15. 02. 1932, 
ш. Каменскии вилояти Ростов, ваф. 10. 05. 1995), биолог, 
номзади илмњои биологї (1966), дотсент (1967). Солњои 
1933–1994 дар Тољикистон зиндагї кардааст. Солњои 
1948–1953 дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленин тањсил намуда, онро бо ихтисоси 
биолог хатм намудааст. Фаъолияти кории худро њамчун 
энтомолог дар Маркази љумњуриявии зидди табларза 
оѓоз намудааст. Солњои 1954–1967 дар шуъбаи 

паразитологияи Институти эпидемиология ва гигиенаи ш. Душанбе кор 
кардааст. Солњои 1967–1994 дотсенти кафедраи зоологияи Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Њамчунон солњои 
тўлонї ба њайси муовини ташкилоти њизбии факултети биология ва 
муовини декан оид ба тарбия кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 60 мақолаи 
илмию методї, аз љумла «Тарбияи экологии донишљўён дар донишкадаи 
омўзгорї» (1984), «Медицинская паразитология и паразитарних болезней» 
(1961), «Влияние обработок хлорофоса на состояние популяции комнатной 
мухи» (1962) мебошад. Дар тадќиќотњои илмии худ муфтхўрњои 
касалиовари инсон ва роњњои мубориза ба муќобили онњоро баррасї 
намудааст.  

   
 ИМАТЗОДА Лутфия Мањмадулло (тав. 08. 10. 1966, 

Душанбе), доктори илмњои педагогї (2014), профессор 
(2020). Хатмкардаи шуъбаи педагогика ва психологияи 
факултаи педагогикаи Институти давлатии педагогии 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (њоло ДДОТ ба номи С. 
Айнї) (с. 1987). Фаъолияти мењнатиаш: с-њои 1987–1988 
лаборанти калон, 1988–1993 ассистенти кафедраи 

психологияи Университети давлатии Тољикистон. С-њои 1993-2012 дар 
вазифањои ходими илмии лабораторияи тарбияи томактабї ва таълими 
ибтидої, мудири њамин лаборатория, мудири шуъбаи омўзиши таълиму 
тарбия дар муассисањои томактабї ва синфњои ибтидоии Пажуњишгоњи 
рушди маорифи Тољикистон, с-њои 2012-2014 муовини директор оид ба 
илми њамин муассиса. Соли 2014-2017 вазифаи сармутахассиси раёсати 
тањсилоти томактабї ва миёнаи умумии Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон. Солњои 2017-2020 дар вазифаи мудири кафедраи 
педагогикаи умумидонишгоњии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият 
намуда, аз моњи феврали соли 2020 директори Пажуҳишгоњи рушди 
маорифи ба номи Абдурањмон Љомї таъин гардидааст. Дар мавзуи 
“Асосњои назариявии бароњмонии раванди муттасилї дар тањсилоти 
кўдакони синни калони томактабї ва ибтидої дар љанбаи инкишофи 
нутќї» (2014) рисолаи докторї дифоъ намудааст. Аълочии маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон (2012), дорандаи Медали “Хизмати шоиста» 
(2021).  
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ИМОМБЕРДИЕВА Саломат Менглиќуловна (тав. 
13. 04. 1966, д. Шахмати н. Панљ), муаллими забон ва 
адабиёт. Солњои 1983–1987 дар шуъбаи забон ва 
адабиёти узбеки факултети тариху филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинобод ба 
номи С. М. Киров тањсил намудааст. Солњои 1987–1991 
муаллими мактаби миёнаи № 11 н. Панљ, 1991–1997 
љонишини директори мактаби миёнаи номбурда оид ба 
таълим, 1997–1998 ассистенти кафедраи адабиёти тољики 

ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1998–2000 њамчун муаллими фанни 
забон ва адабиёти узбек дар мактабњои миёнаи н. Панљ кор кардааст. Аз 
соли 2000 инљониб муаллими калони кафедраи методикаи таълими забон 
ва адабиёти тољик мебошад. Оид ба таълими синтаксис ва аломатњои 
китобат дар синфњои V-и узбекї кори илмї мебарад. Муаллифи якчанд 
маќолањои илмї ва дастурњои таълимиву методї аст.  

Ас.: Она тили (китоби дарсї барои синфи V-и узбекї, ҳаммуаллиф). Д., 2006; 
Забони давлатї (тољикї) (китоби дарсї барои синфи VIII). Д., 2009; Диктантлар 
тўплами (барои синфњои 5-11). Д., 2012; Маводи таълимї аз практикуми забони тољикї. 
Д., 2018.  

 
 

ИМОМОВ Абдулло Асадуллоевич (тав. 21. 05. 
1970, д. Ситораи сурхи н. Куйбишев (имрўза 
Абдурањмони Љомї), географ, солҳои 1987 – 1993 дар 

Донишгоҳи давлатии омȳзгории ш. Душанбе ба номи Қ. 

Ҷȳраев таҳсил намуда, онро бо ихтисоси география хатм 

кардааст. Солҳои 1988 - 1989 дар сафҳои Артиши Шȳравӣ 

хизмат кардааст. Давоми солҳои 1993 – 2006 ба ҳайси 

роҳбари ташкилоти наврасон ва ҷавонон, муаллими фанни 

география, биологияи мактаби миёнаи №16-и н. А. Ҷомӣ ва мактабҳои миёнаи 

№3 ва №5-и ш. Роғун кор кардааст. Соли 2004 категорияи олии омȳзгорир ба 
даст овардааст. Аз соли 2006 то ин ҷониб ҳамчун муаллим, муаллими 
калони кафедраи географияи умумӣ (географияи табиӣ)- и факултети 
география кор мекунад. Ҳамчунин, дар ин давом соли 2008 ба ҳайси раиси 
Шурои кураторони Донишгоҳи давлатии омȳзгории Тоҷикистон ба номи 
С. Айнӣ фаъолият кардааст. Муаллифи чандин мақолаҳои илмӣ, китобҳои 
дарсӣ ва дастурҳои методиву таълимӣ. Соли 2021 дар мавзуи “Хусусиятњои 
ташаккулёбї, инкишоф ва фаъолияти њавзњо дар шароити Љанубу Fарбии 
Тољикистон рисолаи номзадї њимоя кардааст. 

Ас.: Материк ва уқёнусҳо (қисми 1-2). Д., 2015-2016; Географияи хок бо асосҳои 

хокшиносӣ. Д., 2018; География (материкҳо ва уқёнусҳо. (китоби дарсӣ барои синфи 7-ум). 

Д., 2020.  
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ИМОНОВ Мирмањмад (тав. 10. 02. 1969, н. 
Дарвоз), муаллими фанни зоология, номзади илмњои 
биология (2021). Солњои 1989–1995 дар Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев 
тањсил намудааст. Солњои 1995–1996 ассистенти 
кафедраи зоологияи донишгоњи номбурда, 1996–1997 
коромўзи кафедраи зоологияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон буд. Солњои 1998–2003 њамчун ассистенти 
кафедраи зоологияи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев фаъолият 

кардааст. Солњои 2004–2006 дар аспирантураи донишгоњи омўзгорї тањсил 
намудааст. Аз соли 2005 то имрўз муаллими калони кафедраи зоологияи 
ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи зиёда аз 15 асару мақолаи 
илмию методї аст. Дар корњои илмияш масъалањои биология ва экологияи 
зараррасонњои зироатњои пахта, картошка ва роњњои мубориза ба 
муќобили онњоро баррасї кардааст.  

Ас.: Зоологияи бесутунмўњра (ҳаммуаллиф). Китоби дарсї барои донишљўёни мактабњои 
олї, ќисми 1 ва 2. Д., 2010; О колорадском жуке в Таджикистане // Сб. Актуальние проблеми 
агропромишленного комплекса Республики Таджикистан. Д., 2004; Асосњои тањќиќоти илмї аз 
фанни энтомология (дастури методї). Д., 2020.  

 

ИНОЯТ Насриддин (15. 02. 1946 дар д. Пасурхии н. 
Бойсуни вилояти Сурхондарё, ваф. 1. 08. 2010, ш. Душанбе). 
Пас аз хатми мактаби миёнаи дења донишомўзи Донишгоњи 
давлатии омўзгории Душанбе гардида, соли 1967 факултаи 
забон ва адабиёти донишгоњи номбурдаро ба поён 
расондааст. Сипас дар Кумитаи радио ва телевизиони 

љумњурї ба кор пардохта, то соли 1991 аз дараљаи муњаррири хурд то 
сармуњаррири идораи барномањои адабї расидааст. Аз соли 1991 то охири 
умраш сармутахасиси раёсати фарњанги Вазорати фарњанги љумњурї 
будааст.  

 Фаъолияти адабиаш аз солњои 70-ум оѓоз ёфта, дар њамин давра 
аввалин очеркњояш дар маљаллањои «Садои Шарќ», «Помир» ва 
маҷмуањои дастљамъї ба чоп расидаанд.  

 Муаллифи китобњои «Мењр» (1983), «Насими дашт» (1984), «Тулўи 
нав» (1986), «Як рўзу њама рўз» (1987), «Водии Вахш» (1988), «Бањори умр» 
(1989), «Мероси бобої» (1992), «Дардњои гирењхўрда» (2004), «Њама захмам 
аз суха наст» (2004), «Як бањору бисту панљ соли дигар» (2004), романи 
њуљљатии»Саъди падар» буда, дар соњаи драматургия њам ќувва озмудааст.  

 Дар хазинаи радио ва телевизион чандин спектклњои дар асоси 
пйесањои муаллифони гуногунтањиякардааш мањфузанд, ки «Як рўзи 
хазонрез» аз ќабили онњо буда, дар Озмуни умумииттифоќї сазовори 
дипломи дараљаи аввал гардидааст.  

 Асарњои драмавияш «Ќотили љонњо», «Гаравгон», «Фољиаи 
домангир», «Оташи љонзўз», «Бечора модар», «Марги ду тан», «Хас каму 
љањон пок», «Номуси хуросонї» ва ѓ. дар театрњои халќии Њисор, 
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Турсунзода, Фархор, Файзобод, Тавилдара, Рўшон, Ишкошим ва ѓ. 
сањнави ва сазовори љоизањо гаштаанд.  

 Барои кўдакон афсонањо навиштааст, ки дар китоњояш «Зоѓи сиёњ» 
(1990) ва «Чашмаи љоду» (1998), нашр шудаанд. Намунањое аз 
офаридањояш ба забонњои русиву узбекї тарљума ва чоп шудаанд.  

Ходими шоистаи фарњанги Тољикистон. Бо медали «Барои мењнати 
шуљоатнок» ва Ифтихорномаи Президиуми Шурои олии Узбекистон 
мукофотонида шудааст.  

Аз соли 1986 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон буд.  
 

 
ИНФОРМАТИКА ВА МАТЕМАТИКАИ АМАЛЇ, кафедра.  
Кафедра дар заминаи кафедрањои алгебра ва математикаи 

њисоббарорї соли 1976 бо номи кафедраи методикаи њисоббарорї таъсис 
ёфтааст. Баробари таъсисёбии кафедра мудирии онро дотсент Љўраев М. 
ба уҳда дошт. Дар давоми мављудияти кафедра вазифаи мудирии онро 
дотсентон Раљабов Б., Љўраев М., Њамидов Б., Каримзода Њ. ба уҳда 
доштанд. Њоло бошад, вазифаи мудирии кафедраро дотсент Њамидов Б. 
адо менамояд. Бо дарназардошти дар мактабњои тањсилоти умумї љорї 
намудани фанњои информатика ва технологияњои информатсионї соли 
2006 ба кафедра номи кафедраи информатика ва математикаи амалї дода 
шуд. Имрўз дар кафедра дотсентон Њамидов Б., Каримзода Њ., омўзгорони 
калон Ањмадов А., Тошпулатова Ф., Муртазов О., Собиров А., Раљабова 
Х., Муњитдинова С., Рањмонов И., Латипов С. ва ассистентон Њасанов Ф., 
Абдурањмонов Ю., Њамидов Ш., Мавлонова Њ., Љўраева Н., Назаров А. 
фаъолият мебаранд. Дар назди кафедра ду озмоишгоњ бо 120 компютери 
фардии муосир љињозонида шудаанд, ки донишљўёни њама факултетњои 
донишгоњ аз онњо васеъ истифода менамоянд.  

Аъзоёни кафедра бањри баланд бардоштани дониши компютерии 
хонандагони мактабњои тањсилоти умумї кўшиш ба харљ медињанд, ки 
муаллимони ояндаи информатикаро бо донишњои муосири компютерї 
мусаллањ намоянд.  

Корњои илмии устодон Љўраев М., Њамидов Б., Узоќов Р., Каримзода 
Њ. ва дигарон дар истењсолот татбиќи худро ёфтаанд. Дар мураттаб 
намудани барномањои мактабї фаъолона ширкат варзидани устодон 
имкон дод, ки барномањои мактабии информатика вобаста ба талаботњои 
мављуда тањия гарданд.  

Устодони кафедра оид ба асосњои назариявии информатика, низоми 
таълимию методии рушди технологияи информатсионї, тарњрезии илмии 
моделњо ва татбиќи онњо дар љабњањои мухталифи илм ва истењсолот 
корњои илмї бурда истодаанд. То ба имрўз устодони кафедра як ќатор 
корњои илмию методиро ба нашр расонидаанд, ки «Нишондодњои методї 
аз математикаи олї» ќ. 1. (2006), «Нишондодњои методї аз математикаи 
олї» ќ. 2. (2007), «Нишондодњои методї аз математикаи олї» ќ. 3. (2008), 
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«Нишондодњои методї аз математикаи олї» ќ. 4. (2008), «Корњои 
лабораторї аз информатика» (1–2007, 2–2008, 3–2010), «Корњои 
мустаќилона аз математика» (2010) аз љумлаи онњоянд.  

 
ИОШИХЕС Пётер Филипович (тав. 3. 5. 1928, ш. 

Умани вилояти Черкасс, ваф. 1983), иќтисоддон, 
номзади илмњои иќтисодї (1970), дотсент (1974). Соли 
1950 факултети таърихи Донишкадаи омўзгории ш. 
Куйбишевро бо дипломи аъло ва соли 1960 факултети 
иќтисодии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 1951–1953 хидмати 
артиши шуравї, 1953–1960 муаллими таърихи мактаби 
миёнаи №3 ш. Душанбе, 1960–1962 мудири кабинет, 

1962–1965 муаллим ва 1965–1968 муаллими калони кафедраи иќтисоди 
сиёсии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Солњои 1970–197 њамчун муаллими иќтисоди сиёсии 
кафедраи марксизм-ленинизми мактаби олии њарбии ш. Киев, 1971–1972 
муаллими калон, 1972–1974 иљрокунанадаи вазифаи дотсенти кафедра, 
1974–1983 дотсенти кафедраи иќтисоди сиёсии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Муаллифи 
зиёда аз 60 кори илмї, илмию методї мебошад. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон», ифтихорномањои Вазорати 
маълумоти ИЉШС ва Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ќадр 
карда шудааст.  

 
 
ИРОНОВА Сафина Шириншоевна (тав. 22. 04. 

1971, д. Дуршери н. Ванљ), муаллими физиология, 
номзади илмњои биология (2021). Хатмкардаи ДМТ, 
факултаи биология, ихтисоси биологи – химия (1994). 
Дар донишгоњи зикргардида ба сифати ходими хурди 
илмї ба фаъолият шуруъ намуда, соли 1995 ба 
аспирантура дохил гашт, дар љодаи «физиологияи 
одаму њайвон» тадќиќоти илмї бурдааст.  

Аз соли 2005 дар кафедраи анатомия ва 
физиологияи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ба фаъолият оѓоз карда, 
њоло мудири кафедраи физиологияи синусолӣ ва мудофиаии шаҳрвандӣ 
аст. Равияи тадќиќоти илмиаш физиологияи одаму њайвон мебошад. 
Муаллифи зиёда аз 25 мақолаи илмї, илмї-тадќиќотї ва оммавї аст, ки 
дар нашрияњои гуногуни Љумњурявї ва берун аз он ба табъ расидаанд.  

Ас.: Участие фронтальной области кори мозга крис в условнорефлексном виборе 
разнокачественной пищи // Материали 53-й годичной научно-практической конференции 
ТГМУ, 3 окт. 2005; Условно-рефлекторние механизми вибора пищи в условиях жажди // 
Научние труди II-го съезда физиологов СНГ, 2008; Водно-солевой обмен при изменении 
биоэлектрической активности гипоталамуса и сенсомоторной кори в условиях 
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эксперимента//Наука и инновация. Д., 2019; Влияние високой температури на вибор 
разнокачественной пищи у белих крис//Наука и инновация. Д., 2019.  

 
ИСКАНДАРОВ Бањодур Искандарович (тав. 12. 

04. 1912, д. Сочарви н. Шуѓнон, ваф. 2004, ш. Душанбе), 
муаррихи советии тољик, академики АИ ЉШС 
Тољикистон (1973), доктори илмњои таърих (1961), 
профессор (1966). Соли 1930 Дорулмуаллимини тољикии 
ш. Тошкент ва соли 1936 Донишкадаи таърих, фалсафа 
ва забоншиносии ш. Ленинградро хатм кардааст. 
Солњои 1936–1940 муаллими Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод буд. Солњои 1941–1947 дар 

сафњои артиши шуравї хизмат намуда, дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок 
кардааст. Солњои 1950–1962 ба њайси корманди илмї ва аз соли 1962–1987 
директори Институти таърихи ба номи Ањмади Дониши АИ ЉШС 
Тољикистон кор кардааст. Дар солњои баъдиљангї ў ба сифати профессор 
дар кафедраи таърихи ИЉШС-и донишкадаи омўзгории пойтахт фаъолият 
намудааст. Мавзуи асосии тадќиќоти илмии ў таърих сиёсї, иќтисодї ва 
иљтимоии Бухорои Шарќї ва Помир дар нимаи дуюми асри XIX ва 
ибтидои асри XX буд. Муаллифи зиёда аз 90 асари илмї, аз љумла 
«Таърихи халќи тољик» (М., 1963–1965) мебошад. Лауреати Мукофоти 
давлатии ЉШС Тољикистон бо Њиндустон (1962) ва дорандаи унвони 
«Ходими хизматнишондодаи илми РСС Тољикистон» (1967) мебошад. Бо 
орденњои «Ситораи Сурх», «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи 1, «Байраќи 
Сурхи Мењнат», нишони «За вклад в дело дружби» ва Ифтихорномаи 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: О некотрих изменениях в экономике Восточной Бухари на рубеже XIX–XX вв.. 
Сталинабад, 1958; Из истории Бухарского эмирата. М., 1958; Восточная Бухара и Памир в 
период присоединения Средней Азии к России. Сталинабад., 1960; Восточная Бухара и Памир 
во второй половине XIX в., ч. 1–2. Д., 1962–1963; Гиндукуш во второй половине XIX в., М., 
1968; Бухара в 1919–1920 гг.. Д., 1970; Восточная Бухара и Памир в период присоединения 
Средней Азии к России. Д; 1963; Сосиально-экономические аспекти истории памирских 
княжеств. Д., 1983; Средняя Азия и Индия. Д., 1993; История Памира. Хорог., 1995; Из истории 
проникновения капиталитических отношений в экономику дореволюционного Таджикистана. 
Д., 1976; Из прошлого Таджикистана. Д., 1974; Бухара (1918–1920). Д., 1970.  

 
 

ИСКАНДАРОВ Ќосимшо (тав. 27. 08. 1953, д. 
Кеврони н. Ќалъаи Хумб (њоло н. Дарвоз)-и ВМКБ), 
муаррихи тољик, доктори илмҳои таърих (2004), профессор 
(2020). Хатмкардаи факултети таърихи Донишгоњи 
миллии Тољикистон (1979), муаллими Филиали дар шањри 
Ќурѓонтеппа будаи Донишкадаи омўзгории шањри 

Душанбе (1979-1981), тарљумон дар Афѓонистон (1981-1985). Солњои 1985-
1988 дар аспирантураи Институти шарќшиносии Академияи илмњои 
Тољикистон ба тањсил ва тадќиќоти илмї идома дода, соли 1989 рисолаи 
номзадиро дифоъ намудааст. Солњои 1989-1993 корманди илмии 
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Институти шарќшиносии Академияи илмњои Тољикистон, 1993-2000 
ходими калони илмї, ходими пешбари илмї, мудири сектори Осиёи 
Марказї ва Љанубии Институти иќтисодиёти љањонї ва муносибатњои 
байналхалќии Академияи илмњои ЉТ, 2000-2008 мудири шуъбаи таърих ва 
тањќиќи низоъњои минтаќавии Институти шарќшиносї ва мероси хаттии 
АМИТ, 2008-2014 директори Маркази тадќиќоти идоракунии давлатї ва 
хизмати давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, аз соли 2014 котиби илмии АМИТ. Аз соли 2017 
инљониб ба сифати ҳамкор дар вазифаи профессори кафедраи таърихи 
умумии ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият дорад. Дар конфронс ва 
симпозиумњои илмї дар шањрњои Москва, Киев, Остона, Алмаато, Боку, 
Бишкек, Дењлї, Кобул, Мазори Шариф, Њирот, Тењрон, Машњад, Дубай, 
Берлин, Урумчї, Сочї ва ѓайра бо маърузањои илмї суханронї намудааст. 
Саҳми Ќ. Искандаров дар тайёр кардани кадрњои илмї назаррас аст. Ў 
узви 2 Шурои диссертатсионии КОА назди Вазорати маориф ва илми 
Федератсияи Россия Дар Донишгоњи миллии Тољикистон, раиси Шурои 
экспертии таърих ва бостоншиносии КОА назди Президенти Тољикистон 
буда, њамчунон аз соли 2006 то 2010 узви Шурои диссертатсионии 
Институти шарќшиносии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Ќазоќистон 
низ будааст. Бо роњбарии Қ. Искандаров 20 нафар унвонљўёни дараљањои 
илмї аз Тољикистон, Афѓонистон, Эрон ва Норвегия рисолањои 
диссертатсионї дифоъ намуда, сазовори дараља илмї гардидаанд.  

Барои сањми шоиста дар рушди илму маорифи Тољикистон бо 
нишони «Аълочии маорифи Тољикистон», «Аълочии матбуоти Љумњурии 
Тољикистон», ифтихорномањои Раёсати хизмати давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, сарфароз гардидааст.  

Ас.: Афганистан сегодня. Справочник. Д., 1988. 234 с.; Молодежное движение в 
Афганистане (1945–1990 гг.). Д., 1992; Исследователь истории Хорасана. Д., 2001; Афганистан, 
талибан и организация террористических центров. Д., 2003; Политические партии и движения 
Афганистана во второй половине XX века (Монография). Д., 2004; Луч города солнца (научно-
популярная книга о прошлом и настоящем Балхе). Д., 2009; Афганистан в начале XXI в. 
(Монография) Д., 2010; Диалог государства и религии в Таджикистане (Монография). Д., 2010.   

 
ИСКАНДАРОВА Роза Исмаиловна (тав. 14. 03. 

1934, н. Яккабоѓи ЉШС Узбекистон), номзади илмњои 
педагогї, дотсент. Соли 1957 факултети таърихи 
Донишгоњи давлатии Осиёи Миёнаро хатм кардааст. 
Солњои 1958–1959 мудири кабинети Пажуҳишгоњи 
илмњои педагогии Вазорати маорифи ЉШС 
Тољикистон, 1959 ходими хурди илмии пажуҳишгоњи 
мазкур буд. Солњои 1959–1960 дар аспирантураи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод 

тањсил кардааст. Солњои 1960–1961 мудири боѓчаи кўдакони №5 ш. 
Сталинобод, 1961–1962 коркуни хурди илмии Пажуҳишгоњи илмњои 
педагогии Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон, 1962–1964 аспиранти 
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кафедраи педагогикаи донишкадаи омўзгории пойтахт, 1964–1969 
муаллим, муаллими калони кафедраи педагогикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Соли 1972 дар 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин ба њайси дотсенти 
кафедраи педагогика, солњои 1976–1980 мудири кафедраи педагогикаи 
Донишкадаи варзиши ш. Душанбе кор кардааст. Солњои 1980–1994 мудири 
кафедраи педагогикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд. Муаллифи 
якчанд маќолањои илмї мебошад. Бо нишонњои сарисинагии «Аълочии 
мактаби олии ИЉШС» ва «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз 
шудааст.  

 

Исломов Субњон (тав. 0501. 1951, д. Артуљи н. 

Панљакент, ваф. 23. 02. 2008, ш. Душанбе), педагоги тољик, 
номзади илмњои педагогї (1987). Солњои 1969-1974 дар 
факултети физикаю математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1974-1978 лаборанти кафедраи физикаи 
умумидонишкадаи номбурда, 1978-1979 таљрибаомўз 
муњаќиќи Институти тадќиќоти илмии «Пластмасси» ш. 

Москва, 1979-1980 мудири лабораторияи кафедраи физикаи умумї, 1980-
1981 ассистенти кафедраи методикаи таълии фанњои умумитехникї, 1981-
1984 аспирант, 1985 муаллими кафедраи методикаи таълими фанњои 
умумитехникї, 1995 – 2007 мудири кафедраи методикаи таълими 
технология ва соњибкории Донишгоњи давлатии омўгории Тољикистон ба 
номи Ќ. Љўраев буд.  Муаллифи зиёда аз 90 кори илмї, илмию методї, 3 
барномаи таълмї барои донишгоњњои омўзгорї, 9 дастури методї, 
китобњои дарсии «Касбу њунар» барои синфњои 5-2 мактабњои тањсилоти 
умумї, 5 китоби дарсии «Касбу њунар» (барои писарон) синфњои 5, 6 ва 7, 
«Касбу њунар» (барои духтарон) синфњои 6-7 мебошад. Солњои 2000-2004 
вакили Маљлиси вакилони халќииш. Душанбе буд. Бо ифтихорномањои 
донишгоњи омўзгорї сарфароз карда шудааст.  

 Ас. Профессионализм учителя общетехнических дисциплин и труда средней 
общеобразовательной школи. Д., 1983; Первокурснику о самостаятельной работе. Д., 1984; 
Слесарная обработка металлов Д., 1989; Њифзи мењнат (тавсияњои методї). Д., 1990; Касбу 
њунар (барои синфњои 5-9). Д., 2005; Технология (барои писарон, синфњои 5-9). Д., 2006.  

  

ИСЛОМОВ Юсуф Ахмедович (тав. 02. 03. 1928, ш. 
Бухоро, ваф. ш. Душанбе), муаррихи тољик, номзади 
илмњои таърих (1964), дотсент (1974). Солњои 1948–1952 
дар факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил кардааст. Солњои 1952–1953 лектори КМ ЛКСМ 
Тољикистон, 1953–1956 библиографи Китобхонаи 
миллии Тољикистон ба номи А. Фирдавсї, 1956–1959 
лаборанти калони кафедраи марксизм-ленинизми 
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Донишкадаи политехникии Тољикистон, 1959–1962 корманди хурди илмии 
Институти таърихи АИ ЉШС Тољикистон, 1962–1964 муаллими калони 
кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи политехникии Тољикистон, 
1964–1970 муаллими калони кафедраи таърихи ИЉШС-и Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1970–1980 
дотсент, муовини декани факултети таърихи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин оид ба таълим, 1980–1989 дотсенти 
кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишкадаи давлатии тиббии ш. Душанбе ба 
номи Абуали ибни Сино, 1989–1998 дотсенти кафедраи таърихи сиёсии 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи зиёда аз 100 мақолаи илмї ва 
илмию методї аст. Оид ба таърихи ташкилёбии комсомоли Тољикистон ва 
наќши он дар сохтмони сотсиализм кори илмї бурдааст. Бо ифтихорномаи 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз гардидааст.  

Ас.: Материалњо оид ба таърихи комсомоли Тољикистон. Д., 1957; Комсомол 
Таджикистана и коллективизация сельского хозяйства. Д., 1959; Таърихи ташкилёбии 
комсомоли Тољикистон. Д., 1960; Комсомол Таджикистана в борьбе за коллективизацию 
сельского хозяйства. Д., 1961; Организация и деятельность Коммунистического Союза. Д., 1962; 
Воспоминания бивших комсомольцев. Д., 1962; Комсомоли Тољикистон дар сохтмони 
коммунизм. Д., 1963.  

 
ИСЛОМОВА Љамила (тав. 14. 09. 1969, ш. Кулоб), 

н.и.ф. (2021), муаллими забони русї. Солњои 1986–1992 
дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Кулоб ба номи 
А. Рўдакї тањсил кардааст. Солњои 1992–2003 
ассистенти кафедраи забони русии донишкадаи мазкур 
буд. Аз соли 2003 то ба имрўз дар кафедраи забони 
муосири рус њамчун муаллими калон фаъолият дорад. 
Аз соли 2006 вазифаи муовини декани факултети забони 
русии донишгоњ оид ба корњои таълимро низ ба уҳда 

дорад. Муаллифи 4 маќолаи илмї мебошад, ки дар онњо масъалањои 
тарљумаи асарњои нависандагони рус дар Тољикистон мавриди баррасї 
ќарор гирифтаанд. Бо ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон ва донишгоњи омўзгорї мукофотонида шудааст.  

 
 

ИСМАТУЛЛОЕВ Мирзо Раљабалиевич (тав. 14. 
03. 1963, н. Њамадонї, ваф. 29. 11. 2018, ш. Душанбе), 
адабиётшинос, номзади илми филология (2009). Солњои 
1978–1982 дар техникуми сохтмонии ш. Душанбе тањсил 
кардааст. Солњои 1982–1984 хидмати артиши шуравї, 
1986–1991 донишљўи факултети филологияи тољики 
Донишкадаи омўзгории ш. Кулоб буд. Соли 1991 
њамчун муаллими мактаби миёна, солњои 2003–2005 
ассистенти кафедраи забон ва адабиёти синфњои 

ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Солњои 2005–2008 дар 
аспирантураи донишгоњи омўзгорї тањсил намудааст. Аз соли 2008 
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муаллими калони кафедраи методикаи таълими синфњои ибтидоии 
донишгоњи омўзгорї мебошад. Оид ба поэтикаи насри бачагонаи Пўлод 
Толис кори илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 20 маќолаи илмї ва 
дастурњои методї мебошад.  

Ас.: Нигоње ба зиндагї ва осори Пўлод Толис // Садои Шарќ, 2009, №8; Иборањои 
фразеологї дар насри бачагонаи Пўлод Толис // Ахбороти АИ ЉТ (шуъбаи фанњои љамъиятї). 
Д., 2008, №1.  

 
ИСМАТУЛЛОЕВ Муњаммадї Файзуллоевич (тав. 

тирамоњи 1910, ш. Самарќанд, ваф. 1994, ш. Душанбе), 
забоншиноси тољик, доктори илми филология (1971), 
профессор (1975). Соли 1939 Дорулмуаллимини тољикии 
ш. Тошкент ва соли 1944 Донишкадаи омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1941–1943 дар сафњои артиши шуравї хизмат 
намудааст. Солњои 1948–1950 дар вазифаи директори 
Донишкадаи омўзгории ш. Кулоб, 1954–1957 директори 

Институти тадќиќотї-илмии мактабњои Тољикистон ва њамзамон 
муњаррири маљаллаи «Мактаби советї» кор кардааст. Солњои 1962–1974 
њамчун мудири кафедраи забони тољикии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко фаъолият дошт. Муаллифи 
якчанд корњои илмиву тадќиќотї мебошад, ки дар онњо масъалањои 
гуногуни синтаксиси забони тољикиро баррасї кардааст. Ў дар 
забоншиносии тољик мавќеи муњим дорад. Доир ба методикаи таълими 
забони тољикї низ чанд тадќиќот дорад ва барои мактабњои миёна ва олї 
барномаи фанни мазкурро тањия намудааст. Дар мураттаб сохтан ва 
таълиф намудани китобњои дарсии забони тољикї барои мактабњои миёна 
ва донишкадањои олї бевосита иштирок намудааст. Барои хизматњояш бо 
унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон» (1981), якчанд медалњо ва ифтихорномањои Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Оид ба масъалаи сифати феълї дар забони адабии њозираи тољик, Сталинобод, 1954; 
Пуркунандаи бевосита дар забони адабии њозираи тољик. Д., 1961; Очеркњои грамматикї оид ба 
њолшарњкунандањо дар забони адабии њозираи тољик (њоли макону замон). Д., 1971; Очеркњои 
грамматикї оид ба њолшарњкунандањо дар забони адабии њозираи тољик (њоли тарзи амал ва миќдору 
дараља). Д., 1986; Букварь (барои синфњои тољикї). Д., 1963; Педагог, олим ва инсони комил. Д., 1988; 
Носирљон Маъсумї (бо њуруфи форсї). Д., 1991.  

 

ИСМОИЛОВ Асрор Давлатович (тав. 20. 06. 1985, д. 
Чашмасори н. Файзобод). Муаллими фанни таърих ва 

ҳуқуқ. Соли 2002 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 34 
н. Файзободро хатм кардааст. Солњои 2002 – 2007 донишљўи 
факултети таърихи Донишгоњи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ буд. Солњои 2005 – 
2009 дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 59 н. 
Рӯдакї ҳамчун омўзгори фанни таърих ва ҳуқуқ кор 

кардааст. Аз соли 2009 ассистенти кафедраи методикаи таълими таърих ва 
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ҳуқуқи факултети таърихи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 

номи Садриддин Айнӣ мебошад. Солҳои 2014 – 2018 аспиранти кафедраи 

таърихи халқи тоҷики факултети таърихи Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ буд. Аз соли 2017 ҳамчун муаллими калони 
кафедраи методикаи таълими таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ фаъолият дорад. Муаллифи якчанд 
мақолаҳои илмӣ ва илмию методӣ мебошад. Дар мавзуи «Бохтару 
Тахористон дар сарчашмаои Хитойи» тадқиқоти илмӣ анљом додааст.  

Ас.: Тахористон дар асрњои VII – VIII. Д., 2014; Инкишоф додани сатњи дониши 
хонандагон дар раванди омўзиши таълими таърих. Д., 2015; Роњњои ташкил ва гузаронидани 
таљрибаомўзии омўзгорї (дастури таълимї барои донишљўёни факултетњои таърихи макотиби 
олї). Д., 2017. Истифодаи нақша ва чадвалҳо дар раванди таълими таърих. Д., 2018. Наќши 
таълими таърихи халқи тоҷик дар баланд бардоштани љањонбинии хонандагон. Д., 2019.  

 

ИСМОИЛОВ Бахтиёр Абдуллоевич (тав. 08. 07. 1987, 
д. Насими Кӯҳсор, н. Рӯдакӣ), забоншинос, н.и.ф. Солҳои 
2008-2012 (дараҷаи бакалвр), 2012-2014 (дараҷаи магистр), 
2015-2018 (доктор аз рӯйи ихтисос PhD) дар факултети 
филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳсил намудааст. Аз 
соли 2014 ҳамчун ассистенти кафедраи назария ва амалияи 
забоншиносии факултети филологияи тоҷики ДДОТ ба номи 

Садриддин Айнӣ фаъолият дорад. Дар мавзуи “Хусусиятҳои луғавӣ ва 
грамматикии вожагони иқтибосии тоҷикӣ дар осори Абдулло Қаҳҳор» 
рисолаи илмї дифоъ намудааст (2021).  

Ас.: Роҳҳои иқтибосшавии калимаҳои тоҷикӣ ба забони узбекӣ. Д., 2016; 

Пасвандҳои серистеъмоли забони тоҷикӣ дар забони узбекӣ. Д., 2020; Пешвандҳои 
серистеъмоли забони тоҷикӣ дар забони узбекӣ. Д., 2020.  

 
 

ИСМОИЛОВ Ёдгор Њофизович (тав. 17. 11. 1966, д. Рарзи н. Айнї). 
Номзади илмҳои таърих(2019). Хатмкардаи факултети 
таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї (1992). Солњои 1986 - 1988 дар 
сафи Ќуввањои мусаллањи Иттињоди Шуравї, дар давлати 
Афѓонистон хизмати њарбиро адо намудааст. Фаъолиятро ба 
ҳайси омӯзгори фанни таърих ва ҳуқуқи омӯзишгоҳи № 58 –и 
шаҳри Душанбе (1992-1994), ассистенти кафедраи таърихи 
Ватан: давраи қадим, асрҳои миёна ва методикаи таълими 
таърих ва ҷомеашиносии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ 

(солҳои 1994 -1999), муаллими калони кафедраи ҳуқуқи ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнӣ (солҳои 1999-2014), муаллими калони кафедраи 
методикаи таълими таърих ва ҳуқуки донишгоҳи мазкур (солҳои 2014-2017) 
идома додааст. Аз соли 2017 инљониб дар Шуъбаи идоракунии сифати 
тањсилот ва назорати электронї ба њайси сармутахасис тањлилгар 
фаъолият дорад. Дар мавзуи «Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии АИ ИЉШС дар 
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Тоҷикистон (солҳои 1924-1941» рисолаи номзадӣ ҳимоя намудааст. Барои 
хизматњои шоён дар сафи ќуввањои мусаллањ ва тайёр намудани 
мутахасисон дар соњаи омўзгорї бо Грамотаи Шурои Олии СССР, медали 
љашни бахшида ба 70-солагии Қуввањои мусаллањи Иттињоди Шуравї, 
медали «Сипоснома аз номи халќи афѓон», нишони «Љанговар - 
интернасионалист», Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон, Аълочии маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Сањми академик Ањрор Мухторов дар ташаккул ва инкишофи катибашиносї дар 

Тољикистон (монография). Д., 2014., Катибањо гувоњномаи таърих (монография). Д., 2018.  

 

 
ИСМОИЛОВ Исроил Исмоилович (тав. 14. 06. 

1925, д. Ѓарибаки н. Панљакент, ваф. 01. 06. 2010, ш. 
Душанбе), педагоги маъруфи тољик, номзади илмњои 
педагогї (1968), профессор, Корманди шоистаи 
Тољикистон, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. 
Солњои 1937–1943 дар Омўзишгоњи омўзгории ш. 
Панљакент тањсил карда, онро бо бањои аъло хатм 
кардааст. Солњои 1943–1945 њамчун муаллими мактаби 
миёна, мудири ќисми таълимии мактаб, табелчї ва 

котиби ташкилоти комсомолии колхози «1-май»-и н. Панљакент кор 
кардааст. Соли 1945 вазифаи котиби якуми кумитаи комсомоли н. 
Панљакентро ба уҳда дошт. Соли 1945 вакили анљумани VI-уми комсомоли 
Тољикистон интихоб шуда, ин ваколатро дар анљуманњои VIII, IX ва X-и 
комсомолии Тољикистон идома медињад. Солњои 1947–1949 шунавандаи 
мактаби марказии комсомолии назди КМ ВЛКСМ буд. Солњои 1949–1953 
дар вазифаи муовини мудири шуъбаи мактабњо ва пионерони КМ ИЛК-и 
Тољикистон кор кардааст. Солњои 1953–1954 вазифаи инспектори шуъбаи 
маорифи ш. Сталинобод, 1954–1956 раиси Иттифоќњои касабаи коркунони 
маорифи ш. Сталинобод, мудири шуъбаи маорифи н. марказии ш. 
Сталинобод, муовини раиси комиљроияи н. Душанбе (њоло И. Сомонї), 
мудири шуъбаи маорифи н. Душанберо ба уҳда дошт. Соли 1955 чун 
экстренат Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1957–1960 дар аспирантураи 
донишкадаи номбурда тањсил намудааст. Солњои 1960–1972 њамчун 
муаллими калон, 1972–1993 дотсент ва аз соли 1993 профессори кафедраи 
педагогикаи ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Ў, инчунин, дар вазифаи мудири 
кафедраи назария ва услуби корњои комсомолї ва пионерї, муовини 
ректори донишкадаи омўзгори оид ба шуъбаи шабона кор кардааст. 
Муаллифи 53 номгўи китобњои гуногунњаљм ва зиёда аз 400 мақолаи 
илмиву оммавї мебошад. Барои хизматњояш бо 66 мукофотњо сарфароз 
шудааст, ки 10-тои он давлатї мебошанд. Бо ифтихорномањои фахрии 
Юнеско, нишонњои «Аълочии маорифи Тољикистон», «Аълочии мактабњои 
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олии ИЉШС» ќадрдонї карда шудааст. Соли 1985 њамчун иштирокчии 
Љанги Бузурги Ватанї дар назди Байраќи Ѓалаба дар ш. Москва расм 
гирифтааст.  

Ас.: Пионери Таджикистана 30-х годов. Д., 1967; Комсомол ва мактаб. Д., 1973; 
Пионерия Таджикистана. Д., 1985; Дастур оиди Панљикенти ќадим. Д., 1994; Ѓарибаки ман. Д., 
2006; Саргузашти саѓираи ѓарибакї. Д., 2007; Саргузашти суѓдидухтар. Д., 2006; Баъзе аќидањои 
фалсафї ва тарбиявии дини Ислом. Д., 2006.  

 
ИСМОИЛОВ Шамсулло (тав. 17. 06. 1947, д. Яхчи 

н. Нуробод, ваф. 20. 03. 2021, ш. Душанбе), 
забоншиноси тољик, доктори илми филология (1999), 
профессор (2002). Солњои 1963–1966 дар Омўзишгоњи 
омўзгории н. Ѓарм, 1966–1970 дар факултети 
филологияи тољики Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1970–1971 њамчун лаборанти кафедраи забон ва 
адабиёти донишкадаи номбурда кор кардааст. Солњои 

1971–1972 хидмати артиши шуравї, 1973–1975 аспиранти кафедраи забони 
тољикї, 1975–1979 ассистенти кафедаи методикаи таълими забон ва 
адабиёти тољик, 1979–1989 муаллими калон ва дотсенти кафедраи забони 
тољикии донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Солњои 1989–2006 ба њайси 
мудири кафедраи забони тољикї, 2007–2010 мудири кафедраи забони 
тољикии байнифакултетии ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Солњои 
2008-2010 мудири кафедраи забони тољикии ДДЗТ ба номи С. Улуғзода, 
2010-2013 мудири кафедраи забони тоҷикии ДДОТ ба номи С. Айнӣ буд. 
Аз соли 2015-2016 мудири кафедраи забони тоҷикии ДДЗТ ба номи С. 
Улуғзода, аз соли 2013 то 2021 ба ҳайси профессори ДДЗТ ба номи С. 
Улуғзода кор кардааст. Номрафта узви Шурои дифои рисолањои докторї 
дар назди Донишгоњи миллии Тољикистон ва Донишгоњи Россия-
Тољикистон (Славянї). Оид ба лексикаи лањљаи Ќаротегин, топонимияи 
водии Ќаротегин ва дигар масъалањои забоншиносї тадќиќотї илмї 
бурдааст. Муаллифи зиёда аз 150 асару мақолаи илмї, илмию методї ва 
илмию оммавї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2002) сарфароз шудааст.  

Ас.: Назаре ба вожањои љуѓрофї. Д., 1993; Тањлили лингвистии топонимњо. Д., 1994; 
Баъзе масъалањои таълими забон дар мактаб. Д., 1994; Инъикоси архаизму диалектизмњо дар 
номњои љуѓрофї. Д., 1996; Назари Абдусалом Дењотї ба масоили забони тољикї. Д., 1998; 
Устоди зиндаёд. Д., 2002; Рањномаи таљрибаи шевашиносї. Д., 2005; Муносибати лексикаи 
лањљаи Ќаротегин бо забони адабиёти классикї // Ахбори АИ Тољикистон, №2 (84), 1976; 
Ќабатњои лексикї-семантикии лањљаи Ќаротегин // Масъалањои забони тољикї (Маҷмуаи 
илмї). Д., 1978; Муносибати лексикаи лањљаи Ќаротегин бо баъзе аз забонњои помирї // 
Масъалањои забони тољикї (Маҷмуаи илмї). Д., 1991; Асрори номњои кишвар // Садои Шарќ, 
№7–12. Д., 2000; Унсурњои шарќи эронї дар топонимияи Ќаротегин // Абкори маъонї 
(Маҷмуаи илмї). Д., 2003; Садои асрҳо. //Паёми Донишгоҳи миллӣ, №8, 2018; Сермаъноии 
калима як омили тасввири бадеӣ //Паёми Донишгоҳи миллӣ, №8, 2019.  
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ИСМОИЛОВ Шарифљон (тав. 5. 3. 1928, ш. 
Истаравшан, ваф. 3. 5. 1992, ш. Душанбе), муаррихи 
тољик, номзади илмњои таърих (1973), дотсент (1980). 
Солњои 1946–1948 курсанти мактаби милитсияи ш. 
Душанбе, 1948–1950 корманди милитсияи ш. 
Ленинобод, 1951–1952 донишљўи Омўзишгоњи 
омўзгории ш. Уротеппа, 1952–1953 корманди адабии 
рўзномаи «Роњи сотсиализм»-и ш. Уротеппа буд. 
Солњои 1953–1957 дар факултети таърихи 

Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намудааст. Солњои 1957–1959 њамчун методисти шуъбаи ѓоибона, 
1959–1971 муаллим, муаллими калони кафедраи таърихи ИЉШС, 1972–1992 
муаллими калон, дотсенти кафедраи таърихи умумии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. 
Муаллифи як рисола ва якчанд маќолањои илмї ва илмию оммавї 
мебошад. Оид ба барќарор ва мустањкам намудани њокимияти шуравї дар 
Ќаротегин ва Дарвоз корњои илмї будааст. Бо нишонњои сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва «Барои муваффаќиятњои аъло 
дар кор» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Барќарор ва мустањкам шудани њокимияти советї дар Ќаротегин ва Дарвоз. 

Д., 1977.  
 

ИСМОИЛОВА Сабоњат Ќосимовна (тав. 1. 11. 
1939, ш. Ленинобод), муаллими фанни таърих. Соли 
1965 факултети таърихи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм кардааст. 
Солњои 1958–1967 лаборанти калони Институти 
таърихи ба номи А. Дониши АИ ЉШС Тољикистон, 
1967–1969 лаборанти калон ва аспирант, 1972–1978 
муаллими калони кафедраи таърихи ИЉШС-и 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 

Т. Г. Шевченко буд. Аз соли 1978 то имрўз дар кафедраи таърихи умумии 
Донишгоњи миллии Тољикистон фаъолият дорад.  

 
ИСОЕВ Яњьё Ѓиёсович (тав. 15. 09. 1927, ш. 

Конибодом, ваф. 2007, ш. Душанбе), адабиётшиноси 
тољик, номзади илми филология (1958), дотсент (1962), 
аъзои Иттифоќи журналистони Тољикистон (1970). 
Солњои 1937–1941 дар Омўзишгоњи омўзгории ш. 
Конибодом ба номи Покторвский тањсил кардааст ва, 
њамзамон, дар мактаби миёнаи ш. Конибодом дарс 
гуфтааст. Соли 1948 факултети таърих ва филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 

номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои1946–1950 муаллими 
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мактаби шабонаи №10 ш. Сталинобод, 1948–1952 аспиранти кафедраи 
адабиёти донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Солњои 1960–1968 вазифаи 
декани факултети таърих, педагогика ва методикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро ба уҳда дошт. Солњои 
1968–2007 њамчун муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи адабиёти 
тољики ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Њамзамон, солњои 1958–1971 
дар асоси љамъиятї њамчун сармуњаррири рўзномаи «Педагоги љавон»-и 
донишкада фаъолият намудааст. Дар тарбияи њазорњо мутахассисон сањми 
калон гузоштааст. Муаллифи 40 асару мақолаи илмї мебошад, ки дар онњо 
эљодиёти Лоњутї ва дигар мавзуъњои адабиётшиносиро баррасї намудааст. 
Ќисми асосии корњои ўро барнома ва китобњои дарсї барои мактабњои 
миёна ташкил медињанд. Дар тањия ва таълифи китобњои дарсии 
«Адабиёти тољик» ва «Адабиёти рус» барои синфњои 4, 7 ва 8-и мактабњои 
тољикї бевосита иштирок намудааст. Барои хизматњояш бо унвони фахрии 
«Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» (1977), медали 
«Барои хизмати шоён» ба муносибати 100 солагии В. И. Ленин ва нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Христоматияи адабиёти синфи 8 (барои мактабњои миёнаи русї). Д., 1958; 
Христоматияи адабиёт (барои синфњои 4-7 мактабњои тољикї). Д., 1962. Адабиёти советї 
(ҳаммуаллиф). Д., 1962.  

                                                   

  
 ИСРОИЛОВ Иброњим Ниёзович, номзади илмњои 
сиёсатшиносї, дотсент, муовини ректор оид ба илм ва 
муносибатњои байналмилалии Донишкадаи омўзгории 
Тољикистон дар н. Рашт. 

Соли 1989 Донишкадаи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Т.Г. Шевченко (С.Айнї)-ро бо 
ихтисоси муаррих, муаллими таърих ва њуќуқ хатм 
намудааст. Соли 2012 рисолаи номзадии худро дар 
Донишгоњи миллии Тољикистон дифоъ намудааст. 

Исроилов Иброњим Ниёзович солњои 1978-1980 дар Омўзишгоњи 
маданї-равшаннамоии н. Ленин (Рўдакї) тањсил намудааст. Солњои 1980-
1982 дар сафи нерӯҳои артиши шуравӣ хизмат кардааст. Солњои 1982-1984 
мудири шуъбаи методии китобхонаи марказии н. Москва (Њамадонї) 
фаъолият намудааст. Солњои 1984-19896ӯғ0лруй донишљўи факултети 
таърихи ДДОТ баномиТ.Г. Шевченко. 1989-1991 ассистенти кафедраи 
фалсафаи ДДОТ ба номи Т.Г. Шевченко. Солњои 1991-1993 аспиранти 
шуъбаи рўзонаи кафедраи фалсафаи донишкадаи мазкур. Солњои 1993 – 
2007 корманди Вазорати амнияти Љумњурии Тољикистон. Солњои 2007- 
2008 љонишини ректор оид ба корњои тарбиявии Донишгоњи омўзгории 
Тољикистон ба номи С. Айнї. Солњои 2008 – 2011 директори филиали 
Донишгоњи давлати омўзгории Тољикистон дар н. Рашт.  Солҳои 2011- 2012 
сардори шуъбаи таљрибаомўзӣ ва кор бо мутахассисони љавони ДДОТ ба 
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номи С. Айнї. Солњои 2012 – 2014 муовини ректор оид ба корњои 
иќтисодиёт ва хољагии ДДОТ ба номи С. Айнї. 2014-2015 декани 
факултети иќтисодиёт ва идоракунї дар соњаи маорифи ДДОТ ба номи С. 
Айнї. 2015-2018 муовини ректор оид ба таълими Донишкадаи 
омўзгорииТољикистон дар н. Рашт. Аз сентябри соли 2018 то имрўз дар 
вазифаи муовини ректор оид ба илм ва муносибатњои байналмилалии 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар н. Рашт кор ва фаъолият 
менамояд. 

Дар давраи фаъолияти худ ба мукофотњои давлатии СССР, РСС 
Тољикистон ва Љумњурии Тољикистон мукофотонида шудааст. 
Ифтихорномаи фахрии Комитети марказии комсомоли Тољикистон соли 
1988, Медали 10-солагии Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон соли 
2003, ифтихорномаи раиси Комитаи давлатии амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон соли 2004, Аълочии маориф ва илми Љумњурии Тољикистон соли 

2012, медали 80-солагии Вазорати амнияти Љумњурии Тољикистон соли 2004. 

медали 80-солагии Данишгоњи омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин 

Айнї соли 2011. вакили Анљумани Х1V Њизби халќии демократии Тољикистон 

соли 2020. 
Ас.: «Дониш чашмаи обест..» (Дастури методї). Д., 2010); 

«Современная миграционная политики Республики Таджикистан»., Д., 
2014; «Вожањои фалсафа ва методологияи илм» (ҳаммуаллиф). Д., 2015; 

Маљмуаи таълимию методї аз фанни фалсафа. Д., 2018; Масъалањои 
глобалї дар замони истиќлолият (бахшида ба 30- солагии Истиќлоли 
давлатї (маљмуаи маќолањо). Д., 2019; Маљмуаи таълимї аз фанни 
сиёсатшиносї. Д., 2020; Воситаи таълимї аз фанни сиёсатшиносї, Д., 2021; 
Хўшањо аз нахли истиќлол (бахшида ба 30- солагии Истиќлоли Љумњурии 
Тољикистон ва 15-солагии нахустин Донишкадаи омўзгории Тољикистон 
дар минтаќаи Рашт). Д., 2021; Барномањои таълимї аз фанни фалсафа, 
сиёсатшиносї. Д., 2020. Ҳамчунин зиёда аз 128 маќолаи илмӣ-назариявї ва 
оммавї ба ӯ тааллуќ дорад. 
 

ИСРОИЛОВ Сайфиддин (тав. 10. 04. 1948, н. 
Муминобод), риёзидон, номзади илмњои физика-
математика (1982), дотсент (1984). Соли 1969 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Кулобро хатм 
кардааст. Солњои 1969–1970 муаллими кафедраи 
математикаи олї ва њисоббарорї, 1971–1975 муаллими 
калони кафедраи алгебра ва назарияи ададњои 
донишкадаи номбурда, 1975–1980 коромўз ва аспиранти 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинград ба 

номи А. И. Гертсен, 1980–1998 муаллими калон ва дотсенти кафедраи 
алгебра ва назарияи ададњои Донишгоњи давлатии ш. Кулоб ба номи А. 
Рўдакї буд. Аз соли 1998 дотсенти кафедраи алгебра ва назарияи ададњои 
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ДДОТ ба номи С. Айнї ва аз соли 2008 декани факултети математикаи 
донишгоњи мазкур мебошад. Њамзамон солњои 1982–1987, 1992–1998 
вазифаи мудири кафедраи алгебра ва назарияи ададњои донишгоњи 
омўзгорї, 1998–2005 вазифаи директори литсейи назди донишгоњи 
омўзгориро ба уҳда дошт. Оид ба тавзењи нимгурўњњои тартибнок нисбат 
ба предикатњо ва дигар масъалањои муњими соњаи математика кори илмї 
бурдааст. Муаллифи зиёда аз 70 таълифоти илмї, аз љумла як китоби 
дарсї, якчанд дастурњои таълимиву методї, маќолаву фишурдањои илмї ва 
илмию методї мебошад. Дар конференсия ва симпозиумњои љумњуриявї, 
умумииттифоќї ва байналхалќї (Ленинград, Москва, Красноярск, 
Новосибирск, Кишинев, Лвов, Барнаул, Душанбе, Саратов) бо маърузањо 
баромад кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон», медали «Хизмати шоиста» (2002) ва ифтихорномаи Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Корњои мустаќилонаи донишљўён. Кулоб, 1993; Машќњо аз геометрияи аналитикї 
(ҳаммуаллиф). Д., 1999.  

 

 

ИСРОФИЛНИЁ Шарифмурод Рањимзода (тав. 07. 
01. 1966 д. Варзикандаи н. Панљакент), адабиётшинос, 
номзади илми филология (1995) дотсент (2009) доктори 
илмњои филология (2010), профессор (2012). Солњои 1983-
1990 дар факултети филологияи тољики Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин (њоло 
Донишгоњи миллии Тољикистон) тањсил намудааст. Солњои 
1984-1986 дар сафи Ќуввањои мусаллањи Иттињодияи 

шуравї хидмат кардааст. Фаъолияти мењнатиаш аз кор дар њамин 
донишгоњ оѓоз ёфтааст: солњои 1992–1996 ассистенти кафедраи адабиёти 
классикї, 1996-2001 дотсенти њамин кафедра. Сипас, ба Донишкадаи 
давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода гузашта, солњои 2001-
2005 декани шуъбаи ѓоибона ва њамзамон мудири кафедраи филологияи 
тољик ва солњои 2005-2007 декани факултаи забонњои шарќи ДДЗТ ба номи 
С. Улуѓзода буд. Солњои 2007-2010 докторанти ДМТ, 2011-2012 ба њайси 
профессори кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ фаъолият намудааст. 
Аз соли 2012 то 2017 вазифаи директори Пажуҳишгоњи рушди маориф ба 
номи Абдуррањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистонро ба уҳда 
дошт. Солњои 2017-2018 ба сифати профессори кафедра ва аз соли 2018 ба 
њайси мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти ДДОТ ба 
номи С. Айнї фаъолият дорад.  

 Исрофилниё Ш. Р. дар донишгоњњои Тењрон, Шањиди Бињиштї ва 
тарбиятмударриси ЉИ Эрон даврањоии такмили ихтисосро гузаштааст. 
Дар конференсияву симпозиюмњои љумњуриявї ва байналмилалии 
Душанбе (1995, 1998, 2000, 2005, 2008, 2014, 2015, 2016), Тењрон (1997, 1999, 
2007, 2008, 2010, 2015), Шероз (2000), Мадина (2006), Алмаато (2006, 2007, 
2012, 2014, 2017), Ќараѓанда (2017), Истанбул (2010, 2012) Ќуния (2010), 
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Бешкек (2012, 2013, 2014, 2015), Москва (2015, 2016) ширкат намуда ва 
маќолањояш бо забонњои тољикї-форсї ва русї дар нашрияњои ватанию 
хориљї ба нашр расидаанд. Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон (соли 
2012) мебошад. 20 китобу монография ва дастурњои таълимї, бештар аз 500 
маќолоти илмї ва илмї-оммавї дар сањањои гуногуни илми 
адабиётшиносї ва мактабу маориф мебошад. 

Ас.: Хизонаи пурганљ (тањлили мутуни манзуму мансури асрњои Х-Х1). Д., 2001; 
Фарњанги тањлилии алфози хароботии ашъори Хоља Њофизи Шерозї. Д., 2003, ; Сухани ањли 
дил. Д., 2007; Носири Бухорої ва такомули ѓазал дар асри Х1У. Д., 2007; Хамриёти Њофиз. Д., 
2010; Мероси Носири Бухорої ва такомули ѓазали ошиќонаи орифона дар асри Х1У. Д., 2012; 
Наследие Носира Бухараи и развитие любовно-мистической газели в Х1У веке. Д., 2014; Шарњи 
мунтахаби ашъори устод Абуабдуллоњи Рўдакї. Д., 2016. (бо ду хат: кириллї ва форсї); Шарњи 
мунтахаби «Гулистон»-и Саъдии Шерозї. Д., 2017. (бо ду хат: кириллї ва форсї); Шарњи 
мунтахаби «Бањористон»-и Абдурањмони Љомї. Д., 2016. (бо ду хат: кириллї ва форсї); Шарњи 
бист ѓазали Саъдии Шерозї. Д., 2017; Шарњи бист ѓазали Њофизи Шерозї. Д., 2016. (бо ду хат: 
криллї ва форсї); Шарњи мунтахаби «Рисолаи дилкушо»-и Убайди Зоконї. Д., 2017; Шарњи 
«Дебоча»- и «Шоњнома» ва Достони «Рустаму Суњроб» Д., 2017. (бо ду хат: криллї ва форсї); 
Шарњи мунтахаби латоифи Убайди Зоконї. Д., 2017 (бо ду хат: кирилї ва форсї); Носири 
Бухараи и развитие газали в Х1У веке. Германия: Palmarium Academic publishing. 2016; Шарњи 
мунтахаби латоифи Убайди Зоконї Д., 2017. (бо ду хат: криллї ва форсї); Муносибати 
босалоњият дар таълим. Д., 2018, (бо њаммуаллифии Ѓ. Бобизода, Д. Имомназаров ва А. 
Байзоев); Адабиёти бостон. –Д., 2019; Таърихи адабиёти тољик. Д., 2019. (бо њаммуаллифии Н. 
Зоњидї ва Ш. Муњаммадиев).  
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К 
КАБУТОВ Давлатманд (тав. 18. 08. 1950, н. 

Москва, ваф. 8. 01. 2011, ш. Душанбе), муаррихи тољик, 
номзади илмњои таърих (1986), дотсент (1991). Солњои 
1965–1969 донишљўи Омўзишгоњи омўзгории ш. Кулоб, 
1969 муаллими синфњои ибтидоии н. Фархор, 1969–1970 
хидмати артиши шуравї, 1972–1973 муаллими синфњои 
ибтидоии н. Фархор, 1974–1978 донишљўи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1978–1979 лаборанти калони кафедраи 

таърихи ИЉШС, 1979–1983 муаллими кафедраи таърихи ИЉШС-и 
донишкадаи омўзгории пойтахт, 1983–1986 аспиранти кафедраи таърихи 
ЊКИШ-и Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1986 –
1987 муаллими калони кафедраи таърихи ЊКИШ, 1987–1990 муаллими 
калони кафедраи таърихи ЊКИШ (таърихи сиёсї), 1991–1995 дотсент, 
мудири кафедраи таърихи сиёсї, 1995–1998 муовини ректори ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев, 1998–2008 сардори Раёсати Вазорати маорифи Тољикистон 
оид ба мактабњои касбї, 2008 муовини ректори ДДОТ ба номи С. Айнї оид 
ба таълим кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 25 корњои илмї, илмию методї 
мебошад, ки масъалањои сањми мењнаткашони шањрро дар рушди 
иљтимоию иќтисодии дењот дар бар гирифтаанд. Барои хизматњояш бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ва ифтихорномањои 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Кошонаи маърифат. Д., 1998; Методическое пособие в помощь 
поступающим в педагогичесие институти. Д., 1991; Интернациональное и 
патриотическое воспитание в студенческих отрядах // В кн.: Форми и методи работи по 
коммунистическому воспитанию студентов в процессе учебной и внеучебной 
деятельности. Д., 1983.  

 
КАВРАКОВ Акрам (тав. 1912, н. Ёвон, ваф. 1988, 

ш. Душанбе), муаллими таърих, иштирокчии Љанги 
Бузурги Ватанї. Дар факултети таърихи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1942–1986 њамчун 
муаллими калони кафедраи таърихи ЊКИШ-и 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко кор кардааст. Барои хизматњои 
бисёрсола бо унвони фахрии «Муаллими 

хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон», нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон», медалњо, инчунин, 
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ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон сазовор 
гардидааст.  

 
КАЗАКОВА Умринисо Санговна (тав. 30. 06. 1954, 

ш. Душанбе) адабиётшинос, доктори илмњои филология 
(2006), профессор (2021). Хатмкардаи факултети таъриху 
филологияи ДДОТ ба номи С. Айнї (1975). Аз соли 1975 
то 1979 дар Палатаи китобњои Љумњурии Тољикистон 
њамчун библиографи калон фаъолият доштааст. Солњои 
1979-1996 дар кафедраи адабиёти тољики ДДОТ ба номи 
С. Айнї ба сифати лаборант ва ассистент кор кардааст. 
Солњои 1996-1997 њамчун мудири лабараторияи илмї - 

тадќиќотии Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 1997-2000 сардори 

шуъбаи робитањои хориљї ва аз соли 2000 то 2010 ба ҳайси муовини 
ректори Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон оид ба корњои тарбия 

адои вазифа дошта, сипас ҳамчун профессори кафераи “Назария ва 
таърихи адабиёт»-и ДДОТ ба номи С. Айнї адои вазифа менамояд. Дар 
мавзуи «Хусусиятњои ѓоявию бадеии ѓазалиёти Салмони Соваљї» 
пажуҳиши илмї анљом дода, рисолаи доктории худро бо унвони «Ќасида 
ва суннатњои он дар шеъри асрњои XIII-XIV» дифоъ намудааст (2006). Аз 
соли 2003 муовини раиси Анљумани «Дўстии Тољикистон ва Эрон» аст. 

Вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе (2010-2020), Аълочии 
маорифи Тољикистон.  

Ас.: Назаре ба ѓазали Салмони Соваљї (монография). Д., 2003; Њусни сухан (дастури 

таълимї барои донишљўён). Д., 2003; Забони тољикї (дастури методї барои донишљўёни 

ѓайрифилологї). Д., 2004; Тањаввули ќасида дар ањди муѓул. (асрњои XIII – XIV). Д., 2005; 

Салмони Соваљї. (ашъори баргузида). Д., 2005; Ќасида дар ќарнњои XIII – XIV. Д., 2006; 

Ќасида ва суннатҳои қасидасароӣ дар адабиёти форсу тоҷик (ќарнњои XIII – XIV). Д., 2017; 

Салмони Соваҷӣ ва ҷаҳони шоирии ӯ. Д., 2021.  

  
 КАМОЛ Насрулло (тав. 25. 12. 1950, д. Панљрўди н. 

Панљакент). Маълумоти миёнаро дар мактаби №6 ба 
номи Абдусалом Дењотї дењкадаи Колхозчиён (Ѓўсар) 
фаро гирифта, соли 1971 факултаи филологияи 
Донишкадаи омўзгории давлатии Душанберо ба итмом 
расондааст. Баъдан корманди Радиои тољик (1971-1974), 
моњномаи «Машъал» (1974-1976), маљаллаи «Садои 
Шарќ», (1976-1981), рањбари Дафтари тарѓиби адабиёти 

Иттифоќи нависандагони љумњурї (1981-1986), солњои 1986-2013 муассис ва 
сардабири моњномањои кўдакон-»Чашма» ва «Родник» будааст. Соли 2013 
муовини раиси Иттифоќи нависандагони Тољикистон таъин гардидааст.  

 Нахустин чакидањои хомааш аз соли 1967 дар матбуоти даврї 
чопшуда, дарак аз зуњури љавоншоире умедбахш овардаанд. Баъдан 
ашъораш дар маҷмуањои «Навгонї» (1978), «Барги зуф» (1980), Нидои 
шањидон (1981), «Гузаргоњи дил» (1983), «Номаи боли кабўтар» (1988), 
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«Нома ба Офтоб» (1988), «То даме, ки лонањо гарманд» (1993), 
«Тољикистонро дигар ќисмат макун!» (1996), «Дар фурудгоњи як таманно» 
(2003), «Фронсўйи нигоњ» (2007), «Рў ба мењроби Ватан» (2010), «Зангўлаи 
фарёд» (2011), «Ашки сапеда» (2011), «Поиск пути» (дар маҷмуаи 
«Молодие поэти Средней Азии». -Маскав, 1982), китоби алоњидаи «За 
птицами вслед» (Маскав, 1987), маҷмуањои гуногуни дастљамъї ва 
маљаллаву љаридањои бонуфузи умумииттифоќиву љумњуриявї ба табъ 
расидаанд.  

 Маҷмуањои дигари ашъори ў – «Дар суроѓи чашмаи овоз» (2007) ва 
«Гулхани гул» (2013) дар Љумњурии Исломии Эрон интишор ёфта, мавриди 
писанди њамзабонони бурунмарзї ќарор гирифтаанд.  

 Аз ривољу идомадињандагони муваффаќи мактаби адабии устод 
Лоиќ буда, дар ашъораш, асосан, муќаддасоту муњассаноти миллї, Модару 
Ватану Забон, вањдату рафоќати њамагонї, муњаббату садоќату љавонї ва 
ахлоќи њамидаи инсониро тарѓибу тараннум кардааст.  

 Дар танќиду чењранигории адабї очерку публитсистика њам дасти 
тамоме дошта, нисбат ба воќеаи њассоси зиндагї ва тањаввулоти љаззоби 
иљтимої њамеша маќому мароми сазовори шањрвандию ватандорї ва 
суханварию њунармандї зоњир намудааст.  

 Бо иддае аз оњангсозу сарояндагони мумтози кишвар њамкории 
босамари эљодї дошта, силсилаи таронањои бар матни ашъораш 
офаридашуда дар байни мардум аз иштињори тамоме бархурдоранд.  

 Намунањои эљодаш ба як ќатор забонњои мардуми љањон баргардон 
ва чоп шудаанд. Худаш низ дат тарљумаи бадеї, махсусан, осори адибони 
рус, сањми назаррас гузоштааст.  

 Соли 1987 барои маљмуаи шеърњои «Гузаргоњи дил» сазовори 
Љоизаи Комсомоли ленинии Тољикистон, соли 1998 барои маљмуаи ашъори 
«Тољикистонро дигар ќисмат макун!» шоистаи Љоизаи давлатии 
Тољикистон ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї гаштааст. Шоири халќии 
Тољикистон (2003). Аз соли 1979 узви Иттифоќи нвисандагони Тољикистон 
аст.  

 
КАМОЛОВ Њамзахон Шарифович, (Њамза Камол) 

(тав.10.08.1960, дењаи Шамтичи ноњияи Айнї), муаррих, 
доктори илмњои таърих (2007), профессор (2018). 
Хатмкардаи факултаи филологияи Донишкадаи 
омўзгории ш.Душанбе (њоло ДДОТ ба номи С.Айнї; 
1982). Сармуњофизи фонди хона-музейи А.Лоњутии 
Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рўдакии АИ 
Љумњурии Тољикистон (1982-85), маъмурияти тарљумонї 

дар Афѓонистон (1985-89), коршиноси Бунёди фарњанги Тољикистон (1989-
92), масъули равобити байналмилалии Бунёди фарњанги Тољикистон (1992-
93), раиси Бунёди фарњанги Тољикистон (1993-то кунун), ходими пешбари 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Дониши 
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АИ Љумњурии Тољикистон (2005-2011), сарходими илмии институти мазкур 
(2011-2019), мудири Шуъбаи таърихи ќадим, асрњои миёна ва нави 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Дониши 
АИ Љумњурии Тољикистон (2019). Солњои 2009-2021 профессори њамкори 
кафедраи таърихи халќи тољики Донишгоњи давлатии омўзгории 

Тољикистон ба номи С.Айнї ва аз соли таҳсили 2021/2022 дар вазифаи 

профессори кафедраи таърихи умумӣ ва муносибатҳои байналхалқии 

факултети таърихи ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият дорад. Самтњои 
асосии пажўњиш: таърихи ќадим ва асрњои миёнаи Мовароуннањру 
Хуросон ва Эрон, таърихи фарњанг ва сунану анъанот. Муаллифи 17 
рисолаи илмї ва таълимї ва беш аз 240 маќолаи илмї-оммавї, ки дар 
мавзўъњои таърих ва адабиёт, фарњангшиносї ва мардумшиносї навишта 
шуда, дар Тољикистон, Русия, Афѓонистон, Њиндустон, Ќирѓизистон ба 
табъ расидаанд. Њ.К. боби аввал (њаммуаллиф), дуюм (њаммуаллиф), сеюм 
(њаммуаллиф) ва њафтуми љилди сеюми «Таърихи халќи тољик» (ба забони 
русї, Душанбе, 2013), боби аввали љилди чањоруми «Таърихи халќи тољик» 
(ба забони русї, Душанбе, 2010)-ро  навиштааст. Бо роњбарии Њ.К. 10 

нафар рисолањои номзадї дифоъ намудаанд. Дар симпозиумҳои 
байналмилалии таърихнигорон дар Душанбе, Ереван (Арманистон), Талас 
(Ќирѓизистон), Калкутта ва Дењлї (Њиндустон) ширкат ва суханронї 
кардааст. 

Њ.К. узви Конфедератсияи байналмилалии иттифоќњои журналистї 
(1995), узви Шўрои Љамъиятии Тољикистон (аз соли 1996 то кунун), узви 
Шўрои илмии Институти таърих бостоншиносї ва мардумшиносии АИ 
Тољикистон (аз 2008 то кунун), узви Шўрои дифои рисолањои номзадї ва 
докторї дар Донишгоњи миллии Тољикистон (аз соли 2012 то кунун), 
сардабири маљаллаи «Фарњанг» (аз соли 2003 то кунун), аъзо-
корреспондени Академияи табиатшиносии Россия (бахши илмњои таърих, 
2018) ва академики Академияи табиатшиносии Россия (бахши илмњои 
таърих, 2020)  мебошад. 

Њ.К. бо медалњои «Дањсолагии Инќилоби Савр» (Кобул, 1988), «От 
благодарного афганского народа» (Кобул, 1988) ва “25 солагии Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон” (2021), тањсинномањои Шўрои 
вазирони Љумњурии Афѓонистон (Кобул, 1986) ва Кумитаи марказии 
созмони љавонони Афѓонистон (Кобул, 1986), Аълочии фарњанги 
Тољикистон (2016)   сарфароз гашта аст. 

Ос.: Мазорњои Шимоли Тољикистон. Д., 2004; История мазаров Северного 
Таджикистана. Д., 2005; Луѓатномаи “Донишнома”-и Шашмаќом. Д., 2005 
(њаммуаллиф); Политическая история Мавераннахра в XVI в. Д., 2007; Барномаи 

таърихи халқи тољик барои синфњои 5-11 мактабҳои таҳсилоти умумї. Д., 2008 
(њаммуаллиф); Љойњои муќаддаси Тољикистон. Се китоб: Д., 2005; Д., 2007; Д., 2010. 
(њаммуаллиф), Таърихи халќи тољик (китоби дарсї барои синфи 8, илова, њаммуаллиф). 
Д.,2010; История вторжения кочевых племен Дашт-и Кипчака в Мавераннахр и 
Хорасан (XVI). Д., 2012; Тестњо аз таърихи халќи тољик». Хуљанд, 2014 (њаммуаллиф); 
Маљмўи саволњои тестї аз таърихи халќи тољик. Д., 2014 (њаммуаллиф); Маъхазшиносї. Д., 
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2015 (њаммуаллиф); Таърихи халќи тољик (китоби дарсї барои синфи 8, њаммуаллиф). 
Д., 2016; Насабшиносї. Д., 2017; Барномаи таълимии фанни «Таърихи халќи тољик» 
барои муассисањои тањсилоти олии касбї. Д., 2018 (њаммуаллиф); История таджикского 
народа (Учебно-методический комплекс для непрофильных факультетов). Д., 2018 
(њаммуаллиф). 

 
КАМОЛОВА Анвар Рањматовна (тав. 01. 01. 1932, 

ш. Самарќанд), забоншинос, номзади илми филология 
(1972), дотсент (1974). Соли 1953 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
намудааст. Солњои 1953–1955 муаллими забони 
англисии мактаби № 3 ш. Ленинобод, 1955–1969 
муаллими забони англисї дар донишкадаи омўзгории 
пойтахт, 1969–1980 мудири кафедраи забонњои хориљии 
Донишкадаи давлатии тиббии ш. Душанбе ба номи 

Абуали ибни Сино, 1980–1993 мудири кафедраи забони англисии 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1993–1997 мудири 
кафедраи забони англисии Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон, 1997–
1998 дотсенти кафедраи забони англисии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз 
соли 1998 њамчун дотсенти кафедраи забони англисии Донишгоњи Россия–
Тољикистон (Славянї) фаъолият дорад. Муаллифи зиёда аз 30 таълифоти 
илмї ва илмию методї мебошад. Оид ба пешояндњои забони тољикї ва 
эквиваленти онњо дар забони англисї кори илмї бурдааст. Рубоињои зиёди 
тољикиро ба забони англисї тарљума намудааст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1988) сарфароз карда шудааст.  

 
КАМОЛОВА Гулчењра (тав. 15. 7. 1934, ш. 

Конибодом), забоншинос, номзади илми филология 
(1974), дотсент. Соли 1956 факултети таъриху 
филологияи тољики Донишгоњи давлатии Тољикистон 
ба номи В. И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 1956–
1959 аспиранти Донишкадаи давлатии омўзгории 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1960–1961 ходими 
хурди илмии Институти тадќиќотї-илмии педагогии ш. 
Душанбе, 1961–1966 муаллими забон ва адабиёти 

тољики мактаби ба номи Ушинский ш. Регар, 1966–1967 муаллими забон ва 
адабиёти мактаби №22 ш. Душанбе, 1967–1974 лаборант, ходими хурди 
илмии Институти забон ва адабиёти АИ Тољикистон, 1974–1989 ходими 
калони илмии шуъбаи лањљашиносии Институти забон ва адабиёти АИ 
Тољикистон, 1989–2005 муаллими калон, дотсенти кафедраи методикаи 
таълими забон ва адабиёти тољики ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Муаллифи зиёда аз 20 корњои илмї, илмию методї, аз љумла китоби 
«Морфологические особенности «Маджму-ут-таворих»« (1984) мебошад. 
Тадќиќотњои ў љанбањои мухталифи масъалањои забоншиносии тољикро 
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фаро гирифтаанд. Бо ифтихорномаи Академияи илмњои Тољикистон 
сарфароз карда шудааст.  

 
КАРАКУЛАКОВ Владимир Васильевич (тав. 01. 

02. 1917, ш. Ленинград, ваф. маълум нест), забоншинос, 
доктори илми филология (1970), профессор (1970). Соли 
1936 факултети таъриху филологияи Яселоваи 
Болгарияро хатм намудааст. Солњои 1944–1945 
инспектори маорифи н. Бесарабия, 1945–1948 аспиранти 
Донишгоњи ш. Ленинград, 1945–1947 муаллими 
Донишкадаи забонњои хориљии ш. Ленинград буд. 
Солњои 1948–1972 дар Донишкадаи давлатии омўзгории 

ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 1948–1955 
њамчун декани факултети забон ва адабиёти рус, 1955–1957 муовини 
директор оид ба корњои таълим ва илмї, 1951–1972 мудири кафедраи 
забони русї ва забоншиносии донишкадаи омўзгорї фаъолият намудааст. 
Соли 1972 ба вазифаи мудири кафедраи забоншиносии Донишгоњи ш. 
Калинин ба кор гузаштааст. Муаллифи зиёда аз 70 корњои илмї мебошад, 
ки дар Иттифоќи шуравї ва давлатњои хориљї нашр гардидаанд. Бо 
ордени «Нишони фахрї» ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  

Ас.: Историко-сопоставительние методи в языкознания. Д., 1952; Об учебних 
планах и программах по подготовке учителей русского языка для таджикских школ. Д., 
1956.  

 

 
КАРАМЗИН Игор Владимирович (тав. 4. 12. 1929, 

ш. Сталинград, ваф. 16. 10. 1998, ш. Душанбе), педагог, 
номзади илмњои педагогї (1965), дотсент (1967). Солњои 
1948–1953 дар факултети агрономии Донишкадаи 
хољагии ќишлоќи Тољикистон тањсил кардааст. Солњои 
1954–1956 муаллими Омўшгоњи механиконии хољагии 
ќишлоќи н. Пахтаобод, 1956–1966 ходими илмї, соли 
1967 ходими калони илмии Пажуҳишгоњи илмї-
тадќиќотии Академияи илмњои педагогии Љумњурии 

Тољикистон буд. Солњои 1967–1977 дотсенти кафедраи педагогикаи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1977–1979 дотсенти 
кафедраи педагогикаи Донишкадаи тарбияи љисмонии ш. Душанбе, 1979–
1989 дотсенти кафедраи методикаи таълими фанњои умумитехникии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Аз соли 1989 то рўзњои охирини њаёташ дар кафедраи роњнамои касбии 
донишкадаи омўзгорї фаъолият намудааст. Муаллифи зиёда аз 100 асару 
мақолаи илмї ва дастурњои таълимї мебошад, ки дар онњо тайёрии касбии 
хонандагон дар соњаи пахтакорї ва масъалањои педагогию психологии 
донишљўёнро мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Бо 
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Ифтихорномаи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон (1990) 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Пахтакорї (ҳаммуаллиф). Д., 1963; Асосњои агрономия ва механизатсияи 
растанипарварї (ҳаммуаллиф). Д., 1963; Тайёрии касбии талабагон доир ба соњаи пахтакорї. 
Д., 1964; Вопроси профессиональной подготовки студентов (ҳаммуаллиф). Д., 1997; 
Индустриально-педагогическая психология. Ч. 1, 2. (ҳаммуаллиф). Д., 1997.  

 
 

КАРАМХУДОЕВ Нодир (тав. 15. 07. 1931, д. 
Равмеди н. Рўшон, ваф. 2014, ш. Душанбе), забоншинос, 
соли 1952 баъди хатми факултети филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченко муддате дар мактаби миёнаи ба номи М. С. 
Кирови шањри Хоруѓ ба сифати муаллими забон ва 
адабиёт дарс гуфтааст (1952-1955), солњои 1955-1957 
нозири мактабњои шањри Хоруѓ, 1957-1960 аспиранти АИ 
Тољикистон, 1960-1968 ходими илмии Институти забон ва 

адабиёти АИ Тољикистон, 1968-1989 муаллими калон, дотсенти кафедраи 
умумидонишгоњии забони тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї, 1989-1995 
мудири кафедраи мазкур ва аз соли 1995 то 2012 ба сифати дотсенти њамин 
кафедра фаъолият доштааст. Дар мавзуи “Забони Бартанг» рисолаи 
номзадї дифоъ намудааст (1965).  

 

 
КАРИМЗОДА Убайдулло Насрулло (тав. 10. 08. 

1963, д. Порвени н. Панљакент), муаррихи тољик, 
номзади илмњои таърих (2003), дотсент (2010), доктори 
илмњои таърих (2015), профессор (2019). Солњои 1980–
1985 дар шуъбаи таъриху њуќуќи факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1985–1990 
муаллими таъриху љамъиятшиносии мактаби миёнаи № 
83 н. Рўдакї, 1990–1998 ассистент ва муаллими калони 

кафедраи таърихи ИЉШС, кафедраи таърихи халќи тољик ва муовини 
декани факултети таърихи Донишгоњ буд. Солњои 1990–1994 дар шуъбаи 
ѓоибонаи аспирантураи донишгоњи омўзгорї тањсил дошт. Солњои 1998–
2007 њамчун муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољик, муовини 
аввали сардори шуъбаи таълим, муовини декани факултети њуќуќшиносї 
оид ба таълим, мудири кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи 
Донишкадаи андоз ва њуќуќи Тољикистон кор кардааст. Солњои 2008 - 2015 
декани факултети таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2015-2017 мудири 
кафедраи таърихи халќи тољик, 2017-2019 муовини ректори ДДОТ ба номи 
С. Айнї оид ба илм кор кардааст. Аз соли 2019 инљониб директори 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши 
ИМИТ мебошад. Муаллифи 6 монография, муаллиф-мураттиби 9 китоб ва 
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зиёда аз 120 мақолаи илмї, илмию оммавї мебошад. Оид ба масъалањои 
инкишофи мактабу маориф, фарњанг, афкори сиёсию љамъиятии халќи 
тољик дар нимаи дуюми асри XIX ибтидои асри XX, таърихнигории 
таърихи халќи тољик, ба вижа таърихи мактабу маориф корњои илмї 
бурдааст. Сармуњаррири маљаллаи илмии «Муаррих», узви њайати 
мушовараи маљаллаи «Мероси ниёгон», «Паёми Донишгоњи омўзгорї», 
раиси Шурои диссертатсионї оид ба дифои рисолањои докторї дар назди 
Институт таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши 
АМИТ мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» 
(2001) сарфароз карда шудааст.  

 Ас.: История народного образования Таджикистана второй половини XIX – начала XX 
вв.. Д., 2005; Бобољон Ѓафуров ва рушди таърихнигории миллї. Мураттиб. Д., 2009; Наќши В. 
В. Бартолд дар омўзиши таърихи халќи тољик. Мураттиб. Д. 2010; Донишгоњи омўзгорї дар 
масири таърихи миллат. (Ҳаммуаллиф). Д., 2011; Зинаи њалкунанда дар эњёи давлатдории тољик. 

(Мураттиб). Д., 2011; Нахустин маркази илму таълими таърих. (Ҳаммуаллиф) Д., 2013; 
Становление советской системи народного образования Таджикистана в отечественной 
историографии. Д., 2013; Историография народного образования Таджикистана второй 
половини XIX – первой половини XX вв.. Д., 2016; Бисту панљ нахли пурсамар (Донишгоњи 
омўзгорї дар 25 соли истиќлолият). Д., 2016 (бо њаммуалифї); Андар шинохти тољикон. Китоби 
якум. Мураттиб ва муаллифи дебоча ва тавзењот. Д., 2016; Андар шинохти тољикон. Китоби 
дуюм. Мураттиб ва муаллифи дебоча ва тавзењот. Д., 2018; Андар шинохти тољикон. Китоби 
сеюм. Мураттиб. Д., 2018; Тољикон дар сарчашмањои таърихї ва осори муњаќќиќон (мавод доир 
ба таърихи тољикон). Китоби 2. (Яке аз мураттибон). Д., 2018; Таджики в источниках и 
исторических исследованиях (Материалы по истории таджиков). Китоби 1. (яке аз мураттибон). 
Д., 2018; Пешвои миллат Эмомалї Рањмон – эњёгари таърихи бостони халќи тољик. (Мураттиб). 
Д., 2020; 

 
КАРИМЗОДА Њалима (тав. 1. 08. 1949, ш. Хуљанд), 

иќтисоддон, номзади илмњои иќтисодї (2000), дотсент. 
Солњои 1966–1971 дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленин тањсил намудааст. Солњои 1971–1974 
лаборанти калони Институти математикаи АИ ЉТ, 1974–
1980 ходими илмии Институти илмї-тадќиќотии методњои 
иќтисодї ва математикии банаќшагирии (НИИЭММП) 

назди Госплани ЉШС Тољикистон, 1980–1985 аспиранти Институти 
математикаи АИ ЉТ, 1985–1993 муаллими фанни математикаи мактаби 
миёнаи № 53 ш. Душанбе буд. Аз соли 1993 то ба имрўз њамчун ассистент, 
муаллими калон ва иљрокунандаи вазифаи дотсенти кафедраи 
информатика ва математикаи амалии ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. 
Солњои 2004–2010 вазифаи мудири кафедраи информатика ва математикаи 
амалии донишгоњи омўзгориро ба уҳда дошт. Оид ба истифодаи методњои 
математикї дар иќтисодиёт кори илмї бардааст. Муаллифи зиёда аз 30 
асару мақола, фишурдањои илмї ва илмию методї мебошад. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» мукофотонида шудааст.  

Ас.: Усулњои њисобарорї (ҳаммуаллиф). Д., 2008.  
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КАРИМОВ Абдуназар Абдурањимович (тав. 16. 07. 1965, д. 
Навободи н. Фархор, ваф. 12. 07. 2006, н. Фархор), сиёсатшинос, номзади 
илмњои сиёсї (2001), дотсент (2002). Соли 1990 факултети географияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм кардааст. Солњои 1990–1994 муаллими мактаби тањсилоти умумии № 
25 ш. Душанбе, 1994–1997 аспиранти кафедраи сиёсатшиносї, 1997–2003 
ассистент, муаллими калони кафедраи сиёсатшиносї, 2003–2005 муовини 
декани факултети таърих оид ба тарбия, 2005–2006 декани факултети 
таърихи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи зиёда аз 30 мақолаи 
илмї ва илмию методї мебошад. Оид ба масъалањои ташаккулёбии сиёсати 
экологї кори илмї бурдааст.  

 
 

  КАРИМОВ Давлатшо Раҳматшоевич (тав. 20. 08. 1993 
н.Муъминобод, в.Хатлон), муаллими забони англисӣ, 
сиёсатшиносӣ хатмкардаи факултети забони англисии 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ (2015),  магистри кафедраи 
сиёсатшиносии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (2015-
2017), сармутахассиси шуъбаи фарњанги ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї (2016-2018), сармутахассиси шуъбаи 
кор бо љавонони ДДОТ ба номи Садриддин Айнї 

(29.08.2018 то ҳол), ассистенти кафедраи 

сиёсатшиносии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (2018 то ҳол), муовини 
Раиси филиали Иттифоќи љавонони Тољикистон дар н. Исмоили Сомонии 

шањри Душанбе (аз 02.2020 то ҳол), котиби ташкилоти ибтидоии ҳизбии 

ҲХДТ “Омӯзгор»-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

Садриддин Айнӣ (2020 то ҳол), Роҳбари намояндагии ташкилоти 

ҷамъиятии ҷавонон “Созандагони Ватан»-и ҲХДТ дар Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (2020 то ҳол). 

Дар мавзуи «Масъалаҳои ҳифзи ваҳдати миллӣ дар шароити таҳдидҳои 
иттилоотӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» тадқиқоти илмӣ карда 
истодааст. Бо Ифтихорномаи маќомоти иљроияи ҳокимияти давлатии н. 
Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе (2021), дипломи дараҷаи 2-юм дар 
озмуни шаҳрии мақолаи беҳтарин дар мавзуи “Пешвои миллат» аз ҷониби 
Кумитаи иљроияи Ҳизби халќии демократии Тољикистон дар шаҳри 
Душанбе (2021), ифтихорномаи Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон (соли 2020), ифтихорномаи ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї (2019, 2020), ифтихорномаи шуъбаи Вазорати корҳои 
дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе (2021), 
ифтихорномаи маќомоти иљроияи мањалии ҳокимияти давлатии н. 
Муъминобод (2019), сипосномаи КИ ҲХДТ дар шаҳри Душанбе (2020), 
ифтихорномаи КИ ҲХДТ дар н. Исмоили Сомонї (2019), сипосномаи КИ 
ҲХДТ дар н. Исмоили Сомонї (2018), ифтихорномаи Раёсати љавонон, 
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варзиш ва сайёњии шањри Душанбе (2017, 2021), сипосномаи Раёсати кор бо 
љавонон ва варзиши шањри Душанбе (2015, 2017), сипосномаи Кумитаи кор 
бо љавонон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (2017), 
сипосномаи Кумитаи иттифоќи касабаи кормандони соњаи маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон (2015) сарфароз гардидааст. 

Соли 2021 барои ишғоли ҷойи аввал дар номинатсияи “Таблиғотчии 
беҳтарин» дар Фестивал озмун бахшида ба эълон гардидани шаҳри 
Душанбе “Пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил» бо 
Кумитаи иљроияи Ҳизби халќии демократии Тољикистон дар н. Исмоили 
Сомонї (2021) ќадршиносї гардидааст. 

 
КАРИМОВ Мўсо Бобишоевич (тав. 20. 11. 1966, деҳаи  
Дашти Марзои ноҳияи Файзобод), номзади илмҳои 
педагогӣ (1998), дотсент (2010), профессор (2021). 
Солҳои 1985–1987 сарбози артиши шуравӣ, солҳои 
1987–1992 донишҷӯи факултети таърихи Донишкадаи 
давлатии омӯзгории ш. Душанбе ба номи Қ. Ҷӯраев. 

Номбурда соли 1992 донишгоҳи мазкурро аз рӯи ихтисоси муаллими фанҳои 
таърих ва ҳуқуқ бо дипломи аъло хатм намудааст. Солҳои 1992–1994 ба 
сифати муаллими фанни таърих ва ҷомеашиноси дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №19 ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе адои вазифа намудааст, 
солҳои 1994–1998 аспиранти шуъбаи рӯзонаи кафедраи Педагогикаи умумии 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, солҳои 1998–2002 омӯзгори кафедраи 
педагогикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ. Ҷӯраев 
буд.  

Аз соли 2002 то имрӯз ҳамчун мудири кафедраи методикаи таълими 
таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. 
Айнӣ кор мекунад. Муаллифи зиёда аз 7 асари илмӣ, 4 китоби дарсӣ, 6 
дастури методӣ ва 70 мақолаи илмию оммавӣ мебошад. Мавзуи тадқиқоти 
ӯро масъалаҳои инкишофи низоми маорифи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва рушди низоми маориф дар замони истиқлолият ташкил 
медиҳанд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тоҷикистон» (2009) 
қадр карда шудааст.  

Ас.: Вазъи таъминкунии кадрҳои баландихтисос дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон солҳои 80-ум. Д., 1998; Истифодаи ҳуҷҷатҳои таърихӣ дар дарсҳои таърих. Д., 2007; 
Аз таърихи пайдоиши донишгоҳҳо дар Эрон. Теҳрон, 2014; Бойгоншиносї. Д., 2013 
(ҳаммуаллифӣ); Тавсияњои методї оид ба ташкил ва гузаронидани таљрибаомўзии омўзгорї. Д., 
2014; Методикаи талими таърих дар мактабҳои олӣ. Д. 2015; Хронологияи таърихї. Д. 2014; 
Таърихи афкори љамъияти-сиёсии халќи тољик. Д.,  2017; Этнография. Д., 2018; Фанҳои 
ёрирасони таърих. Д., 2005. Таърихи инкишофи системаи маориф дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Д., 2019; Археология. Д., 2021. Методикаи таълими ҳуқуқ. Д., 2021.  
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КАРИМОВ Нусратулло Каримович (тав. 2. 01. 
1934, ш. Душанбе, ваф. 2019, ш. Душанбе), номзади 
илмњои техникї (1974), профессор (2002). Соли 1953 
Техникуми матоъбофии ш. Душанберо хатм намудааст. 
Солњои 1954–1959 донишљўи факултети физика-
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1959–1967 ассистент, 
1967–1969 муаллими калони кафедраи асосњои 
истењсолоти донишкадаи номбурда, 1969–1972 

аспиранти Институти илмї-тадќиќотии хољагии ќишлоќ, 1972–1974 ходими 
калони илмии институти мазкур, 1974–1975 муаллими калони кафедраи 
асосњои истењсолот, 1975–1988 мудири кафедраи фанњои умумитехникї, 
1988–1993 дотсенти кафедраи номбурдаи Донишгоњи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Њамзамон, солњои 1979–1991 раиси 
Љамъияти умумииттифоќии ихтироъкорони донишкадаи омўзгории 
пойтахт буд. Солњои 1993–2008 њамчун мудири кафедраи технология ва 
мошиншиносии ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Солњои 2002-2019 
профессори кафедраи мазкур буд. Муаллифи як рисолаи илмї, 6 дастури 
таълимї ва зиёда аз 70 мақолаи илмию методї, инчунин, дорои 3 ихтироот 
ва 2 патент барои истењсолот мебошад. Мавзуи корњои илмию 
тадќиќотияшро масъалањои ихтирооти масолењи конструксионии ба соиш 
тобовари антифриксионї ва антикоррозионї ташкил медињад. Бо 
роњбарии ў 3 нафар рисолањои номзадї дифоъ кардаанд. Дар 
конференсияњои мухталифи илмї-амалии љумњуриявї ва байналмилалї, аз 
љумла дар шањрњои Армавир, Даргобич, Кривой-Роги (ЉШС Украина), 
Мозар (ЉШС Беларус), Вилнус бо маърузањо баромад кардааст. Давоми 8 
сол аъзои Шурои илмию методии Вазорати маорифи ИЉШС буд. Барои 
хизматњояш бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» (1977), унвони «Корманди шоистаи Тољикистон» (1998), 
ифтихорномањои Вазорати маорифи ИЉШС, Вазорати мактабњои олї ва 
махсуси ИЉШС ва Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон сарфароз 
карда шудааст.  

Ас.: Истифодаи саройи мошину тракторњо. Д., 2002; Машѓулиятњои лабораторї аз 
фанни технологияи масолењи конструксионї. Д., 2003; Асосњои тармими сарои мошину 
таракторњо ва масолењшиносї. Д., 2009; Физико-химические основи технологии 
элементоэпоксидних антифрикционних и защитних покритий. Д., 2010.  

 
КАРИМОВ Темур (тав. 03. 02. 1928, ш. Хуљанд, 

ваф. 28. 07. 1989, ш. Душанбе), муаррихи тољик, доктори 
илмњои таърих (1969), профессор (1970). Солњои 1941–
1946 донишљўи факултети таъриху филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинобод, 1946–
1947 мудири ќисми илмии Омўзишгоњи омўзгории ш. 
Уротеппа, 1947–1948 инспектори шуъбаи мактабњои 
маорифи халќи вилояти Ленинобод, 1948–1964 муаллим, 



290 

 

муаллими калон, муовини декани факултети таъриху филологияи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1964–1972 мудири 
кафедраи таърихи ЊКИШ ва коммунизми илмии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Кулоб, 1972–1977 профессори кафедраи таърихи ЊКИШ, 
1977–1982 мудири кафедраи таърихи ЊКИШ, 1982–1989 профессори 
кафедраи номбурдаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко буд. Муаллифи зиёда аз 10 асар ва 150 мақолаи илмї 
ва илмию оммавї аст. Оид ба барпо ва мустањкам кардани њокимияти 
шуравї дар Тољикистони Шимолї корњои илмї бурдааст. Бо медали 
«Барои мењнати шоён», ба муносибати 100 солагии рўзи таваллуди В. И. 
Ленин ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон 
ќадр карда шудааст.  

Ас.: Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Северном 
Таджикистане, Сталинабад, 1957; Таджикистан в период революции 1905–1907 гг., Д., 
1965; Восстание 1916г. в Таджикистане. Д., 1968.  

 
КАРИМОВ Шуњрат (тав. 29. 04. 1983, н. 

Муминобод), муаллими забони англисї, номзади 
илмњои филолдогї (2014). Солњои 2001–2006 дар 
факултети забонњои хориљии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев 
тањсил кардааст. Аз соли 2006 то соли 2015 ассистенти 
кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавї, 
методисти шуъбаи ѓоибона, коргузор, љонишини декан 
оид ба илм ва аз соли 2015 инљониб мудири кафедраи 
услубшиносї ва назарияи тарљумаи ДДОТ ба номи С. 

Айнї мебошад. Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Тањлили сохторї-
семантикии истилоњоти соњаи њавопаймої дар забонњои тољикї ва 
англисї» дифоъ намудааст. Муаллифи 2 луѓат (луѓати истилоњоти 
њавопаймої дар забонњои тољикї-англисї-русї, луѓати синонимњои забони 
англисї бо тољикї ва русї), 3 дастури таълимї, 3 монография ва зиёда аз 
35 мақолаи илмї-тадќиќотї мебошад.  

Ас.: Луѓати тољикї ба англисї ва англисї ба тољикї (вожањои соњаи њавопаймої). – Д., 
2012; Вожањои њаммаънои англисї ба русї, тољикї ва истифодаи онњо. Д., 2015; Авиационние 
термины в таджикском и английском языках. Д..  2015; A course in theoretical phonetics.– Д., 
2016; A course of Modern English Lexicology. Д. ,2017; Лексикологияи забони англисї / 
Комплекси таълимї-методї.– Д., 2018; Забони англисї // Китоби дарсї барои мактабњои олї. 
Д., 2019.  

 

КАРИМОВА Дилафрўз Насибовна (тав. 9. 08. 
1992, шањри Душанбе), омўзгори забони англисї, 
номзади илмњои филология (2019). Хатмкардаи 
факултети забони англисии ДДОТ ба номи С. Айнї 
(2013). Соли 2015 зинаи магистратураро хатм намуда, 
рисолаи номзадиро дар мавзуи «Муқоисаи низоми 
садонокњо ва њамсадоњои забонҳои тољикї ва 
англисї» дифоъ карда аст. Аз соли 2013 инљониб дар 
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кафедраи забоншиносї ва типологияи муќоисавї њамчун саромўзгор 
фаъолият дорад.  

Ас.: Фонетические свойства некоторих звуков таджикского языка в сопоставлении с 

английским // Вестник ТГПУ им. С. Айни, 2017. –№3, серия филологии. Д., 2017; 

Артикуляционная характеристика гласних звуков таджикского и английского языков // Вестник 

ТНУ, 2017. –№3. серия филологии. Д., 2017; Масъалањои мубрами лингвистика, тарљума, 

адабиёт ва методикаи таълими забонњои хориљї дар мактаби олї бахшида ба 20-солагии Рўзи 

Вањдати миллии Ҷумњурии Тољикистон. Д., 2017.  

 

 

КАРИМОВА Мастона Дилбаровна    (тав. 09.11.1976, деҳаи 
Сасиқбулоқ, н. Лахш), забоншинос, номзади илмњои 
филология (2019), дотсент (2021), хатмкардаи факултети 
филологияи ДДОТ ба номи С. Айнї (2010), сармутахассиси 
Донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбии назди ДМТ (2011-2012), аз соли 2013 
инљониб дар кафедраи умумидонишгоњии забони тољикии 

донишгоњи номбурда аввал ба сифати ассистент ва сипас муаллими калон 
(2016) ва дотсент (2021) фаъолият дорад.  

Соли 2018 дар мавзуи “Ташаккул ва инкишофи лексикаи лањља дар 
шароити дузабонї (дар асоси маводи лексикаи лаҳҷаи тољикони н. Лахш)» 
зери роҳбарии доктори илми филология, узви вобастаи Академияи милли 
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматуллозода С. Р. рисолаи илмї ҳимоя 
намудааст. Аъзои гурӯҳи корї оид ба баррасии Феҳристи номгузории 
объектҳои ҷуғрофии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2021) буда, ҳамчун тарҷумон 
(тарҷумони забони қирғизӣ) дар сохторҳои гуногуни ҷомеа саҳми назаррас 
дорад. Муаллифи зиёда аз 20 мақолаи илмию методӣ мебошад. 

Ас: Масъалаҳои дузабонӣ дар шароити бисёрзабонӣ (Дастури таълимӣ). Д., 2020; 
Таркиби луѓавии лањљаи Лахш // Ахбори Академияи Тољикистон. Д., 2018. №1. саҳ.95-98; 
Калимањои умумихалќї дар минтаќаи Лахш // Суханшиносї. Д., 2018. №1.Саҳ.120-123; 
Калимањои хоси лањљаи Лахш //Муњаќќиќ. Д., 2018. №23/40. Саҳ.128-131. 

 

 
КАРИМОВА Муњаббат Маъмуровна (тав. 27. 12. 

1937, ш. Душанбе), риёзидони шинохтаи тољик, доктори 
илмњои физика-математика (1994), профессор (1999). 
Соли 1960 факултети механикию математикии 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм кардааст. Солњои 1960–1962 муаллими 
кафедраи математика, 1962–1965 аспиранти кафедраи 
математика ва њамзамон ассистенти кафедраи 
математикаи донишгоњи мазкур буд. Солњои 1972–1976 

њамчун дотсенти кафедраи анализи математикї, 1976–1987 мудири 
кафедраи математикаи олї, 1987–1996 дотсенти кафедраи анализи 
математикии донишгоњи омўзгории пойтахт кор кардааст. Аз соли 1996 то 
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ба имрўз профессори кафедраи анализи математикии ДДОТ ба номи С. 
Айнї мебошад. Солњои 2004–2008 вазифаи мудири кафедраи мазкурро дар 
донишгоњи омўзгорї ба уҳда дошт. Инчунин, муовини декани факултети 
математика оид ба корњои илмї буд. Оид ба теоремањои тауберии 
комплексї кори илмї бурдааст. Муаллифи якчанд монография, 14 китоби 
дарсї ва дастурњои таълимї, инчунин, зиёда аз 85 маќолаю фишурдањои 
илмї, илмию методї мебошад. Дар симпозиуму конференсияњои илмии 
љуњуриявї, минтаќавї, умумииттифоќї ва байналхалќї бо маърузањо 
баромад кардааст. Аъзои Шурои диссертатсионї оид ба њимояи рисолањои 
номзадї аз назария ва методикаи таълими математика мебошад. Бо медали 
«Барои мењнатњои шоён» ба муносибати 100 солагии В. И. Ленин (1970), 
нишонњои «Аълочии мактаби олии ИЉШС» (1987), «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» (1994), унвони фахрии «Корманди шоистаи 
Тољикистон» (1998) ва ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Теоремањои тауберї бо баќия барои ќаторњои каратии умумии Дирихле. Д., 1992; 
Руководство по решению задач по математическому анализу. Метод. реком. для студентов. Ч. 1. 
(Ҳаммуаллиф). Д., 1985; Комплексние тауберовие теореми с остатком для обощенних двойних 
рядов Дрихле с риссовскими средними // Известия АН Тадж ССР, 1986, № 2 (100).  

 
КАРОМАТУЛЛОЊИ МИРЗО (тав. 25. 04. 1942, д. 

Нилкони љамоати Дењоти Роњатии н. Ленин (њозира 
Рўдакї), нависанда. Соли 1963 факултаи таъриху 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Сипас 
муаллими мактаб, ходими адабии рўзномаи «Пионери 
Тољикистон» («Анбоз»), мудири шуъбаи рўзномаи 
«Комсомоли Тогљикистон» («Љавонони Тољикистон»), 

мудири шуъбаи адабиёти бадеии нашриёти «Маориф» («Маориф ва 
фарњанг»), сармуњарир ва директори нашриёти «Адиб» (1990-2004) будааст. 
Соли 2004 мудири шуъбаи иттилоотию тањлилии Дастгоњи иљроияи 
Презинтии Љумњурии Тољикистон таъин шудааст. Аз соли 2007 
сармуњаррири њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» мебошад.  

Аз ибтидои солњои 60-уми асри гузашта рў ба таълифи насри бадеї 
овардааст. Нахустин њикояи ў «Айб аз худатон, додар!» солњои 1965 дар 
рўзномаи «Маориф ва маданият» ва китоби аввалинаш – ќиссаи «Ситораи 
Умед» соли 1980 дар нашриёти «Ирфон» ба табъ расидаанд. Маҷмуаи 
њикоя, очерк ва ќиссањояш «Маоши аввал» (1982), «Шабе дар Кабудљар» 
(1984), «Дарди ишќ» (1986), «Суруди муњаббат» (1988), «Дар орзуи падар» 
(1989), «Нишони зиндагї» (1993), «Ситорањои паси абр» (2005), «Љилои 
ситорањо» (2012), романњои «Дар орзуи падар» (иборат аз се ќисмат, 2010), 
«Марги бегуноњ» (2012), «Ду њикоя» (2013), «Дењаро хоб мебинам» (2014) 
паси њам рўйи чоп омада, маќоми ўро дар адабиёти тољик шоиста 
гардонидаанд.  
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Асарњои нависанда бо забони суфтаю фасењи тољикї ба ќалам омада, 
хислатњои неку бади њамзамонони моро воќеънигарона ба риштаи тасвир 
кашидаанд ва муаллифашонро ба њайси яке аз шогирдони муваффаќи 
мактаби нигорандагии Устод Айнї ва давомдињандаи кори Сотим 
Улуѓзодаю Љалол Икромию Фазлиддин Муњаммадиев ва дигар устодони 
насри муосири тољик шуҳратёр намудаанд.  

Радиои љумњурї дар асоси ќиссаи «Дарди ишќ» ва ќисмати аввали 
романи «Дар орзуи падар» радиотеатр офаридааст, ки писанди 
њамагонанд. Њанўз дар даврони шуравї Киностудияи «Тољикфилм» 
аввалинбор ба забони тољикї аз рўйи ќиссаи «Дарди ишќ» филми њамноме 
ба навор гирифтааст, ки то имрўз љолиби диќќати тамошобинонанд.  

Дар заминаи романи сегонаи «Дар орзуи падар» иборат аз 23 ќисмат 
сериали њамноме танзим гардидааст, ки на танњо дар Тољикистон, балки 
дар Эрону Афѓонистон маъруфияти мањбубияти хосае пайдо кардааст.  

Вобаста ба мавзуи романи «Марги бегуноњ», ќиссаи «Нишони 
зиндагї» силсилафилм ва њикояи «Мењри модар» филм омада ва пешкаши 
умум гардидааст. Муаллифи филмномањо ва радиотеатрњои дар заминаи 
асарњои нависанда тањия гардида Шоири халќии Тољикистон Гулназар 
Келдист, ки бо эљодиёти адиб хуб ошної ва бо ў њамкорї дорад. Китоби 
ќиссањои «Дарди ишќ» -аш тањти унвони «Муки любви» соли 1989 дар 
маскав (ба забони русї), романи «Дар орзуи падар» соли 2002 дар 
Љумњурии Исломии Эрон интишор ёфтаанд. Осори гуногунаш дар 20 
маҷмуаи дастљамъї ба чоп расидаанд.  

Асарњои алоњидаи ў, њамчунин, ба забонњои инглисї, чехї (тарљумон 
Иржи Бечка), туркманї, узбекї ва ѓ. тарљума ва чоп шудаанд.  

Нависандаи халќии Тољикистон, барандаи Љоизаи давлатии 
Тољикистон ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї, Љоизаи адабии ба номи Л.Н. 
Толстой, Корманди шоистаи маданияти Тољикистон, дорандаи ордени 
«Шараф», Аълочии маорифи халќи Тољикистон, узви раёсат ва раиси 
Шурои насри ИН Тољикистон ва узви чандин кумитаю созмону 
комиссияњои бонуфузи љумњуриявист.  

Аз соли 1982 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  
 

 
КЕНЉАЕВ Тоњир (тав. соли 1907, н. Конибодом, 

ваф. маълум нест), ходими давлативу љамъиятї. Солњои 
1925–1930 аъзои комсомол ва аз соли 1930 аъзои Њизби 
Коммунистии ИЉШС буд. Солњои 1927–1930 њамчун 
муаллим ва мудири мактаби миёна дар ш. Конибодом 
кор кардааст. Пас аз тањсил дар мактаби коммунистии 
ш. Самарќанд солњои 1931–1933 мудири шуъбаи 
маорифи шањри Конибодом, 1933–1934 сардори шуъбаи 
кадрњои Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон ва 

директори Донишкадаи омўзгории ш. Сталинобод буд. Солњои 1934–1936 
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дар Донишкадаи марксизм-ленинизми ш. Тошкент тањсил намудааст. 
Солњои 1937–1941 њамчун директори мактаби тиббии ш. Сталинобод, 
мудири маорифи вилояти Сталинобод, раиси Кумитаи маълумоти касбї-
техникии назди Шурои Вазирони ЉШС Тољикистон, сардори шуъбаи 
кадрњои Вазорати сохтмон, котиби кумитаи иљроияи депутатњои ш. 
Сталинобод кор кардааст. Барои хизматњояш бо ордени «Нишони фахрї» 
ва бисёр медалњои Иттифоќи шуравї мукофотонида шуда буд.  

 
КЕНЉАЕВА Зарина Хайруллоевна (тав. 29. 07. 1973, д. Ҳаёти нави ш. 

Ваҳдат), равоншинос ва педагог, номзади илмҳои 
педагогика. Хатмкардаи факултаи педагогика ва 
психологияи ДДОТ ба номи С. Айни (1996). Солњои 1990-
1992 котиб - таќсимотгари заводи «ТУРТА дар ш. Ваҳдат, 
1992-2005 муаллими синфњои ибтидоии мактаби миёнаи 
№88-и шаҳри Душанбе, 2005-2016 муаллимаи калони 
кафедраи психологияи умумидонишгоҳӣ, раиси Шурои 
занони донишгоҳ, иҷрокунандаи вазифаи дотсент ва 
ҷонишини декан оид ба илм дар факултети педагогика-

психологии ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Солњои 2016-2017 сардори шуъбаи 
тарбия ва равобити хориҷаи Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва 
дизайни Тоҷикистонро ба уњда дошт. Аз соли 2017 то 2019 мудири 
кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ дар ДДФСТ ба номи М. Турсунзода, 2019-
2021 мудири кафедраи психологияи иљтимої ва муносибатњои оилавї дар 
факутети психология ва тањсилоти фарогир ва аз соли 2021 инљониб декани 
факултети тањсилоти томактабии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Бо 
Ифтихорномањои АМИТ, ДДОТ ба номи С. Айнӣ ва нишони Аълочии 
вазорати маориф ва илми Тоҷикистон мушарраф гардидааст.  

 Ас.: Профессиональная компетенция учителей в процессе преподавания таджикского 

языка. (Монография). Д., 2017; Комплекси таълимї-методї аз фанни «Психологияи иљтимоии 
соњаи маориф». Д., 2018; Барномаи таълимї аз фанни «Истифодаи методњои математики дар 
психология». Д., 2020.  

 
КЕНЉАЕВА Латофат Эргашевна (тав. 7. 01. 1968, ш. Душанбе), 

муаллими фанни мантиќ. Солњои 1985–1989 дар факултети педагогикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намудааст. Солњои 1990–1993 муаллими мактаби миёнаи №6-и н. 
Вањдат буд. Аз соли 1994 инљониб муаллими калони кафедраи фалсафа ва 
фарњанги ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Дар мавзуи «Таълимоти 
мантиќию гносеологии Насириддини Тўсї» корњои илмї мебарад.  

 
КЕЙЛМАН Эрнест Иванович (тав. маълум нест, ваф. таќрибан 1987), 

педагог ва равоншинос, номзади илмњои психологї (1969), дотсент (1974). 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм кардааст. 
Муддати 18 сол дар кафедраи методикаи таълими математикаи 
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Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Инчунин, дар факултети математикаи донишкадаи омўзгорї 
њамчун котиби илмї фаъолият намудааст. Оид ба хислатњои психологии 
таълим бо ёрии васоити намуди барномавї кори илмї бурдааст. Муаллифи 
якчанд маќолањои илмї, илмию методї ва дастурњои таълимию методї аст.  

Ас.: Логарифмњо, муодилањои нишондињандагї ва логарифмї (ба забонњои тољикї ва 
русї). Д., 1964; Такрори математикаи мактабї (ҳаммуаллиф. Д., 1976; Практикум по 
геометрическим преобразованиям (ҳаммуаллиф). Д., 1981; Геометрия 6-8. Ќ. 1. 2. Д., 1986.  

 
КИАНОВСКИЙ Борис Александрович (тав. 25. 

04. 1904, вилояти Тюмени РСФСР, ваф. маълум нест), 
педагог, номзади илмњои педагогї, дотсент, муаллими 
хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон. Соли 
1923 техникуми омўзгории ш. Тюмен ва соли 1938 
факултети химия-биологияи Донишкадаи омўзгории ш. 
Сталинободро хатм кардааст. Солњои 1923–1930 
муаллим ва мудири мактаби миёнаи ш. Ярослав, 1930–
1933 муаллими химия дар ФЗУ-и роњи оњан, 1933–1934 

мудир ва директори мактаби миёнаи Кок Янгани ЉШС Ќирѓизистон, 1935–
1937 мудири ќисми таълими мактаби миёнаи №3 ш. Сталинобод, 1937–1938 
муаллими химияи политехникуми ш. Сталинобод, 1938–1942 директори 
мактаби миёнаи №17 ш. Сталинобод буд. Солњои 1939–1943 њамчун 
муаллими калони кафедраи химияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 1945–1947 муовини аввали вазири 
маорифи ЉШС Тољикистон, 1947–1949 муовини директори донишкадаи 
омўзгории пойтахт оид ба шуъбаи шабона ва аз соли 1949 муовини 
директори донишкадаи мазкур оид ба корњои таълим ва илм кор кардааст. 
Аз соли 1960 ба њайси муаллими калони кафедраи педагогика ва 
психологияи донишкадаи омўзгорї дарс гуфта, пас аз чанд соли фаъолият 
ба Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин ба кор 
гузаштааст. Дар давоми зиёда аз 20 соли фаъолияташ дар донишкадаи 
омўзгории пойтахт дар тарбияи њазорњо мутахассисон сањми калон 
гузоштааст. Барои хизматњояш бо унвони фахрии «Муаллими 
хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» (1957), ордени «Байраќи 
Сурхи мењнат», нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» ва якчанд ифтихорномањои фахрии Президиуми Шурои Олии 
ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  
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 КИМЁГАРОВ Бенсион (Борис) Ариевич 
(тав.30.09.1920, Самарќанд, ваф. 18.04.1979, ш. 
Душанбе), коргардони маъруфи синамо ва театри 
тољику собиќ шуравї, омўзгор ва актёр, асосгузори 
жанри таърихию эпикї дар кинои тољик. Ходими 
хизматнишондодаи Љумњурии Тољикистон (1957), 
њунарманди мардуми Тољикистони шуравї (1960). 
Барандаи љоизаи ба номи Сталин, дараљаи сеюм (1952), 
барандаи љоизаи давлатии Љумњурии Тољикистон ба 
номи Рўдакї (1972), узви Иттифоќи синамогарони 

ИЉШС (аз соли 1957).  
Дар Самарќанд таваллуд шуда, дар хонаи бачагонаи ш. Хуќанд тарбия 

гирифтааст. Солњои 1934-1936 дар шањри Хуќанди Љумњурии Узбекистон 
ба њайси актёр ва ёвари коргардони театр фаъолият намудааст. Солњои 
1936-1939 дар Институти педагогии шањри Сталинобод дар риштаи 
филологияи тољик тањсил карда, њамзамон аз соли 1937 дар мактабњои ш. 
Душанбе ба сифати омўзгори забон ва адабиёт кор кардааст. Баъдан, соли 
1939 ба факултети коргардонии Институти давлатии умумииттифоќии 
кинематографияи шањри Маскав дохил шуда, онро соли 1944 хатм 
кардааст. Аз њамон сол дар киностудияи шањри Сталинобод ба кор шуруъ 
кардааст. Давраи аввали фаъолияти Б. Кимёгаров бо синамои њуљљатї 
алоќаманд аст. Нахустфилми тањиягар филми пурраметражи «Тољикистон» 
(1945, бо њамкории Л. Степанова, медали биринљї ва Ифтихорномаи 
фахрии кинофестивали байналхалќии Венетсия, 1946) буд, ки дар он 
фидокории тољикон дар фронт ва аќибгоњ барои ѓалаба бар фашизм 
инъикос ёфтааст. Силсилаи филмњои кўтоњметражи Б. Кимёгаров «Дар 
кўњњои Помир» (1946), «Водии миллионерњо» (1974), «Ќувваи бузург» 
(1948), «Дар Помир» (1952), «Водии Вахш» (1954), ба тасвири мавзуъњои 
гуногуни њаёти иќтисодию фарњангї ва љуѓрофияи Љумњурии Тољикистони 
он замон вобастаанд. Филмњои калони публитсистї «Сарзамини љавонї» 
(1950), «Тољикистони Советї» (нахустфилми ранга, 1951); мукофоти 
давлатии СССР (1952), «Иди халќи тољик» (1955), «Одамони кишвари 
офтобрўя» (1957), «Ассалом, Тољикистон» (1960), «Чањор суруд дар васфи 
Тољикистон» (1964) дар синамои тољик маќоми махсус пайдо кардаанд. Б. 
Кимёгаров дар филмњои «Садриддин Айнї» (1949), «Сарояндаи Ватан» 
(1968) ва филми пурраметражи «Садриддин Айнї» (1978) аз роњи зиндагї 
ва асарњои нависандаи бузург ва маќоми ў дар фарњанги тољик маълумот 
медињад. Дар аксар филмњояш Б. Кимёгаров муаллифи сенария низ 
мебошад. Аз рў и сенарияњои ў њуљљатнигорони тољик чандин филмњо 
офаридаанд («Роњи сафед», «Санъати Тољикистон», «Ба ќуллаи Ленин», 
«Муњаммадљон Ќосимов» ва ѓ.). Б. Кимёгаров дар монтажи аксари 
шуморањои киножурнали «Тољикистони советї» иштирок намудааст ва ба 
сифати коргардони дубляж низ кор кардааст. 
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Фаъолияти бадеии Б. Кимёгаров бо филми бадеии «Дохунда» (1956) 
сар шудааст. Ин филм оѓози кинои бадеии тољик ба шумор меравад. 
Коргардон минбаъд њаёти халќи тољикро дар филмњои «Замони осоишта» 
(1964), «Њасани аробакаш» (1965) ва силсилафилми «Одам пўсташро дигар 
мекунад» (1977-78) инъикос кунонидааст. Филмњои офаридаи Б. Кимёгаров 
фарогири рўзгори одамони муосир низ мебошанд, аз љумла «Вазифаи олї» 
(1958), «Оромї нахоњад шуд» (1962), «Бо амри дил» (1968), «Як умр кифоя 
нест» (1974) ва ѓ. Филми машњури ў «Ќисмати шоир» (1959, мукофоти 
«Уќоби тиллої» дар кинофестивали 2-юми байналхалќии кишварњои Осиё 
ва Африка, Ќоњира, 1960) ќиссаи романтикие дар хусуси сардафтари 
адабиёти классикии тољик, устод Рўдакї аст. Коргардон минбаъд бо руљуъ 
ба «Шоњнома»-и Фирдавсї бењтарин силсилафилмњои њунарии худро тањия 
намудааст: «Ливои оњангар» (1961), «Достони Рустам» (1970), «Рустам ва 
Сўњроб» (1971) мукофоти якуми Кинофестивали умумииттифоќї дар 
Тифлис, 1972, њар ду филм – мукофоти давлатии Тољикистони Шўравї ба 
номи А. Рўдакї (1972)-ро сињиб гардидаанд, «Достони Сиёвуш» (1976) 
мукофоти Кинофестивали 10-уми умумииттифоќї барои бењтарин кори 
коргардонї ва бењтарин тањияи эљодкорона, Рига (1977).  

Ба филмњои Б. Кимёгаров обуранги бадеї, образнокї, вусъати тасвир, 
муборизаи шадиди хайру шар, масъалаи љанг ва сулњ, ѓояњои инсондўстии 
эпоси ќадим хос мебошанд. Солњои 1962-1976 Б. Кимёгаров раиси 
Иттифоќи кинематографияи Тољикистон ва яке аз асосгузорони он буд. 
Филмњои тањиянамудаи Б. Кимёгаров дар рушди худшиносии миллии 
љавонони Тољикистони њам собиќ шуравї ва њам замони соњибистиќлолї 
таъсири калон расонидаанд.  

Барои гиромидошти хотираи коргардон бо ќарори Шурои вазирони 
Тољикистони шуравї № 19 аз 30 январи соли 1981 Хонаи синамои 
иттифоќи кинематографистони Тољикистон ба номи Б. Кимёгаров гузошта 
шудааст. 

 
 КИРОМ Остонзода (тав. 15. 01. 1935, деҳаи 

Сарчашмаи ноҳияи Шаҳрисабзи вилояти Қашқадарё, 
ваф. 6. 11. 2013, ш. Душанбе). Баъди хатми мактаби 
миёна, солҳои 1953-1955, дар Донишкадаи давлатии 
омӯзгории Самарқанд, солҳои 1956-1959 дар факултаи 
таъриху филологяи Донишкадаи давлатии омӯзгории 
Душанбе дониш андӯхтааст.  

Солҳои 1956ғ1961 сарвари мактаби миёнаи ба номи 
Абуабдуллои Рӯдакии зодгоҳаш, аз соли 1961 то охири 

умр омӯзгори забон ва адабиёти мактабҳои Душанбе будааст. Бо 
ташаббуси ӯ соли 1997, дар Гимназияи № 5 ба номи Муҳаббат Маҳмудоваи 
ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт маҳфили адабии “Ғунчаҳои умед» ва 
соли 2001 маҳфили адабии “Ошёни баланд» бунёдгузорӣ шудаанд.  
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Дар ҳамин замина, бо кӯшишу эҳтимоми ӯ маҷмуаи дастҷамъии 
ашъори навқаламон «Ғунчаҳои умед» (1999), гулчини шеърҳои Рустами 
Сомонфар “Ахтар» (2000) ва мунтахаби ашъори навқаламони тоҷикзабон 
Тоҷикистону Узбекистон ва Эрону Афғонистон “Накҳати меҳр» (2001) 
интишор ёфтаанд. Соли 1988 дар мавзуи “Низоми арӯзи тоҷикӣ ва 
таҳаввули он» рисолаи номзадӣ дифоъ кардааст. Дар бахши арӯз беш аз 
панҷоҳ мақолаи илмию методии ӯ дар рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва қомусҳо 
мунташир гардидаанд. Намунаҳои ашъори ӯ дар рӯзномаю маҷаллаҳо ва 
маҷмуаҳои дастҷамъии “Шукуфаҳои умедбахш» (1973), “Риштаборон» 
(1984), “Дархост» (1992), маҷмуаҳои алоҳидаи “Рубоиёт» (1998), “Оинаи 
дил» (2003), “Сарчашмаи меҳр» (2004) дастраси хонандагон гардидаанд. 
Аълочии маорифи Тоҷикистон, Ветерани меҳнат, Муаллим-методист. Аз 
соли 1995 узви Иттифоқи нависандагон, аз соли 2004 узви Иттифоқи 
Журналистони Тоҷикистон аст.  

 
КИТОБХОНАИ донишгоњ.  
Китоб ва китобхона дар ҳаёти маънавӣ ва ахлоқии инсон, дар 

ташаккули андешаю ҷаҳонбинӣ ва дарк намудани ҳодисаҳои олам, барои 
поку бегазанд нигоҳ доштани забони модарӣ ва рушди он, таҳкиму тақвият 
ёфтани ҳуввияти миллӣ ва худогоҳиву худшиносии ҳар як фард нақши 
бузург дорад.  

Китоб як рукни муҳими тамаддуни башарӣ ва ҷузъи ҷудонопазири 
зиндагии инсон аст. Аз ин ҷост, ки мардуми олам бо арзи эҳтиром ба 
ганҷинаи маънавии ниёгон китобҳоро дар хазинаи миллии хеш нигахдорӣ 
мекунанд, то ин ки наслҳои имрӯза ва оянда аз онҳо барои рушди 
камолоти маънавии худ истифода баранд ва беҳуда нест, ки китобхонаҳои 
бузург ва номдори олам боиси ифтихори тамоми инсоният ба шумор 
мераванд. Барои пешрафти илм ва техника дар мадди аввал китоб ва 
китобхона меистад.  

Чунин иқдом сабаб гашт, ки дар баробари таъсиси донишгоҳ 
китобхонаи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ ташкил карда шудааст. Дар бунёди фонди он 
китобхонаҳои донишгоҳҳою донишкадаҳои машҳури шаҳрҳои Маскаву 
Санкт-Петербург, Киеву Саратов ва Тошкент саҳми арзанда гузоштаанд. 
Аз ҷумла, соли 1931 донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна дар баробари 195 
нафар донишҷӯ ва 28 нафар муаллим, 26000 нусха адабиёти илмӣ ва 
педагогиро барои Академияи агропедагогии тоҷик ҷудо кард, ки дар байни 
онҳо дастхатҳои пурқиммати Шарқ (адабиётҳои илмии тоинқилобӣ, асосан 
бо забони арабӣ) низ буданд. Дар заминаи хазинаи китобњои аз тарафи 
донишгоҳи Осиёи Миёна фиристодашуда, китобхонаи Академияи 
агропедагогии тоҷик таъсис дода мешавад. Теъдоди китобҳои донишкада 
рӯз аз рӯз афзуда, соли 1934 адади китобхона ба 30032 нусха мерасад. Соли 
1935 Академияи илмҳои Украина ба китобхонаи донишкадаи омӯзгории 
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пойтахт ба миқдори хеле зиёд китоб тӯҳфа менамояд ва дар соли 1936 
миқдори китобҳо ба 40288 нусха мерасад. Солҳои минбаъда дар асоси 
нақшаҳои таълимӣ, корҳои илмию тадқиқотии факултетҳои донишкада 
ҷобаҷогузории китобҳо ба миён омад, ки дар натиҷа низоми каталогӣ ва 
картотекӣ ташкил шуд. Соли 1977 китобхона ба бинои нав кӯчида, 
шароити он боз ҳам хубтару беҳтар гардид. Ин имконият фароҳам овард, 
ки фонди китобҳои дарсию илмӣ аз нав ҷо ба ҷо ва низоми каталогӣ ва 
картотеки ҷорӣ карда шавад. Соли 1990 дар остонаи ҷашнгирии 60-солагии 
донишкада китобхона дорои 492373 номгӯи нашри буд ва ҳар сол зиёда аз 
40 000 китоб мегирифт. Дар хазинаи ҷамъиятию сиёсӣ, илмӣ доир ба 
фалсафа, таърих, ҳуқуқшиносӣ, забоншининосӣ табиатшиносӣ, 
адабиётшиносӣ, санъат, педагогика, равоншиносӣ ва дигар соҳа илм 
мавқеи асосиро ишғол мекунад.  

 Дар хазинаи китобхона адабиёти бадеии нависандагони тоҷик, рус, 
узбек ва дигар халқҳои ҷумҳуриҳои муштаракулманофеъ маҳфузанд. Соли 
1986 азнавсозии хазинаи датсхатҳои чошпуда ва китобҳои нодир сар шуд. 
Дар фонди дастхатҳо суратнусхаҳои китобҳои нашршуда ба забонҳои 
арабӣ, форсӣ, ҳиндӣ, юнонӣ, лотинӣ, англисӣ, франсавӣ, олмонӣ ва ѓайраҳо 
гирд оварда шудаанд. Бештар аз 52 дастхат, ки ба эҷодиёти Абдулқодири 
Бедил, Абдураҳмони Ҷомӣ. Алишери Навоӣ, Камоли Хуҷандӣ, 
Ҷалолиддини Румӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ ва дигарон тааллуқ 
доранд, дар китобхона нигоҳ дошта мешаванд. Дар байни адабиёти хориҷӣ 
китобҳои Шиллер, Гёте, Гейне, Шекспир, Санд ва луғати энсиклопедии 
Майер (ба забони Олмонӣ) мавҷуданд.  

Китобхона дорои шуъбаҳои таҳлилу танзим, ки барои пурра 
намудани адабиёти таълимӣ, таълимию методӣ ва инчунин, адабиёти 
бадеӣ, обунашавӣ ба матбуоти даврӣ зарур аст, шуъбаи хизматрасонӣ, 
баҳисобгирӣ ва хизматрасонӣ ба хонандагон тавассути абономент 
(адабиёти умумӣ, хориҷӣ, байникитобхонавӣ), толорњои хониш (умумӣ ва 
махсус), шуъбаи маълумоти библиографӣ, ки барои интихоби адабиёт 
кӯмак расонида, барои мустақилона ҷустуҷӯ намудани адабиёт, оро додани 
корҳои дипломию рисолавӣ ва ба хонандагон додани маълумотҳои 
библиографӣ ёрии калон мерасонад, шуъбаи рисолаҳои диссертатсиони аз 
рӯйи ихтисосҳои педатогикаи умумӣ ва сиёсатшиносӣ, шуъбаи каталоги ба 
ташкил ва танзими кор бо каталогу картотекаҳо мебошад. Ҳоло дар 
китобхона се намуди феҳрист – алифбоӣ, мураттабӣ ва электронӣ, ки 
тамоми адабиёти тоҷикӣ, русӣ ва узбекиро дар бар мегирад, мавҷуд аст.  

Дар китобхона адабиёти нашри литографӣ, аз ҷумлаи офаридаҳои 
беҳамтои Аттор, Абунасри Форобӣ, Фузулӣ, Бедил, луғатҳои энсиклопедии 
«Ғиёс-ул-луғот», «Мунтахаб-ул-луѓот», луғатҳои Брокгауз ва Ефрон, 
инчунин, Гранат ва дигарҳо низ мавҷуд аст. Бо мақсади беҳтар намудани 
хизматрасонӣ ба донишҷӯёну муалимон ва кори самарабахши 
мустақилонаи донишҷӯен дар назди як қатор кафедраҳои донишгоҳ 
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китобхонаҳои кафедрави ташкил карда шудааст, ки ҳоло миқдори чунин 
китобхонаҳо ба 31 мерасад. Фонди умумии китобҳои онҳо 4000 нусхаро 
ташкил медиҳад.  

Тамоми фаъолияти китобхона барои ба донишҷӯён ва ҳайати илмии 
профессорону омӯзгорон ёрӣ расонидан равона карда шудааст. Бо 
сабабҳои гуногун то ин замон фонди умумии китобхона дар соли ҷорӣ 
301581 ададро ташкил медиҳад, ки аз ин 189855 адад китобҳои тахассусӣ, 
45768 адад китобҳои таълимӣ, 36325 адад китобҳои методӣ ва 29633 адад 
китобҳои бадеӣ мебошанд. Айни замон китобхона ба 25 номгӯи рӯзномаю 
мачаллаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон обуна шудааст, ки онро мунтазам 
мегиранд. Дар соли 2019 ба китобхона 7729 адад китоб ворид шуд, ки аз ин 
миқдор 970 адад ҳамчун ҳадя ва 6759 адад тариқи борхат мебошад.  

Китобхона дорои 5 шуъба ва 5 толор мебошад.  
• Шуъбаи таъмин ва коркарди китоб. 
• Шуъбаи захираи китоб. 
• Шуъбаи абоненти китобҳои тахассусӣ. 
• Шуъбаи автоматикунонӣ ва раванди кори китобдорӣ. 
• Шуъбаи хизматрасонӣ ба муштариён. 
1. Толори хониш. 
2. Толори электронӣ. 
3. Толори матбуоти даврӣ. 
4. Толори аспирантон. 
5. Толори фонди тиллоӣ. 
Шуъбаи хизматрасонӣ ба хонандагони китобхона яке аз қисматњои 

асосии он ба шумор рафта, дар таъмин намудани китобҳои лозима барои 
устодону донишҷӯён нақши муҳим мебозад. Ба он толори қироатхона, 
толори электронӣ, толори аспирантону олимон, толори матбуоти даврӣ ва 
толори фонди тиллоӣ дохил мешаванд.  

 Дар ҳамаи шуъбаҳои хизматрасонӣ дар давоми як сол гардиши 
китоб зиёда аз 186764 ададро ташкил медиҳад. Махсусан, талабот ба 
китобҳои тахассусӣ ва бадеи бештар ба назар мерасад. Толори электронии 
китобхона низ дар сатҳи хизматрасонӣ хеле нақши муҳим бозида ҳамарӯза 
ба зиёда аз 160 нафар хонандагон хизмат мерасонад. Дар фонди 
китобхонаи электронӣ зиёда аз 15000 адад маводҳои электронӣ маҳфуз аст, 
ки ҳамарўза мавриди истифода қарор мегиранд.  

Дар солҳои гуногун сарварии китобхонаро Золотарова К, Кураксина 
А. Ф., Сафарова Ф., Ҷӯраев С. Ҷ., Худойбердиева Р. С., Раҷабова И. Ю., 
Каримова Б. А., Бўриев М., Қодирова Г., Мусина Э. ба уҳда доштанд. Айни 
замон роҳбарии китобхонаи донишгоҳ бар дӯши Ҳикматов Н., яке аз 
мутахассисони соҳаи китобдорӣ вогузор гардида аст.  

Ҳайати кормандони китобхона аз нафарҳои зерин иборат мебошанд, 
ки собиқаи кории аксари онҳо зиёда аз 20-30 солро ташкил медиҳад.  
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КОЛЕСНИКОВА Палегея Димитровна (тав. 11. 
01. 1929, н. Галкини вилояти Павлодари ЉШС 
Ќазоќистон), биолог, номзади илмњои биология (1955), 
дотсент (1958). Соли 1951 факултети биология-
хокшиносии Донишгоњи давлатии Осиёи Миёнаро бо 
ихтисоси ботаника хатм кардааст. Солњои 1952–1955 
аспиранти Институти илмї-тадқиқотии хољагии 
кишлоқи АИ Љумњурии Узбекистон буд. Пас аз хатми 
аспирантура дар институти номбурда шаш моњ ба 

сифати лаборант фаъолият кардааст. Солњои 1955–1996 дар кафедраи 
ботаникаи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев 
ба сифати муаллим, муаллими калон ва дотсент фаъолият намудааст. 
Муаллифи зиёда аз 60 мақолањои илмию методї, аз љумла «Влияние 
водного и питательного режимов на рост и развитие люцерни и злаков», 
«Темпи нарастания сосущей сили листьев и злакових трав в межполивние 
периоди», «Дневная динамика сосущей сили листьев многолетних трав», 
«Новий метод определения сосущей сили листьев растений» мебошад. Дар 
масъалањои рељаи обию ѓизоии растанињои алафию дарахтии Љумњурии 
Тољикистон корњои илмиву тадќиќотї бурдааст. Бо нишони «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» (1970), медали «Победитель 
соцсоревнования» (1978), ифтихорномањои Вазорати маорифи халқи 
ИЉШС ва ЉШС Тољикистон сарфароз гардидааст.  

 
КОЛЛЕЉИ ОМЎЗГОРЇ 
Коллељи омўзгории ДДОТ ба номи С. Айнї соли 1999 таъсис ёфтааст. 

Соли 1959 њамчун Омўзишгоњи омўзгории ба номи Н. К. Крупская дар 
сохтори шуъбаи томактабии Омўзишгоњи омўзгории ш. Конибодом таъсис 
шуда буд, ки дар он 23 нафар омўзгорон фаъолият доштанд ва теъдоди 
умумии донишљўён 60 нафарро ташкил мекард. Дар бинои омўзишгоњ се 
кабинет ва дањ синфхона мављуд буд.  

Омўзгори хизматнишондодаи љумњурї Назирова У. нахустин сарвари 
ин махзани маърифат буд, ки то соли 1964 ифои вазифа намуда, баъдан бо 
сабаби беморї ба нафаќа баромадааст. Солњои 1964–1981 роњбарии 
омўзишгоњи мазкурро духтари Нусратулло Махсум - Ќањрамони 
Тољикистон Махсумова Х. Н. ба ихтиёр дошт, ки аз рўзњои аввали ташкил 
гардидани омўзишгоњ ба њайси омўзгор кор мекард. Ин муаллимаи 
маърифатдўст аввалин зани тољик аст, ки бо медали ба номи Н. К. 
Крупская сарфароз шудааст. Тўли 17 соли фаъолияти роњбарии ў дар 
омўзишгоњ сифати таълим ва тарбия бењтар гардида, омўзгорони 
собиќадор ва љавон ба кори омўзишу парвариш љалб карда шуданд. 
Њакимова М. аз соли 1963 дар Омўзишгоњи омўзгории пойтахт ба њайси 
омўзгор фаъолият намуда, солњои 1981–1996 сарварии онро ба дўш дошт. 
Хизматњои бисёрсолаи ўро дар соњаи мактабу маориф ва тайёр намудани 
мутахассисони болаёќат ба инобат гирифта, бо нишони «Барои комёбињои 
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хуб дар тањсилоти махсус», ифтихорномаи Вазорати маориф ва соли 1996 
бо унвони «Муаллими хизматнишондодаи Љумњурии Тољикистон» 
сарфароз намудаанд.  

Солњои 1996–1998 сарвари омўзишгоњ Нуриддинова М. буд. Соли 
1998 ќобилияти кордонию масъулиятшиносиашро ба инобат гирифта, ўро 
аввал муовини раиси ш. Душанбе ва баъдан солњои 2005–2010 вакили 
мардумї дар Маљлиси намояндагони Маљлисии Олии Љумњурии 
Тољикистон интихоб намуданд.  

Солњои 1998–2007 сарвари ин муассисаи таълимиро Ќосимова М. Н. 
ба уҳда дошт. Дар тўли фаъолияти худ ў тавонист, ки дар њама соњањои 
њаёти коллељ дигаргунињои назаррас ворид созад. Мањз дар њамин давра 
сифати таълим ва тарбия дар таълимгоњ рангу љилои нав пайдо кард ва 
Омўзишгоњи омўзгорї бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти 
раќами 262 аз 1-уми июни соли 1998 ба Коллељи омўзгории ДДОТ ба номи 
Ќ. Љўраев табдил дода шуд.  

Солњои 2007-2020 ба Коллељи омўзгорї номзади илми таърих 
Ќурбонова Ш. И. директор таъин гардида, бањри пешбурди раванди 
таълиму тарбия ва ободонии ин муассиса зањмат кашид. Ў тавонист, ки дар 
як муддати кўтоњ таъмиру тармими пурраи бинои асосии таълимгоњро ба 
субут расонад ва барои устодон ва донишдўён шароити хубї таълимиро 
фароњам созад. 

Дар коллељ њафт факултет фаъолият дорад, ки аз рўйи ихтисосњои 
забон ва адабиёи тољик, забон ва адабиёти рус, забони англисї, таърих ва 
љомеашиносї, математика ва информатика, методикаи тањсилоти ибтидої, 
методикаи тањсилоти томактабї мутахассис тайёр мекунад. Дар баробари 
ин дар сохтори коллељ кафедрањо фаъолият доранд, ки ба корњои таълиму 
тарбия ва илмї машѓуланд. Дар коллељ кафедрањои забон ва адабиёти 
тољик, таърих ва љомеашиносї, филология (русї, англисї), педагогика ва 
психология, математика ва информатика ва низоми таълими кабинетї 
амал мекунад, ки мувофиќи наќшаи нави таълимї 17 кабинети фаннї 
љињозонида шудааст.  

Донишљўён ба шуъбањои рўзона ва ѓоибона ба тањсил фаро гирифта 
шудаанд, ки вазифаи мудири шуъбаи рўзонаро Таѓоев С., шуъбаи 
ѓоибонаро Рофиева М. пеш мебаранд. Теъдоди муњассилини коллељ 900 
нафарро ташкил дода, 430 нафарашон дар шуъбаи рўзона ва ќисми 
боќимондаашон дар шуъбаи ѓоибона ба омўхтани нозукињои касби 

омўзгорї машѓуланд. Њар сол ба њисоби миёна 270 нафар донишҷӯ 

коллељро ба поён расонда, бо роњхати Вазорати маориф ба гўшањои 
мухталифи кишвар њамчун омўзгор ба кор фиристонида мешаванд.  

Дар коллељ 55 нафар омўзгор ифои вазифа менамоянд. Аз ин теъдод 
33 нафар ба њайси омўзгори асосї ва 22 нафар ба њайси њамкор фаъолият 
доранд. Аз њисоби шумораи умумї як нафар доктори илмњои педагогї, 13 
нафар номзади илм, як нафар дорандаи унвони «Муаллими 
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хизматнишондодаи Љумњурии Тољикитон» ва 22 нафар дорандаи нишони 
«Аълочии маорифи Тољикистон» мебошанд.  

Фаъолияти шурои илмии таълимгоњ низ самарабахш ба роњ монда 
шуда, он аз болои фаъолияти илмии олимони назорат мебарад. 
Масъалањои илмие, ки ба њалли онњо устодони коллељ машѓуланд, ба 
ташкили раванди таълиму тарбия дар коллељу макотиби тањсилоти умумї 
ва олї, барои баланд бардоштани њисси миллї, худогоњию худшиносї, 

ватандӯстии љавонон бо истифода аз таърихи фарњанг ва адабиёт равона 

карда шудааст.  
Коллељ дорои китобхона мебошад, ки зиёда аз 20000 нусха китобњои 

илмию бадеї ва таълимию методї дорад. Њамчунин дар коллељ толори 
китобхонї мављуд аст. Њамасола барои зиёд гардонидани фонди 
китобхона китобњои таълимию методї харидорї мешаванд.  

Аз соли 2020 номзади илмњои педагогї Одиназода Латофат Амиршо  
ба сифати директори коллељи номбурда кор мекунад. 

 
КОМИЛОВ Мирато Миршаробович (тав. 11.11.1982) - 

забоншинос, тарҷумон, номзади илмҳои филологӣ (2020), 
дорандаи ифтихорномаи Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Хатмкардаи факултети забонњои хориљии 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров 
(2005).  

Омўзгори забони англисии мактаб-гимназияи №24-и ш. Хуҷанд 2004-
2005), ассистенти кафедраи услубшиносї ва назарияи тарљумаи факултети 
забони англисии ДДОТ ба номи С. Айнӣ (2005- 2008), аспиранти шуъбаи 
ѓоибонаи њамин донишгоњ (2008-2012). Рисолаи номзадиро дар мавзуи 
«Таҳлили сохторӣ-маъноии истилоҳоти фалсафӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва 
англисӣ» дифоъ намуд. Солҳои 2012-2015 ба ҳайси ассистенти кафедраи 
забоншиносӣ ва типологияи муќоисавии факултети забони англисї, 2015-
2016 сармутахассиси маркази илмї-инноватсионї, 2016-2017 ассистенти 
кафедраи филологияи забони англисї, аз соли 2018 инљониб ба ҳайси 
муаллими калони кафедраи методикаи таълими забони англисии 
факултети забони англисии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад.  

Саҳми ӯ дар тарҷумаи маводи якчанд барномаҳо аз забони англисӣ 
калон аст. Номбурда ба ҳайси тренер дар барнома ва лоињањои байналмилалӣ 

ширкат намуда, ба омӯзгорони забони англисии ҷумҳурӣ ва бархе аз кишварҳои 

Осиёи Марказӣ оид ба методҳои муосири таълими забони англисӣ омӯзишҳо 

гузаронидааст.  
Ас.: Методикаи таълими забони англисӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ (дастури  

таълимӣ). Д.: 2019; Луғати тоҷикӣ ба англисӣ ва русии истилоҳоти фалсафа. Д.: 2020; 
Структурно-семантический анализ философских терминов в таджикском и английском языках. 
Д., 2021.   
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КОРОЛЁВА Антонина Ивановна (тав. 21. 3. 1937, 
ш. Тирмизи ЉШС Узбекистон), забоншинос, номзади 
илми филология, дотсент. Соли 1959 Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Кулобро хатм кардааст. Солњои 
1959–1961 муаллими забон ва адабиёти руси мактаби 
миёнаи н. Данѓара, 1961–1964 аспирантаи кафедраи 
забони русї ва забоншиносии умумии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1964–1966 муаллими калони кафедраи 

забони русї ва забоншиносии Донишкадаи давлатии ш. Кулоб, 1966–1969 
муаллими калони кафедраи методика, 1969–1972 дотсенти кафедраи забони 
русї, 1972–1974 дотсенти кафедраи забони русї ва забоншиносии умумї, 
1974–1976 мудири кафедраи забони русї, 1976–1995 дотсенти кафедраи 
забони русї ва забоншиносии умумии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 1996 дотсенти кафедраи забони 
русї ва забоншиносии умумии Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) 
мебошад. Муаллифи як ќатор маќолањои илмї, илмию методї оид ба 
таълими забони русї дар мактабњои миллї ва олї, иштирокчии 
конференсияњои илмию назариявии љумњуриявї ва байналмилалї 
мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» 
(1990) мукофотонида шудааст.  

Ас.: Лингвистические основи учета языкових особенностей обучения. Д., 1974; 
Практическая орфография. Д., 1975.  

 
КОСТРИКИНА Анна Павловна (тав. 05. 10. 1940, 

ш. Сталинобод), забоншинос, номзади илми филология 
(1979), дотсент (1982). Соли 1962 факултети забон ва 
адабиёти руси Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1962–1965 лаборанти калон, 1965–1971 муаллим, 
1971 муаллими калони кафедраи забони русї ва 
забоншиносии умумии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 

Солњои 1971–1974 дар аспирантураи Донишгоњи давлатии ш. Москва ба 
номи М. В. Ломоносов тањсил кардааст. Солњои 1974–1980 њамчун 
муаллими калон, 1980–1990 дотсенти кафедраи забони русї ва 
забоншиносии умумии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Њамзамон солњои 1985–1989 вазифаи 
мудири кафедраи забони русї ва забоншиносии умумиро ба уҳда дошт. Аз 
соли 1990 ба Донишкадаи омўзгории забон ва адабиёти руси ш. Душанбе 
ба кор гузаронида шудааст. Муаллифи зиёда аз 20 корњои илмї ва илмию 
методї мебошад. Маводи таълимї оид ба синтаксис барои донишљўёни 
курсњои 4-5 гурўњои тољикї аз љумлаи онњост.  
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КОСТРИКОВА Мария Васильевна (тав. 26. 01. 
1929, н. Ќурѓани вилояти Краснодари РСФСР), 
забоншинос, номзади илмњои педагогї (1962), дотсент 
(1967). Соли 1951 факултети забон ва адабиёти 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Краснодарро хатм 
кардааст. Солњои 1951–1953 муаллими забон ва 
адабиёти руси мактаби миёнаи ш. Ќурѓонтеппа, 1953–
1955 мудири ќисми таълими мактаби миёнаи ба номи 
Пушкини н. Куктош, 1955–1957 коркуни илмї ва 

мудири сектори забон ва адабиёти руси Донишкадаи илмию тадќиќотии 
Вазорати маорифи Тољикистон, 1957–1962 аспиранти Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1962–1969 
муаллими калони кафедраи забони русї ва методикаи таълими забон русї 
дар донишкадаи омўзгории пойтах, 1969–1975 мудири кафедраи забони 
русии байнифакултетии донишкадаи номбурда буд. Солњои 1957–1978 
њамчун ходими калони илмии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе, 1979–1994 дотсенти кафедраи забони русии барои факултетњои 
гуманитарии донишкадаи музкур кор карда, соли 1994 ба Пажуҳишгоњи 
илмњои педагогии Тољикистон ба кор гузаштааст. Муаллифи китобњои 
дарсї, маводњои таълимї, аз љумла китоби дарсии «Забони русї» барои 
синфњои 1, 2 ва 9-и мактабњои тољикї, «Книга для чтения» барои 
донишљўёни гурўњњои тољикї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» ва якчанд ифтихорномањои Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз гардидааст.  

 
КОТЕЛНИКОВА Римма Никифоровна (тав. 1927, н. Уротеппа, ваф. 

маълум нест), риёзидон, номзади илмњои педагогї (1972), дотсент (1977). 
Соли 1959 факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1959–1977 њамчун ассистенти кафедари математика, ассистент, 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи методикаи таълими математикаи 
донишкадаи омўзгории пойтахт кор кардааст. Соли 1977 ба Донишкадаи 
омўзгории ш. Брест (Белорусия) ба сифати дотсенти кафедраи методикаи 
таълими математика ба кор гузаштааст. Оид ба мавзуъ ва методикаи 
таълими математикаи ягона дар синфи сеюми мактаби ибтидоии њозира ва 
такмили он дар шароити Тољикистон кори илмї бурдааст. Дар кори худ 
нишон додаст, ки чї тавр маводи арифметикї ва геометриро дар синфњои 
сеюм ба усули њамгиро ба роњ мондан мумкин аст. Муаллифи зиёда аз 15 
таълифоти илмї ва илмию методї мебошад.  

Ас.: Табдилоти геометрї дар курси математикаи синфњои 6-7 (Дастури методї 
барои муаллим, ҳаммуаллиф). Д., 1976; Практикум аз муодилањои нишондињандагї ва 
логарифмї (ҳаммуаллиф). Д., 1977.  
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КОШЕЛОВА Ирина Сергеевна (тав. 6. 05. 1937, ш. 
Краснодари РСФСР), забоншинос, номзади илми 
филология (1974), дотсент (1977). Соли 1960 шуъбаи 
франсавии Донишкадаи омўзгории забонњои хориљии 
ш. Горкийро хатм кардааст. Солњои 1962–1966 њамчун 
ассистенти кафедраи филологияи романии Донишкадаи 
омўзгории забонњои хориљии ш. Горкий, 1969–1970 
муаллими калони кафедраи забони франсавии њамин 
донишкада, 1971–1972 муаллими калони кафедраи 

забони франсавии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 1972–1978 вазифаи мудири кафедраи 
забони франсавии донишкадаи номбурдаро ба уҳда дошт. Соли 1978 
њамчун мудири кафедраи забони франсавї ба Донишкадаи омўзгории ш. 
Горкий ба кор гузаштааст. Муаллифи зиёда аз 10 корњои илмї ва илмию 
методї мебошад, ки дар онњо масъалањои методикаи таълими забони 
франсавї ва таърихи забони франсавиро баррасї намудааст.  

 
 
КУЛАГИН Кузма Иванович (тав. 10. 11. 1898, н. Старо Синдромскии 

ЉАШС Молдовия, ваф. маълум нест), файласуф, номзади илмњои фалсафа, 
дотсент. Соли 1932 факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Куйбишевро хатм намуда, солњои 1932–1935 дар Донишкадаи олии 
коммунистии ш. Москва тањсил дошт. Солњои 1926–1928 инспектори 
мактаб дар Молдовия, 1928–1929 мудири шуъбаи маорифи ЉАШС 
Молдовия, 1936–1938 мудири шуъбаи аспирантура, муовини директор оид 
ба таълим ва дотсенти кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко буд. Соли 
1945 дар курсњои марксизм-ленинизми ш. Москва тањсил намуд. Солњои 
1950–1960 њамчун дотсенти кафедраи фалсафаи донишкадаи омўзгории 
пойтахт кор кардааст. Муаллифи як силсила маќолањои илмї ва илмию 
методї мебошад. Бо якчанд медалњо ва ифтихорномањои Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз шудааст.  

 
 

КУЛИЕВ Абдї Алакулович (тав. 01. 10. 1960, 
шањраки Љилликул, н. Колхозободи вилояти Хатлон). 
Солњои 1978 ба Донишкадаи педагогии ба номи А. 
Рўдакии шањри Кулоб дохил шуда, соли 1983 онро 
хатм намуд. Фаъолияти педагогиро соли 1983 дар 
мактаби миёнаи №7-и н. Љилликул ба њайси омўзгори 
забон ва адабиёти рус ба кор шуруъ намуд. Солњои 
1992- 2010 дар вазифаи љонишини директори мактаб 
оид ба тарбия кор ва фаъолият намуд. Аз соли 2010 то 
2011 ба њайси ассистенти кафедраи забони муосири 
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рус ва забоншиносии умумї факултети забон ва адабиёти руси ДДОТ ба 
номи С. Айнї фаъолият намуда, аз соли 2017 ба њайси омўзгори калони 
кафедраи умумидонишгоњии забони русї ва аз 2019 то њол ба њайси 
омӯзгори калон дар кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси 
факултети забон ва адабиёти руси ДДОТ ба номи С. Айнї кор ва фаъолият 
менамояд.  

Муаллифи зиёда аз 20 маќолаи илмї, 4 китоби дарсї мебошад, ки дар 
онњо масъалањои мубрами омузиши таълими забон ва адабиёти рус 
баррасї шудаанд.  

 
  

КУЛОБИЕВ Абдулло Нишанбаевич (тав. 8. 01. 1977, 
н. Панљ), омўзгори забони русї, номзади илмњои 
филология (2015). Хатмкардаи факултаи филологияи руси 
Донишгоњи Славянии Тољикистон ва Россия (РТСУ, 2000). 
Солњои 2002-2008 ассистент ва муаллими калони кафедраи 
забон ва адабиёти муосири руси ДДОТ ба номи С. Айнї, 
2012-2014 унвонљўи донишгоњи номбурда ва муаллими 
калони кафедраи умумидонишгоњии забони русї. Рисолаи 

номзадиро дар мавзуи «Структура и семантика номинативних 
предложений в русском и таджикском языках» дифоъ намуда, аз 2018 
инљониб ба њайси мудири кафедраи умумидонишгоњии забони русии ДДОТ 
ба номи С. Айнї фаъолият дорад.  

Ас.: Теоретико-практический курс по русскому языку. Часть первая Д., 2020; Теоретико-

практический курс по русскому языку. Часть первая. Д., 2020; Теоретико-практический курс по 
русскому языку. Часть третья. Д., 2020.  

 

КУМИТАИ иттифоќњои касабаи донишљўён.  
Кумитаи мазкур тибќи Оинномаи иттифоќњои касаба маќомоти 

интихобї буда, барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, 
интизоми намунавї, гузаронидани корњои оммавию тарбиявї, маданию 
равшаннамої дар байни донишљўён, иштироки фаъолона барои амалї 
шудани чорабинињо, бењтар шудани шароити мењнат ва истироњату 
фароѓати донишљўён кор мебарад. Кумита дар инкишофи корњои эљодї, 
техникї, илмию тадќиќотї, бењтар намудани фаъолияти илмию љамъиятї, 
љалб намудан ба мањфилњои назди кафедрањо, марказњои техникї ва 
ихтироъкорї, амалї намудани натиљаи корњои илмию тадќиќотї ва 
шартномањои хољагию давлатї ба донишљўён њаматарафа кумак мекунад. 
Инчунин, ба донишљўёни аз оилањои камбизоат ва бепарастор ёрии моддї 
расонида, риояи имтиёзњои муайяншудаи онњоро назорат мекунад. 
Донишљўёнеро, ки ба хобгоњ эњтиёљ доранд, бо ќадри имконият таъмин 
намуда, Шурои донишљўёнро дар хобгоњ ташкил ва фаъолияти онњоро 
назорат мекунад. Барои њифз ва њалли масъалањои донишљўёне, ки аз 
донишгоњ хориљ шудаанд ё муваќќатан аз идрорпулї мањрум гаштаанд ва ё 
интизомро вайрон намудаанд, мусоидат менамояд. Ташкилоти мазкурро 
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дар даврањои  гуногун омўзгорони ботаљриба Сарабеков Р., Солењљонов Р., 
Муродов Н., Сирољов С., Турсунов Э., Шодмон Ю., Авезов С., Саъдиев 
Ш., Рауфов Р., Ризоев Ш., Файзуллоев Њ., Зикиров Њ. роњбарї намудаанд. 
Аз соли 2014 инљониб роњбарии фаъолияти ташкилоти мазкур ба зиммаи 
Раљабов Д. гузошта шудааст.   

 
 
КУНТУВДИЙ Наталя Алексеевна (тав. 9. 05. 1963, 

ш. Душанбе), сиёсатшинос, номзади илмњои сиёсї 
(1999). Соли 1987 Донишкадаи давлатии санъати 
Тољикистон ба номи М. Турсунзодаро хатм кардааст. 
Солњои 1985–1994 муаллими Омўзишгоњи омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Н. К. Крупская буд. Солњои 1994–1997 
дар факултети таърихи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
намуда, онро њамчун экстернат бо дипломи аъло хатм 

намуд. Солњои 1997–1999 аспиранти кафедраи фалсафаи донишгоњи 
номбурда буд. Соли 1999 рисолаи номзадияшро дар мавзуи «Фанои низоми 
сиёсии ИЉШС ва равишњои минбаъдаи таѓйиротњои иљтимої-сиёсї» 
дифоъ намудааст. Соли 1999 њамчун муаллими калони шуъбаи 
муносибатњои байналхалќии Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) 
кор кардааст. Солњои 1999–2002 мудири кафедраи њуќуќ, 2000–2004 
муовини ректори ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев оид ба муносибатњои 
байналхалќї буд. Аз январи соли 2005 ходими калони илмї, аз ноябри соли 
2005 то ба имрўз ходими пешбари илмии шуъбаи фалсафаи сиёсати 
Институти фалсафаи АИ ЉТ мебошад. Оид ба идоракунии самараноки 
сиёсї, идоракунии мањаллї, ташаккулу инкишофи маърифати шањрвандї 
ва љомеаи шањрвандї тадќиќотњои илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 25 
корњои илмї, аз љумла њаммуаллифї 6 рисолаи илмї, 6 дастури таълимї, 
инчунин, зиёда аз 10 маќолањои илмї мебошад. Њаљми умумии корњои 
илмияш зиёда аз 200 љузъи чопиро ташкил медињад. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии фарњанги Љумњурии Тољикистон» (1998) сарфароз 
карда шудааст.  

Ас.: Политическая система СССР: причини и характер кризиса. Д., 1998; Тенденции 
мирового развития после распада Советского союза. Д., 1998; Рушди љомеаи шањрвандї дар 
Тољикистон (ҳаммуаллиф). Д., 2007; Рушди маърифати шањрвандї дар Тољикистон: масъалањо 
ва дурнамо (ҳаммуаллиф), 2007; Созмони љомеаи шањрвандї ва давлат: рушди њамкорї 
(ҳаммуаллиф). Д., 2007; Консепсияи маърифати шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон 
(ҳаммуаллиф). Д., 2008; Маърифати шањрвандї: барнома ва асосњои методологии татбиќи он 
(ҳаммуаллиф). Д., 2008; Введение в курс гражданского образования (Учебно-методическое 
пособие для учителей общеобразовательних школ). Д., 2009; Консепсияи миллии маърифати 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон. Лоиња. (Њамкорї бо Пажуҳишгоњи рушди маорифи 
Академияи тањсилоти Тољикистон, ҳаммуаллиф). Д., 2010.  
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КУЉОВ Рањматулло Маќсадович (тав. 17. 08. 1967, д. 
Зимтуди н. Панљакент), муаллими забони олмонї, номзади 
илмњои педагогика (2019). Солњои 1984–1991 дар 
факултети забонњои хориљии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намуда, онро бо ихтисоси омўзгори забони олмонї хатм 
кардааст. Солњои 1986–1988 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат кардааст. Солњои 1991–1997 муаллими забони 
олмонї дар мактаби миёнаи № 21 н. Панљакент, 1997–2001 

ассистенти кафедраи методикаи таълими забонњои хориљї ва ихтисоси 
дуюми донишгоњи омўзгорї буд. Аз соли 2001 то 2005 муаллими калони 
кафедраи забони олмонї ва методикаи таълими он дар ДДОТ ба номи С. 
Айнї, 2005–2008 муовини декани факултети забонњои хориљї оид ба 
тарбия, 2008 то 2013 муовини декан оид ба таълим, 2014 муовини декан оид 
ба илм дар факултети забонњои романию германї, аз соли 2018 то ҳол 
мудири кафедраи методикаи таълими забонњои хориљї (олмонї ва 
фаронсавї) фаъолият дорад. Рисолаи номзадиро дар мавзуи “Методика 
формирования речевой активности студентов при обучении иностранному 
языку» ҳимоя намудааст. Бо ифтихорномаи Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон ва донишгоњи омўзгорї сарфароз карда шудааст. Аълочии 
маорифи Тољикистон (2021).  

 
КУШЛИНА Эла Николаевна (тав. 21. 10. 1928, ш. 

Тошкент, ваф. маълум нест), забоншинос, номзади илми 
филология (1964), дотсент (1964). Соли 1950 факултети 
филологияи руси Донишгоњи ш. Самарќандро бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1950–1956 
муаллими кафедраи забони русии Донишгоњи ш. 
Самарќанд, 1956–1957 муаллими калони кафедраи 
забони русии Донишкадаи занонаи ш. Сталинобод буд. 
Солњои 1957–1980 дар факултети забон ва адабиёти руси 

Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
њамчун муаллими калон, дотсенти кафедраи забони русї ва забоншиносї, 
мудири кафедраи забони русї ва инкишофи нутќ кор кардааст. Муаллифи 
зиёда аз 20 корњои илмї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» (1971) ќадр карда шудааст.  

Ас.: Особие моменти использования некоторих слов на информационном языке в 
Средней Азии // журн. Проблеми языка и литератури, вип. 12, 1959.  
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Ќ 
ЌАЛАНДАРОВ Ањрор Ањмадович (тав. 12. 06. 1971, 

д. Кулумбаи поёни н. Дарвоз), географ, номзади илмҳои 

географӣ (2011), дотсент (2019). Соли 1988 – 1994 дар 

Донишгоҳи давлатии омȳзгории ш. Душанбе ба номи Қ. 

Ҷȳраев таҳсил намуда, солҳои 1994 – 1997 ба ҳайси 

муаллими география ва биология дар мактаби миёнаи №30-и 

ш. Душанбе, ҳамчунин, дар ин муддат то соли 2000 

ассистенти кафедраи «Геоэкология ва муҳофизати табиат», 

2000 – 2003 аспиранти кафедраи «Геоэкология ва муҳофизати табиат» - и 

Донишгоҳи давлатии омȳзгории Тоҷикистон ба номи Қ. Ҷȳраев, давоми солҳои 

2003 ва 2009 ҳамчун муаллими калони кафедраи «Геоэкология» - и ДДОТ ба 

номи С. Айнӣ, солҳои 2009 – 2011 иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедраи 

«Геоэкология» - и донишгоҳи номбурда, солҳои 2011 – 2013 ба ҳайси мудири 

кафедраи «Географияи табиӣ»-и донишгоҳи мазкур, давоми солҳои 2013 – 2015 

ҳамчун мудири кафедраи «Идоракунии иқтисодиёт ва молия»-и Донишкадаи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2016 – 

2020 мудири кафедраи «Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ»-и факултети 

географияи ДДОТ ба номи С. Айнӣ ва аз соли 2020 то инҷониб ба ҳайси декани 
факултети географияи Донишгоҳи мазкур кор мекунад.  Номбурда 
муаллифи васоити таълимї бо забони давлатї, ба монандї «Асосҳои 
экологияи умумї» (Душанбе. 2013, 9 љузъи чопї), китоби «Таърихи  
кашфиёти  географї» (Душанбе. 2018. 10 љузъи чопї), (дар њаммуаллифї бо 
Мусоев З., Гуруков Т.М.), китоби «Глясиология ва гидрология» (дар 
њаммуаллифї бо Мусоев З, Гуруков Т.)  (Душанбе. 2018, 8,7 љузъи чопї) 
мебошад. Дар тули фаъолияти омȳзгории худ ба сифати муаллими 
таҷрибадор дар омода намудани садҳо нафар мутахассисон барои 
макотибҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои давлатӣ саҳми назаррас 

дорад.  
Ас.: Экологическое влияние орасительних систем в процессе интенсивного 

использования земельних ресурсов // Маводи конференсияи љумњуриявї бахшида ба 75-солагии 

Ќ. Љўраев. Д., 2003; Масъалаҳои навтарини географияи иќтисодии ҷаҳон.Д., 2020; Оcобенности 
социально- демографического развития городов Республики Таджикистан (на примере 
Согдийской области).Монография.Д., 2015.  

 
ЌАЛАНДАРОВ Кароматулло (тав. 22. 08. 1938, д. Ѓошиёни н. 

Обигарм), забоншинос, номзади илми филология (1972). Солњои 1957–1962 
дар факултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1962–1963 
муаллими мактаби миёнаи ба номи Н. Хусрави н. Файзобод, 1963–1966 
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аспиранти донишкадаи омўзгории пойтахт, 1966–1971 муаллими кафедраи 
забон ва адабиёти тољики Донишкадаи омўзгории ш. Кулоб, 1971–1980 
декани факултети педагогикаи донишкадаи номбурда буд. Солњои 1980–
1982, 1987–1998 вазифаи мудири кафедраи педагогика ва методикаи 
таълими ибтидоии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраевро ба уҳда дошт. Оид ба 
љумлањои мураккаби тобеъ дар забони адабии тољик дар асрњои XV-XVI 
дар асари «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї кори илмї бурдааст. Дар давоми 
фаъолияти илмиву омўзгорияш зиёда аз 25 мақолаи илмию методї нашр 
намудааст.  

Ас.: Корњои амалї аз забон. Д., 1993.  
 

 ЌАЛОНДАРОВА Лутфия Искандаровна (тав. 05 09 

1961, н. Тољикобод), омӯзгори фанни таърих, номзади 
илмҳои таърих. Солҳои 1980-1986 донишҷӯи факултети 
таърихи ДМТ ва солҳои 1991-1994 аспиранти Институти 
таърих, бостоншиносїва мардумшиносї ба номи А. Дониши 
АМИТ. Фаъолияти худро аз вазифаи лаборанти калон, сипас 

ходими хурди илмии институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии 
ба номи А. Дониш оғоз намуда, аз соли 2015 инҷониб ба сифати дотсенти 

кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад.  
Ас: Художественная интеллигенция Таджикистана в 1976-1985 гг. Д., 2015; 

История таджикского народа (учебно-методический комплекс). Д., 2018.  
 

ЌАРАБОЕВ Бахтовар Бахтиёрович (тав. 12. 02. 1989. 
ш. Душанбе), омўзгори забони англисї, номзади илмњои 
педагогї (2017), хатмкардаи ДДОТ  ба номи Садриддин 
Айнї (2010), корро соли 2009 ба сифати омўзгори забони 
англисї мактаби миёнаи №1 н. Њисор оѓоз намуда, солњои 
2012- 2013 муовини директор оид ба тарбияи њамин мактаб, 
2013-2014 ассистенти кафедраи методикаи таълими забони 
англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, 2014-2017 

муовини декан оид ба илм ва таълим дар факултети забони англисї, 2017- 
2019 муовини директор ва мудири шубаи баќайдгирї ва машваратии 
ДДОТ ба номи С. Айнї, аз соли 2019 инљониб сармутахасси раёсати 
таълими донишгоњ. Ба ќалами номбурда беш аз 20 маќолаи иилмї тааллуќ 
дорад.  

 
ЌАРАЕВ Абдуѓаффор Юнусович (тав. 04. 04. 1959, 

д. Тезгари Болои н. Рўдакї, ваф. 24.05.2020,  ш. 
Душанбе), муаллими фанни педагогика. Солњои 1976–
1981 дар факултети биология-химияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Соли 1981 лаборанти 
калони кафедраи химияи умумї ва ѓайриорганикии 
донишкадаи номбурда, 1981–1983 хидмати артиши 
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шуравї, 1983–1984 лаборанти калон, 1984–1985 котиби комсомоли 
факултети забон ва адабиёти рус, 1985–1991 љонишини котиби ташкилоти 
комсомолї, котиби ташкилоти комсомолї ва раиси Созмони љавонони 
донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Њамзамон, њамчун ассистенти 
кафедраи методикаи таълими биологияю химия кор кардааст. Солњои 
1991–1994 аспирант ва муовини декани факултети биология ва химия оид 
ба тарбия, 1995–1996 муаллими калони кафедраи методикаи таълими 
биология ва химия, 1996–2007 муаллими калон ва муовини декани 
факултети педагогики ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев оид ба таълим буд. 
Муаллифи зиёда аз 15 маќолаи илмї ва илмию методї аст.  

 
ЌАРАЕВ Худояр (тав. 02. 01. 1955, н. Ленин 

(имрўза Рўдакї), риёзидон, номзади илмњои физика-
математика (1993), дотсент (1998). Солњои 1972–1976 дар 
факултети математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намудааст. Солњои 1976–1982 муаллими математикаи 
мактаби миёнаи №13 н. Рўдакї, 1982–1985 ассистенти 
кафедраи анализи математикї, 1985–1988 аспиранти 
кафедраи номбурдаи донишкадаи омўзгории пойтахт 

буд. Солњои 1986–1998 њамчун муовини сардори ќисми таълим, 1998–2006 
декани факултети тањсилоти ѓоибонаи Донишкадаи иќтисодии Тољикистон 
кор кардааст. Аз соли 2006 дотсенти кафедраи математикаи олии 
донишкадаи номбурда мебошад. Муаллифи зиёда аз 40 таълифоти илмї ва 
илмию методї аст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» ва ифтихорномаи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Задача Римана-Гильберта для обобщения системи Мойсила-Теодореско // 
Дифференциальние уравнения и их применение, Вильнюс, 1990, Вип. 45.  

 
ЌАРАХОНОВ Мањмадрасул Сарахонович (тав. 

04. 12. 1967, н. Москва (имрўза Њамадонї), вилояти 
Хатлон), муаллими забони олмонї. Солњои 1986–1988 
дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 
1988–1993 дар факултети забонњои хориљии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил карда, онро бо ихтисососи 
муаллими забони олмонї хатм намудааст. Солњои 1993–
2001 ассистенти кафедраи методикаи таълими забонњои 

хориљї ва ихтисоси дуюми ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2001 то 
ба имрўз муаллими калони кафедраи забони олмонї ва методикаи таълими 
он дар ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Соли 2008 њамчун муовини 
декани факултети забонњои романию германї оид ба илм кор кардааст. 
Оид ба масъалањои адабиётшиносї ва робитањои адабии Шарќ ва Ѓарб 
корњои илмї бурда, муаллифи якчанд маќолањои илмї мебошад.  
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Ас.: Сањми Лоиќ дар тарљумаи ашъори Гўте // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, № 
4, 2009; Сухан аз тарљумаи осори Гўте // Ахбори Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
шуъбаи илмњои љамъиятшиносї, № 1, 2010.  

 
ЌАРШИЕВ Љањонгир Ќаршиевич (тав. 2. 01. 1921, 

н. Сурчини вил. Сурхондарёи ЉШС Узбекистон, ваф. 
13. 06. 1982, ш. Душанбе), муаррихи тољик, номзади 
илмњои таърих (1972), дотсент (1976). Солњои 1937–1939 
муаллими забон ва адабиёти узбекї дар мактаби миёнаи 
№28-и н. Шурчини вилояти Сурхондарё, 1939–1945 
хизмат дар сафњои артиши шуравї, иштирокчии Љанги 
Бузурги Ватанї, 1945–1947 муаллими фанни таърихи 
мактаби миёнаи №1-и н. Шурчини вилояти Сурхондарё, 

1947–1951 донишљўи факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе, 1952–1954 директори мактаби миёнаи № 23-и н. Шурчин, 
1954–1961директори мактаби миёнаи ш. Термиз, 1962–1982 ба њайси 
муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи таърихи ЊКИШ-и 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
карда буд. Муаллифи як асар ва зиёда аз 10 мақолаи илмию методї буда, 
дар конференсияњои илмию назариявї бо маърузањо баромад кардааст. 
Доираи корњои тадќиќотиашро масъалањои баланд бардоштани маданияти 
иљтимоии ањолии хољагии ќишлоќи солњои 1946–1956 ташкил додаанд. Бо 
медалњои шуравї барои иштирок дар љанг ва ќањрамонї мукофотонида 
шудааст.  

Ас.: Компартия Таджикистана в борьбе за подъем материального благосостояния 
колхозников (1946–1955гг.). Д., 1971; Подъем культурно-битових условий сельского 
населения (1946–1955гг.) // Учение записки ДГПИ, т. 76. Д., 1971.  

 
ЌАЊЊОРОВА Мавзуна Бобоевна (тав. 1. 04. 1964, 

ш. Душанбе), муаллими забони русї. Солњои 1981–1986 
дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1986–
1997 муаллими забони русии мактаби миёнаи №43 ш. 
Душанбе, 1997–2005 муаллими забони русии мактаби 
миёнаи № 88 ш. Душанбе буд. Аз соли 2005 то ба имрўз 
дар кафедраи адабиёти рус ва љањони ДДОТ ба номи С. 
Айнї њамчун муаллими калон фаъолият дорад. Солњои 

2005–2009 дар баробари фаъолияти омўзгориаш ба њайси муовини декани 
факултети забони русї оид ба корњои илмї кор кардааст. Айни њол 
вазифаи раиси шурои занон ва духтарони факултети мазкурро низ бар уҳда 
дорад. Муаллифи 2 маќолаи илмї ва илмию методї мебошад, ки дар онњо 
масъалаи тарљумаи асарњои А. С. Пушкин бо забони тољикї мавриди 
баррасї ќарор гирифтаанд.  

Ас.: Русская классика и изучение литератури в вузе // Мактаб ва љомеа. Д., 2008; 
Проблеми перевода произведений А. С. Пушкина на таджикский язык // Материали научно-
практической конференции, РТСУ, 2009.  
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ҚАЊЊОРОВА Њабиба (тав. 5. 07. 1938, н. 
Конибодом), биолог, номзади илмњои биологї (1987), 
дотсент (1990). Солњои 1955–1960 дар Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1960–1961 
лаборанти Пажуҳишгоњи илмї-тадқиқотии хокшиносии 
АИ ЉШС Тољикистон, 1961–1964 муаллими кафедраи 
ботаникаи Донишкадаи хољагии қишлоқи Тољикистон, 

1964–1969 муаллими кафедраи ботаникаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1969–1972, 
1975–1979 дар сафари хизматї дар Афғонистон ќарор дошт. Солњои 1972–
1975 њамчун муаллимаи калон дар кафедраи ботаникаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко фаъолият 
намудааст. Муаллифи зиёда аз 25 мақолањои илмї, илмию методї ва 
дастурњои таълимї аст. Доираи корњои илмї ва тадќиќотии ўро 
масъалањои анатомияи растанињои лубиёї ва сабабњои кушодашавии 
ѓилофакмеваи онњо дар бар мегиранд.  

Ас.: Дастури таълимї-методї аз анатомия ва морфологияи растанињо. Д., 1991, 
2009.  

 

 ҚАЮМОВ Абдулмуъмин Љумахонович (тав. 13. 
01. 78, д. Танобчи, н. Темурмалик, вил. Хатлон), 
омўзгоризабони англисї, номзади илмҳои педагогӣ 

(2014), дотсент. Соли 2000 факултети забони англисии 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ (собиқ Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Қ. Ҷӯраев)-ро бо ихтисоси омӯзгори 
фанни забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ хатм намудааст. 

Солҳои 2000-2007 ба ҳайси ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии 
умумидонишгоҳии њамин донишгоҳ, 2007 то 2009 ба ҳайси муаллими 
калони кафедраи методикаи таълими забони англисӣ, 2009-2011 муаллими 
калони кафедраи услубшиносӣ ва назарияи тарҷума, 2011-2015 муовини 
декан оид ба таълим-эдвайзери факултети забони англисии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнӣ ва ҳамзамон муаллими калони кафедраи услубшиносӣ ва 
назарияи тарҷума фаъолият доштааст. Рисолаи номзадиро дар мавзуи 
«Дидактические основи формирования речевой культури будущих 
учителей английского языка» дифоъ намуда, солњои 2015- 2019 ба ҳайси 
декани факултети забонҳои Шарқ, 2019-2020 декани факултети забонҳои 
Осиёи ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода ва аз соли 2020 ба ин сў ба сифати 
муовини ректор оид ба таълим ва корҳои методии њамин 
донишкадфаъолият дорад.  
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ЌАЮМОВ Юсуф Бабаевич (тав. 5. 12. 1918, ш. 
Сабзи ЉШС Узбекистон, ваф. маълум нест), биолог, 
номзади илмњои биологї, дотсент, иштирокчии Љанги 
Бузурги Ватанї. Соли 1940 факултети табиатшиносии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Тошкентро хатм 
кардааст. Солњои 1941–1946 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат кардааст. Солњои 1946–1955 дар вазифањои 
гуногуни маорифи ЉШС Тољикистон фаъолият 
намудааст. Солњои 1955–1960 вазифаи мудири кафедраи 

мактаби њизби коммунистии љумњуриявї, 1960–1985 мудири кафедраи 
биологияи факултети табиатшиносї ва география, муовини декани 
факултет ва декани факултети географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро ба уҳда дошт. Солњои 
1985–1991 њамчун дотсенти кафедраи биологияи донишкадаи номбурда кор 
кардааст. Муаллифи зиёда аз 80 корњои илмї, аз љумла 3 монография ва 3 
маводи таълимї мебошад. Бо орденњои «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи 
дуюм, «Байраќи сурх», 5 медал, нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон», «Барои мувафаќиятњои аъло дар кор» сарфароз карда 
шудааст.  

 

 

 
ЌОДИРОВ Абдуќаюм (тав. 30. 11. 1923, ш. Хуљанд, ваф. 13. 04. 1988, 

ш. Душанбе), риёзидон ва педагог, номзади илмњои педагогї (1968), 
дотсент (1971). Солњои 1941–1946 њамчун мудири ќисми таълими мактаби 
ибтидої, директори мактаби ибтидої ва мудири маорифи н. Ромит кор 
кардааст. Солњои 1946–1949 дар факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намудааст. Аз соли 1949 то охири њаёташ аз вазифаи ассистент то ба 
дотсенти кафедраи методикаи таълими математика дар донишкадаи 
омўзгории пойтахт фаъолият кардааст. Солњои 1970–1971 вазифаи декани 
факултети математика, 1971–1977, 1982–1988 мудири кафедраи методикаи 
таълими математика, мудири кафедраи синфњои ибтидої, раиси Кумитаи 
иттифоќи касабаи донишкадаи омўзгориро ба уҳда дошт. Њамчун олими 
соњаи таърихи математика оид ба назария ва амалияи таќсими мерос чун 
яке аз сарчашмањои рушди дониши математикї дар Шарќи Миёна ва 
Наздик кори илмї бурдааст. То охири умр ба тањияи китоби «Инкишофи 
математика дар Осиёи Марказї» машѓул буд, аммо марг имкон надод онро 
ба охир расонад. Муаллифи якчанд асару маќолањои илмї ва илмию 
методї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон», нишони «Муваффаќиятњои аъло дар кор», медали «Барои 
мењнати шоён», ифтихорномањои Раёсати Шурои Олии ЉШС Тољикистон 
ва Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Аз таърихи инкишофи математикаи Осиёи Марказї (асрњои IX-XV). Д., 2004; 
Назария ва амалияи таќсими мерос њамчун манбаи инкишофи математика дар Шарќи Наздик 
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ва Осиёи Марказї //Вопроси истории и методики элементарной математики. Вип. 3. Д., 1967; 
Њалли муодилањои номуайяни ас-Саљовандї // Мактаби советї, № 12, 1968; Дар бораи 
арифметикаи ас-Саљовандї // Мактаби советї, № 12, 1969; Нисбат ва таносуб // Мактаби советї, 
№ 8, 1973.  

 
ЌОДИРОВ Бобоќул Абдуллоевич (тав. 13. 02. 

1947, д. Шўрчаи н. Панљакент), физик, номзади илмњои 
техникї (1979), дотсент (1989), профессор (2020). Солњои 
1965–1970 донишљўи факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1971–1974 ассистенти кафедраи 
физикаи умумии донишкадаи номбурда, 1974–1975 
коромўз, 1975–1978 аспиранти Академияи њарбии 
муњофизати химиявии ба номи С. К. Тимошенкои ш. 

Москва, 1978–1980 ассистент, 1980–1989 муаллими калони кафедраи 
физикаи умумии донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Аз соли 1989 њамчун 
дотсенти кафедраи физикаи умумии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият 
дорад. Њамзамон, солњои 1996–1997 њамчун муовини декани факултети 
физика оид ба тарбия, 1997–2009 мудири кафедраи физикаи умумї, 2009–
2010 мудири шуъбаи илми донишгоњи омўзгорї кор кардааст. Оид ба 
ноќисињои пардањои полимерї, хосиятњои сорбсионии пардањои полимерї 
ва дигар масъалањои физика корњои илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 100 
номгўи корњои илмї, илмию методї ва таълимию методї мебошад. Дар 
ташкили лабораторияи илмию тадќиќотии «Физикаи полимерњо» сањми 
бевосита дорад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» 
(1996) ва рањматномањои раёсати донишгоњи омўзгорї сарфароз гаштааст.  

Ас.: Сањењияти ченкунї дар корњои лабораторї (ҳаммуаллиф). Д., 1988; Супоришњои 
санљишї аз физика (ҳаммуаллиф). Д., 1990; Механика ва физикаи молекулї (ҳаммуаллиф). Д., 
1991; Электрик ва магнетизм (ҳаммуаллиф). Д., 1992; Корњои санљишї аз физика (ҳаммуаллиф). 
Д., 1993; Маҷмуи масъалањо аз физика. Д., 1995; Корњои лабораторї доир ба усули рентгении 
тањќиќи сохтори љисмњои сахт ва полимерњо (ҳаммуаллиф). Д., 2002; Супоришњои санљишї-
тестї аз физика (ҳаммуаллиф). Д., 2007; Асосњои физикаи квантї (ҳаммуаллиф). Д., 2010. 

  

 
ЌОДИРОВА Дилноза Лутфуллоевна (тав. 16. 11. 1990, 

н. Шањринав) дар оилаи коргар таваллуд шудааст. Солњои 
2009-2014 донишљўйи факултети филологияи тољики ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї гардида, онро бо бањои хубу аъло хатм 
намудааст. Солњои 2014-2015 ба њайси омўзгори забон ва 
адабиёти тољик дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №3-

и н. Шањринав кор кардаст. Солњои 2015-2019 омўзгори забон ва адабиёти 
тољик дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №6-и шањри Душанбе 
фаъолият кардааст. Солњои 2015-2019 аспиранти кафедраи назария ва 
таърихи адабиёт ва ассистенти кафедраи умумидонишгоњии забони 
тољикии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї буд. Рисолаи номзадиро дар 
мавзуи «Наќши маљаллаи «Садои Шарќ» дар наќди адабии тољикии солњои 
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70-90-и садои XX» соли 2019 њимоя кардааст. Муаллифи беш аз 10 номгўи 
корњои илмї-методї мебошад. Аз соли 2020 ба сифати муаллими калон дар 
кафедраи методикаи тањсилоти ибтидої фаъолият дорад.  

Ос: Тањаввули наќд дар «Садои Шарќ» (солњои 70-90-и асри ХХ). (монография). Д., 2021; 
Маљаллањои «Садои Шарќ» ва баъзе масъалањои наќди адабї. Паёми ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї. №4 (76). Д., 2018; Наќди шеър ва баъзе равишњои он. Паёми ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї. №4 (75). Д., 2018; Худогоњии наќди адабї. Паёми ДМТ. №6. Д., 2018; 
Жанрњои наќди адабї ва усули тањлил. Паёми ДМТ. №7. Д., 2018; Тамоюлњои ѓоявї ва 
равишњои њунарии наќди насри тољикї дар солњои 70-90-и асри XX. // Паёми ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї. №5 (77). Д., 2018 ва ѓайра.  

 

 
ЌОЗИЉОНОВ Маърифат Афзалович (тав. 

октябри 1913, ш. Бухоро, ваф. 1998, ш. Душанбе), 
педагоги тољик, доктори илмњои педагогї (1974). 
Солњои 1929–1932 корманди театри академии ба номи 
А. Лоњутї, 1932–1937 корманди адабии рўзномањои 
«Барои коллективї», «Газетаи муаллимон», муаллими 
фанни забон ва адабиёти техникуми маданї-
равшаннамої ва омўзишгоњи духтаронаи ш. Душанбе 
буд. Солњои 1937–1939 дар факултети забон ва адабиёти 

тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Тошкент ба номи М. Горкий 
тањсил кардааст. Солњои 1939–1940 њамчун муаллими омўзишгоњи 
омўзгории №2 ш. Хуљанд кор кардааст. Солњои 1940–1942 тањсилро дар 
факултети адабиёти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Бухоро давом 
дода, пас аз хатми донишкада чанд муддат њамчун муаллим дар кафедраи 
адабиёт кор кардааст. Солњои 1943–1945 дар Љанги Бузурги Ватанї 
иштирок намудааст. Солњои 1945–1950 муаллими Донишкадаи омўзгории 
ш. Бухоро буд. Солњои 1951–1960 њамчун муаллими кафедраи адабиёти 
тољик, 1960–1973 мудири кафедраи методикаи таълими ибтидоии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Муаллифи 8 китоб, зиёда аз 100 мақолаи илмию методї ва 
барномањои таълимї мебошад. Оид ба инкишофи нутќи шифоњї ва хаттии 
хонандагони синфњои 5-7, таълими савод ва шаклњои таълими адабиёт дар 
мактабњои тољикї аз нимаи дуввуми асри ХIХ то солњои 30-юми асри ХХ 
тадќиќоти илмї анљом додааст. Бо роњбарии ў шаш нафар рисолаи 
номзадии худро дифоъ намуданд. Ў тарѓибгари фаъоли донишњои 
педагогї дар байни мардум буд. Солњои 70-ум дар телевизиони тољик 
барномаи «Бача азиз, одобаш аз вай азизтар» пахш мешуд, ки М. 
Ќозиљонов барандагии онро ба уҳда дошт. Бо нишони «Аълочии маорифи 
халќи ИЉШС» (1975), чандин медалњо ва ифтихорномањои Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Материалњо аз методикаи таълими адабиёт. Ќ. 1, Сталинобод, 1955; Материалњо аз 
методикаи таълими адабиёт. Ќ. 2, Сталинобод, 1956; Корњои хаттї дар машѓулиятњои хониши 
адабї, Сталинобод, 1958; Инкишофи нутќи дањонї ва хаттии талабагон. Д., 1969; Хониши 
бадеї ва наќл. Д., 1979; Таълими адабиёт дар мактабњои њаштсола. Д., 1982; Таълими адабиёт 
дар мактаб (ҳаммуаллиф). Д., 1988; Таълими савод дар мактаби кўњна. Д., 1998.  
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ЌОСИМОВ Муњаббат (тав. 7. 05. 1938, н. 
Сариосиёи ВИЛОЯТИ Сурхондарёи ЉШС Узбекистон), 
номзади илмњои педагогї, дотсент (1973). Солњои 1958–
1959 муаллими мактаби №3 н. Сариосиёи Узбекистон, 
1959–1963 донишљўи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе, 1964–1969 инспектори Вазорати маорифи 
Тољикистон, 1969–1972 аспиранти кафедраи педагогика, 
1972–1973 муаллими калони кафедраи педагогика, 1973–
1980 дотсент ва декани факултети педагогикаи 

Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе, 1970–1980 директори 
филиали Донишкадаи омўзгории ба номи Т. Г. Шевченко дар ш. 
Ќурѓонтеппа, 1980–1988 муаллими калони кафедраи педагогикаи 
донишкадаи омўзгории пойтахт, 1988–1998 ходими калони илмї ва мудири 
лабораторияи педагогикаи Пажуҳишгоњи илмњои педагогии Тољикистон 
буд. Аз соли 1998 њамчун дотсенти коллељи омўзгории ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев кор кардааст. Бо ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии 
Тољикистон, Вазорати маорифи љумњурї ва нишонњои сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва «Аълочии маорифи халќи 
ИЉШС» ќадр карда шудааст.  

 
ЌОСИМОВ Нўъмон (тав. 01. 08. 1933, ш. 

Уротеппа, ваф. 5. 08. 2009, ш. Душанбе), муаррих, 
номзади илмњои таърих (1970), дотсент. Солњои 1955–
1959 донишљўи факултети таърихи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1959–1961 ходими илмии Институти таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносии АИ ЉШС 
Тољикистон, 1961–1964 аспиранти Институти таърихи 
АИ ЉШС Тољикистон, 1964–1981 ходими хурди илмї, 

ходими калони илмии институти мазкур, 1981–1992 дотсенти кафедраи 
таърихи ИЉШС ва таърихи ватани Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев, 1993–2001 мудири кафедраи таърихи ватан – 
давраи ќадим, асрњои миёна, 2001–2009 дотсенти кафедраи методикаи 
таълими таърих ва њуќуќи ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Муаллифи 3 асар ва 
зиёда аз 50 мақолаи илмї ва илмию оммавї мебошад. Оид ба ањамияти 
прогрессивии ташкилёбии дењањои руснишин дар уезди Хуљанд, ањамияти 
прогрессивии ташкилёбии ќисмњои низомии Рус дар шањрњои Хуљанд ва 
Уротеппа корњои илмї бурдааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Ањамияти прогрессивии ташкилёбии дењоти руснишин дар уезди Хуљанд. Д., 
1968; Ањамияти прогрессивии ташкилёбии ќисмњои низомии Рус дар шањрњои Хуљанд 
ва Уротеппа. Д., 1975; Абубакр Муњаммад бинни Љаъфар Наршахї. «Таърихи Бухоро» 
(тарљума). Д., 1979; Њудуд-ул-олам (тарљума). Д., 1981.  
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ЌОСИМОВ Саъдї Абдулќодирович (Ќосимї 
Саъдї Абдулќодир) (тав. 07. 07. 1969, д. Паткуноби н. 
Дарвози ВМКБ), адабиётшинос, номзади илмњои 
филология (1998), дотсент (2011). Хатмкардаи 
факултети филологияи тољики ДДОТ ба номи С. Айнї 
(1992), солњои 1992-1993 лаборанти кафедраи усули 
таълими забон ва адабиёти тољики факултети 
филологияи тољики ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев (ДДОТ 
ба номи Садриддин Айнї); солњои 1993-1994 шогирд-

тадќиќотчї дар назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї 
(њамзамон, ассисенти кафедраи адабиёти тољики ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 
1994-1997 аспиранти кафедраи адабиёти тољик, 1996-2000 муовини декани 
факултети филологияи тољик оид ба тарбия, 2000-2005 муовини декани 
факултети филологияи тољик оид ба таълим, 2005-2007 декани факултети 
филологияи тољик, 2007-2008 муовини декани факултети филологияи тољик 
оид ба таълим, соли 2008 ёрдамчии ректори ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї. Солњои 2008-2013 ёрдамчии ректори Донишгоњи миллии 
Тољикистон, 2013-2014 сардори шуъбаи кадрњо ва корњои махсуси ДМТ, 
2014-2017 ёрдамчии вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, 2017 
директори Муассисаи давлатии «Маркази љумњуриявии муассисањои 
тањсилоти иловагї»-и Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва 
аз соли 2017 инљониб муовини якум, муовини ректор оид ба корњои 
таълимии ДДОТ ба номи С. Айнї. Рисолаи номзадиро дар мавзуи 
«Бадеияти латифањои халќии тољикї» (1998) дифоъ кардааст. Бо нишони 
«Аълочии фарњанги Љумњурии Тољикистон» (2012) ва Аълочии маорифи 
Тољикистон (2013) мушаррапф шудааст. Номбурда мураттиб ва муаллифи 3 
барномаи таълимї, 3 васоити методї, 3 санади меъёрии њуќуќї, 3 дастури 
илмї-методї доир ба љашни Наврўзи љањонї, 4 маҷмўаи маќолањои илмию 
оммавї, муњаррири 3 барномаи таълимї ва 5 воситаи таълимию китоби 
дарсї аст.  

Ос.: Назмшиносї (барои донишљўёни шуъбаи ѓоибонаи коллељу донишгоњњои омўзгорї). 
Д., 2007, (њаммуаллиф); Рушди маориф ва илм дар даврони Истиќлолияти давлатї. Д., 2016 
(њаммуаллиф), «Тасвирофаринї дар латифањои халќии тољикї» (барои семинар ва курсњои 
махсуси донишљўёни факултетњои филологияи донишгоњњои омўзгорї). Д., 2018); «Бадеияти 
латифањои халќии тољикї», рисолаи илмї. Д., 2020. Мулоњизањо андар боби адабиёти шифоњї ва 
хаттї». -Д.: Ирфон, 2020. «Наврўзномаи Саъдї». Д., 2020. “Адабиёти гуфторї ва адибони тољик”. 
– Д.: ДДОТ ба номи С.Айнї, 2021.  

  

ЌОСИМОВ  Фурќат  Абдулхайрович (тав.24.03.1994 
дар вил.  Хатлон, н. Мир Саид Алї Њамадонї). Соли 2001 
ба синфи 1-ум мактаби тањсилоти миёнаи умумии раќами 
52- и н. Њамадонї рафта, онро соли 2012 бо муваффаќият 
хатм кардааст. Соли 2013 ба  шуъбаи рўзонаи ихтисоси 
забон ва адабиёти тољик, факултети филалогияи тољики 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї   дохил шуда, онро соли 
2018 хатм намудааст. Худи њамон сол ба шуъбаи 
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магистратураи факултети филалогияи тољик хуљљатњояшро супорида 
сазовори номи магистрант шудааст. Соли 2020 шуъбаи магистратураро 
хатм карда ба Маркази таљрибаомўзї ва рушди касбият ба кор шуруъ 
намудааст.  Аъзои Њизби халқӣ-демократии Тоҷикистон мебошад. 

 

 
ЌОСИМОВА Мавлуда Љамоловна (тав. 29. 12. 

1956, ш. Душанбе), риёзидон, номзади илмњои физика-
математика (1995), дотсент (1997). Соли 1979 факултети 
математикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленинро бо дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 
1979–1981 муаллими мактаби миёнаи ш. Душанбе, 1982–
1985 муаллими кафедраи математикаи њисоббарории 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1985–1986 аспиранти Донишгоњи 

давлатии ш. Москва ба номи Ломоносов буд. Солњои 1986–1992 њамчун 
муаллими калон, 1992–2001 дотсенти кафедраи математикаи њисоббарории 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев фаъолият намудааст. Аз соли 2001 дар 
донишгоњи омўзгорї њамун њамкор кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 15 
корњои илмї ва илмию методї мебошад.  

 
ЌОСИМОВА Раљабмоњ Исмоиловна (тав. 9. 02. 

1953, н. Ховалинг), сиёсатшинос, номзади илмњои сиёсї 
(2006). Соли 1980 Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 1985–1990 
њукуќшиноси Кумитаи иљрояи ш. Кулоб, 1990–1996 
мутахассиси дараљаи аввали Кумитаи занњо ва оилаи 
Љумњурии Тољикистон, 1996–2004 нотариуси давлатии 
Идораи нотариалии н. Синои ш. Душанбе, 2004–2007 
сардори Раёсати асноди њолати шањрвандии назди 

Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон, 2007–2008 ректори Донишгоњи 
такмили ихтисоси кормандони адлияи Љумњурии Тољикистон буд. Аз соли 
2009 то 2012 мудир ва иљрокунандаи вазифаи дотсенти кафедраи 
сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Муаллифи 8 асар ва зиёда аз 
16 мақолаи илмї, илмию методї мебошад. Оид ба сиёсати њамоњангсозии 
муносибатњои миллї дар мисоли Љумњурии Тољикистон тадќиќоти илмї 
мебарад. Дар конференсияњои мухталифи сатњи љумњуриявї ва 
байналмилалї бо маърузањо баромад кардааст.  

Ас.: Межнациональние отношения в таджикском современном обществе. Д., 2003; 
Некоторие вопроси развития национальних меньшинств в Республике Таджикистан. Д., 2004; 
Проблеми развития этнических меньшинств в современном Таджикистане. Д., 2005; Маљмуи 
лексияњо аз фанни сиёсатшиносї (дастури таълимї барои донишљўён). Д., 2009; 
Концептуальние основи межнациональних отношений в современном Таджикистане // Сборник 
научних трудов АН РТ. Д., 2004; Политико-правовие основи развития национальних 
меньшинств в современном государстве // Наука и право, № 1, 2005; Актуальние проблеми и 
перспективи национальних меньшинств в Республике Таджикистан // Тољикистон, № 1-3. Д., 
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2005; Сиёсати њамоњангсозии муносибатњои миллї дар мисоли Љумњурии Тољикистон // Паёми 
донишгоњи омўзгори, № 2 (34). Д., 2009.  

 
ЌОСИМОВА Хосият (тав. 22. 07. 1942, ш. Бухоро), 

биолог, номзади илмњои биологї (1967), дотсент (1968). 
Солњои 1957–1962 дар Донишгоњи давлатии ш. Тошкент 
тањсил намудааст. Солњои 1965–1968 ходими илмии 
Институти биологию эксперименталии ш. Тошкент, 
1968–1978 дотсенти кафедраи зоологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Аз соли 1978 то ба имрўз дотсенти 
кафедраи биологияи умумї ва методикаи таълими 

биологияи ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи 2 китоби дарсї, 10 
дастури методї ва зиёда аз 50 мақолаи илмиву методї мебошад. Дар корњои 
илмияш масъалањои ситологии зиёд кардани гулњои баъзе растанињоро 
мавриди баррасї ќарор додааст. Барои хизматњояш бо ифтихорномаи КМ 
ЛКСМ Тољикистон (1990) ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2005) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Њуљайрашиносї. Д., 1990; Љаниншиносї. Д., 1994; Бофташиносї. Д., 1999; 
Дарсњои амалї аз фанни гистология бо асосњои љаниншиносї (Дастурамал). Д., 2003; 
Ташкилу гузаронидани дарсњои амалї аз фанни ситология, гистология ва эмбриология. 
Д., 2006; Луѓати тасвирї оид ба фанњои ситология, гистология ва эмбриология. Д., 2006.  

 

ҚУВВАТ Давлат (тав. 26. 04. 1952, деҳаи Табушни 
ноҳияи Масчоҳи Кӯҳӣ, ваф. 11. 04. 2004). Соли 1970, баъди 
хатми мактаби миёна, ба хизмати низмоӣ рафта, 1973 
вориди факултаи филологияи Донишкадаи давлатии 
омӯзгории Душанбе гардидааст. Соли 1977, баъди хатми 
донишгоҳ дар рӯзномаи “Маориф ва маданият» ба кор 
пардохтааст. Ширкатвари фестивали XI шоирони ҷавони 
шуравӣ дар шаҳри Қизил (1982) будааст. Аз даврони 

мактабхонӣ шеър менавиштааст. Соли 1977 силсилаи ашъораш бо 
сарсухани Бозор Собир дар “Садои Шарқ» ба чоп расидааст. -Соли 1983 
аввалин маҷмуаи ашъораш бо номи “Пайрави дил» мунташир гаштааст. 
Баъдан офаридаҳояш дар авроқи китобҳо “Боли самандар» (1988) ва 
“Шаҳри ишқ» (2002) ба чоп расидданд. Ҳамчунин, муаллифи гулчини 
“Хуршедҳои гумшуда» (Теҳрон, 1999) мебошад. Доир ба таърихи диёр ва 
шахсиятҳои шоистаи Масчоҳ чанд китоб, монанди “Шерони Масчоҳ» 
(2003), “Родмардони Палдорад» (2001), “Олиҳиммат» (2002) ва ғайра 
таълиф мунташир намудааст.  Ҳамчунин, муассиси рӯзнома шахсии 
“Гулбонг» будааст. Маҷмуаи нисбатан мукаммали назму публитсистикаш 
соли 2012 таҳти унвони “Ҷароҳати шафақ» интишор ёфтааст.  Ҳамон сол 
дар Хуҷанд маҷмуаи ашъораш бо номи “Паёми фардо» бо ҳуруфи кириллӣ 
ва алифбои ниёгон аз чоп баромадааст.  Аз соли 1989 узви Иттифоқи 
нависдагони Тоҷикистон аст.  
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ЌУВВАТОВ Саттор Дилдорович (тав. 1. 06. 1968, д. 
Чихох, н. Ванљ), сурдопедагог. Солњои 1990-1994 мураббї, 
1994-1998 омўзгор, 1998-2005 муовини директор оид ба 
корњои тарбия, 2005-2015 муовини директор оид ба корњои 
таълим ва 2003-2008 донишљўи факултети педагогикаи 
ДДОТ ба номи С. Айнї. Соли 2009 баъд аз кушода шудани 
ихтисоси сурдопедагоика дар назди факултети 
педагогикаи донишгоњ ў ба њайси омўзгори фанни 
сурдопедагогика ва алифбои дактилї ба кафедраи тарбияи 

томактабї даъват мешавад. Соли 2017 иљрокунандаи вазифаи мудири 
кафедраи назария ва методикаи таълими томактабии факултети 
психология, тањсилоти томактабї ва аз 2017 инљониб муаллими калони 
кафедраи педагогикаи махсус ва тањсилоти фарогири факултети 
психология ва тањсилоти фарогир.  

Номбурда узви гурўњи кории Созмони байналмилалии ношунавоён 
оиди тањияи имову ишорањои миллї, аъзои гурўњи кории тањсилоти 
инклюзивии кўдакони имконияташон мањдуд дар Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Бањри њадафњои муайян солњои 2009-2012 дар курси тарљумони 
имову ишора дар ш. Москва тањсил намуда, баъдан такмили ихтисосро дар 
Донишгњои дефекталогия ва маркази имову ишора ва таълими кўдакони 
ношунаво дар ш. Москва гузаштааст. Иштирокчии чандин мизи муддавар 
ва семинар- машваратњо, аз ќабили семинари омўзиши оид ба ишорањои 
миллї ш. Москва (2013), мизи мудаввар дар мавзуи таълими кўдакони 
ношунаво дар мактабњои њамагонии ш. Кобул (соли 2013), семинари 
омўзиши оид ба таълими фарогири давлати Литва (соли 2011), мизи 
мудаввар дар мавзуи имову ишора дар таълими кўдакони ношунавоёни ш. 
Москва (2010), Конфронси байналмилалї дар мавзуи хуќуќњои 
забоншиносии ношунавоён ш. Москва (2007), мизи мудаввар дар мавзуи 
“Бартараф кардани монеањои забоншиносї дар таълими кўдакони 
ношунаво (2014) мебошад. Наќши забони ишораро дар таълим, тарбия ва 
инкишофи кўдакони ношунаво ва дигар масъалањои педагогикаи махсус аз 
тарафи ў тањќиќ шуда истодаанд. Муаллифи 5 китоби дарси барои 
кўдакони ношунаво, 5 китоби дарсї барои мактабњои олї, зиёда 30 
мақолаи илмї мебошад. Хизматњояш бо ифтихорномањо ва нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2005) ќадр карда шудааст.  

Ас.: Луѓати ишоравии забони тољикї. Д., 2008; Алифбо барои синфи тайёрї. Д., 2010; 
Талаффуз барои синфи 1-2. Д., 2010; Инкишофи нутќ барои синфи 2. Д., 2011; Хониш барои 
синфи 3. Д., 2013; Олегофренопедагогика барои мактабҳои олӣ. Д., 2013; Имову ишора. Д., 
2015; Олегофренопедагогикаи умумї ва томактабї. Д.,  2017; Асосњои дефектология. Д., 2017; 
Роњњои такмили корњои ислоњнамої бо кўдакони ноќисии нутќ дошта дар раванди таълим. Д., 
2016; Наќши забони имову ишора дар таълиму тарбия ва инкишофи кўдакони ношунаво. Д., 
2017; Эњсоси дарди лолои њар кас наметавонад. Д., 2018; Таърихи ба таълиму тарбия фаро 
гирифтани кӯдакони ношунаво. Д., 2019; Ношунавоён ва роњњои таълимоти онњо. Д., 2019; 
Мазмун ва мавќеи забон дар таълими мактаббачагони ношунаво. Д., 2019. 
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ҚУВВАТЗОДА Сайдулло Зувайд (тав. 25. 01. 1989 н. 

Темурмалик, вил. Хатлон), муаллими забон ва адабиёти рус 

ва сиёсатшиносї, идоракунии ҳайати кадрї (менељер), 

номзади илњои сиёсї, дотсент, хатмкардаи факултети забон 

ва адабиёти руси ДДОТ ба номи С. Айнӣ (2012) ва 

факултети идоракунии њайати кадрии Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон (2020), 

донишљўи ДДОТ ба номи С. Айнї (2007-2012), ҳисобчї дар Неругоњи 

барќии обии Роѓун (2012-2012), ассистенти кафедраи забони муосири рус ва 
забоншиносии умумии ДДОТ ба номи С. Айнї (2012-2013), аспиранти 
шуъбаи ѓоибонаи кафедраи сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С.Айнї (2012-
2016), сармутахассиси шуъбаи кор бо љавонони ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї (2013-2013), мудири шуъбаи кор бо љавонони ДДОТ ба номи С. Айнї 
(2013 – 27.08.2020), ассистент, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С.Айнї (2016-2020), муовини раиси 

ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Омўзгор»-и ЊХДТ дар ДДОТ ба номи 

С.Айнї (2018-2020), сардори раёсати корњои тарбиявии Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон (2020-2021), 
дотсенти кафедраи сиёсатшиносї ва робита бо љомаеи Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон (2020 то 

ҳол), сардори раёсати кадрҳо, коргузорӣ ва корњои махсуси Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон (2021-2021), 

нозири давлатии раёсати коргузорӣ ва назорати Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (2021 то ҳол) фаъолият намудааст. 

Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Водная политика Республики 
Таджикистан в годы государственной независимости: проблемы и 
перспективы» дифоъ намуд (2018). Бо нишони Аълочии маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон (2019) ва чандин ифтихорномаҳои Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон, маќомоти иљроияи ҳокимияти давлатии н. Исмоили Сомонї 

қадрдонӣ гардидааст. Барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Исмоили 

Сомонӣ дар риштаи илми сиёсатшиносӣ гардидааст (2021). 
 
 

ЌУВВАТОВА Саломат Мусоевна (тав. 31. 08. 1971, н. 
Вахш, вил. Хатлон), адабиётшинос, номзади илми 
филология (2020), хатмкардаи факултети забон ва 
адабиёти руси ДДОТ ба номи С. Айнї (1993). Фаъолияти 
педагогиро соли 1993 аз вазифаи муаллими забон ва 
адабиёти руси мактаби миёнаи № 17 н. Вахш оѓоз 
намудааст. Солњои 2009-2010 мутахассиси пешбари 

Маркази омўзиши таѓирёбии иќлими Муассисаи давлатии обуњавошиносї, 
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2010 -2013 муаллими забони русии мактаби тањсилоти умумии №17- и н. 
Вахш. Аз соли 2014 дар ДДОТ ба номи С. Айни ба њайси мудири кабинети 
методию таълимии омўзиши забон ва адабиёти рус, Раиси Шурои занони 
донишгоњи номрафта, омўзгори калони кафедраи умумидонишгоњии забон 
ва адабиёти рус кор ва дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва 
адабиёти руси факултети забон ва адабиёти рус мекунад. Диссертатсияи 
номзадиро дар мавзуи «Хусусиятњои бадеии тарљумаи асарњои манзуми 
Михаил Лермонтов ба забони тољикї» њимоя намудааст (2020). Бо нишони 
«Аълочии маориф ва илми Тољикистон» сарфароз гардидааст (2020).  

Ас.: «Поэзия Михаила Лермонтова в таджикских переводах». Д., 2019; «Практикум 

русского языка». Д., 2019; «Пособие для занятий по русскому языку». Д., 2020; «Методика 
преподавания русской литератури». Д., 2021.  

 
 

ЌУДРАТЗОДА Раљабалї (тав.15.10.1936, дењаи Некнот, 
љамоати Рўдакї, ноњияи Панљакент), адиб ва рўзноманигори 
тољик, Корманди шоистаи Тољикистон, барандаи љоизаи 
Иттифоќи журналистони Тољикистон ба номи Лоњутї, 
Аълочии телевизион ва радиои Иттињоди Шуравї. 
Хатмкардаи Донишкадаи омўзгории ш.Душанбе (1959), аз 

соли 1961 дар идораи гуфторњо барои мамолики хориљии радиои 
Тољикистон  ба фаъолият шуруъ намуда,  беш аз 30 сол сармуњаррири ин 
шабакаи бонуфуз будааст. Њанўз дар айёми донишљўї як силсила 
маќолањои гуногунжанраш дар рўзномаву маљаллањо чоп шудаанд. 
Номбурда муаллифи  беш аз 600 маќолањои адабию публитсистї, 
адабиётшиносї, очерку њикоя ва эссеву китобиёт ва ба ин васила 
мубаллиѓи ганљинањои адабиёти љањон аст. Таълифоти зиёдаш дар 
маљмуањои дастаљамъї интишор гардидаанд. Дар мавзўи маќом ва 
шуњрати Рўдакї ва мањбубияти ў дар олами шеъру шоирї зиёда аз 50 
маќола рўйи чоп овардааст. Китоби «Гулбонги бўи љўи Мўлиён» ба њамин 
мавзўъ ихтисос дорад. 

Р. Ќудратзода беш аз 10 драмаи хурду бузург, амсоли «Фарзанди 
Осиё», «Ишќи Ватан», «Њамсафар», «Пайѓоми тўтї» ва ѓ. таълиф 
намудааст, ки дар театрњои давлатї ва халќї ба намоиш даромадаанд. 
Асари бачагонаи ў «Шоњдухтари дилдода» дар озмуни бапйналмилалии 
Маркази фарњанги Осиё (Куриёи љанубї) ѓолиб дониста шуда, ба забонњои 
тољикї, русї, англисї ва куриёї мунташир гардид (2016).Соли 2016 
нашриёти «Русская литература» маљмуаи маќолоти адабї- публитсистии 
ўро бо номи «Бар фарози ќуллањо» ба табъ расонид. Дар фасли «Ёдњо ва 
хотирањо» дањњо чењрањои дурахшони адабу њунари тољик умри дубора 
ёфта, рўзгору осорашон дар дили мардуми мо ошёни абадї 
гузоштаанд.Номбурда муаллифи беш аз 50 барнома ва гуфтори вижаи 
радиої аст, ки бархе аз онњо дар «Хазинаи тиллої»- и радиои Тољикистон 
мањфузанд. 
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Ас.: Назми љањонтоб.Д, 2011; Шоњдухтари дилдорда, Д.,2016; Бар фарози 
ќуллањо.Д., 2019; Гулбонги бўи љўи Мўлиён.Д., 2020. 

 

ЌУДРАТОВ Комрон Адунабиевич (тав. 23. 10. 1987, 
д. Некнот, н. Панљакент), омўзгори таърих, номзади 
илмњои таърих (2015), дотсент. Хатмкардаи факултети 

таърихи Донишгоҳи миллии Тољикистон (2010), шуъбаи 
аспирантураи Донишгоњи миллии Тољикистон ва шуъбаи 

аспирантураи Донишгоҳи давлатии Новосибирск (2014), 
солњои 2015-2019 ассистент ва муаллими калони кафедраи таърихи нав ва 
навини кишварњои хориљии ДМТ фаъолият намуда, аз соли 2019 дар 
ДДОТ ба номи С. Айнї аввал ба сифати котиби  Шурои олимон ва баъдан 
ба сифати муовини сардори Раёсати илм ва инноватсия ифои вазифа дорад. 
Рисолаи номзадиро дар мавзуи “Таъсири буҳрони Афғонистон ба амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дифоъ намудааст (2015). Номбурда 
муаллифи 3 монография, 40 мақолаи илмӣ ва 4 дастури таълимиву методӣ 
мебошад. Бо Ифтихорномаи донишгоњи омўзгорї ќадр гардидааст.  

Ас.: Влияние афганского конфликта на национальную безопасность Республики 
Таджикистан (1991-2014 гг.). Д., 2017; Новая история стран Азии и Африки // Учебно-
методический комплекс. - Д., 2018; Таърихи Афғонистон // Барномаи таълимӣ-методӣ. Д., 2019; 

Љорљ Вашингтон (њаёт, фаъолияти низомӣ, љамъиятӣ ва сиёсӣ) // Очерки таърихӣ-биографӣ. - 

Д., 2020; Осиёи љанубу шарќї; шинохти вазъи динї ва мазњабї. Д., 2021.  
 

 
ЌУРБОНМУРОДОВ Мањмадамин (тав. 1939, д. Дарбанд, н. Бойсуни 

ЉШС Узбекистон, ваф. 1998, ш. Душанбе), муаллими фанни математика. 
Солњои 1953–1960 дар шуъбаи математикаи факултети физика- 
математикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил 
намудааст. Солњои 1960–1963 муаллими математикаи мактаби миёна дар н. 
Орљоникидзеобод (Вањдат), 1963–1969 муаллими Донишкадаи 
политехникии Тољикистон, 1969–1974 ходими илмї ва аспиранти 
Институти математикаи АИ ЉШС Тољикистон, 1974–1976 нозири шуъбаи 
маорифи ш. Душанбе, 1976–1979 муаллими калони кафедраи геометрия, 
1979–1998 муаллими калони кафедраи методикаи таълими математикаи 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Оид ба самти касбї доштани таълими 
математика дар омўзишгоњњои касбї кори илмї бурда, зиёда аз 20 мақолаи 
илмї ва илмию методї чоп кардааст.  

Ас.: Такрори математикаи мактабї. Арифметика. Ќ. 1. (ҳаммуаллиф). Д., 1990; Такрори 
математикаи мактабї. Арифметика. Ќ. 2. (ҳаммуаллиф). Д., 1990; Содержание методической 
подготовки учителя математики в педвузе для работи в СПТУ // Сб. Проблеми методической 
подготовки учителя математики в педвузе. Д., 1995.  
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 ЌУРБОНОВ Абдуллољон Рўзимадович (тав. 2. 03. 
1990, љамоати дењоти Понѓоз, н. Ашти вилояти Суѓд) 
биологи тољик, номзади илмњои биология (2017), дотсент 
(2020). Хатмкардаи факултети биологияи ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї (2012), омўзгори фанни биологияи 
мактаби миёнаи раќами 10-и шањри Душанбе (2010-2011), 
ассистент ва муаллими калони кафедраи ботаникаи 
факултети биологияи ДДОТ (2013-2016) Рисолаи 

номзадиашро дар мавзуи «Чатргулони Тољикистони Шимолї (ќаторкўњи 
Ќурама, Муѓул, водии Сирдарё)» њимоя намудааст. Солњои 2017-2018 – 
мудири кафедраи анатомия ва физиологияи одам ва њайвоноти ДДОТ ба 
номи С. Айнї, аз соли 2018 инљониб ба њайси мудири кафедраи ботаникаи 
факултети биологияи њамин донишгоњ кор мекунад. Муаллифи зиёда аз 25 
мақолаи илмї ва барномаву дастурњо аз љумла, «Барномаи таълимї аз 
биология. Барои синфњои 5-11» (2018); «Роњнамои фанни ботаника синфи 
6» (2018); «Зонтичние Северного Таджикистана» (2019) аст.  

 

 
ЌУРБОНОВ Маљид Абдулњамидович (тав. 15. 12. 

1963, д. Заркамари н. Восеъ), адабиётшинос, номзади илми 
филология (2000). Солњои 1980–1982 дар Омўзишгоњи 
касбї-техникии №2 ш. Душанбе тањсил намуда, солњои 
1982–1984 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1985–1990 дар Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил дошт. Соли 
1990 баъди хатми факултаи филологияи тоҷики Интитути 
педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло 

ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ) фаъолияти омўзгории хешро дар 
техникуми саноатию омўзгорї ва техникуми тарбияи љисмонии ш. 
Душанбе оғоз намудааст.  

Солҳои 1992-1995 дар шуъбаи аспирантираи ДДОТ-и ба номи Қ. 
Ҷўраев тањсил намуда њамзамон њамчун лабаранти кафедраи адабиёти 
тоҷики факултаи филология фаъолият намудааст. Аз соли 1995 дар 
факултаи филологияи тоҷики ДДОТ ба номи Қ. Ҷўраев ба ҳайси ҷонишини 
декан оид ба тарбия фаъолият кардааст. Соли 2000-ум дар Шурои 
диссертатсионии ДДМТ рисолаи илмии хешро дар мавзуи «Консепсияи 
бадеии образи модар дар назми муосири тоҷик» (дар сикли модарномаҳои 
Эраҷ Мирзо ва Лоиқ Шералӣ) тањти роњбарии профессор Љононхон 
Бобокалонова бомуваффақият дифоъ намуда, соҳиби дараҷаи номзади 
илмҳои филологӣ гардидааст. Аз моҳи апрели соли 2001 то октябри соли 
2005 декани факултаи филологияи тоҷики ДДОТ ба Қ. Ҷўраевро ба ўҳда 
дошт. Аз соли 2010 то соли 2012 дар вазифаи муовини декани факулта доир 
ба илм ва аз соли 2012 то 2017 ифои вазифаи мудири кафедраи назария ва 
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таърихи адабиётро ба душ дошт. Аз соли 2017 инљониб ба сифати дотсенти 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти тољик кору фаъолият менамояд.  

 Самти фаъолияти илмии Ќурбонов М. А. ба соњаи адабиётшиносї 
равона шуда доир ба проблемањои адабиёти муосири тољик бахшида 
шудааст. Ў муаллифи 2 монография «Консепсияи бадеии образи модар дар 
назми муосири тоҷик» (2000-2020), “Адабиёти даврони эњёи Аврупо» 
(2020), 4 дастури таълимї “Адабиёти Юнону Руми ќадим» (2009), 
“Адабиёти муосири тољик» (2005), “Анљумани Навруз» (2020), “Адабиёти 
давраи бедории Аврупо» (ба забони узбекї-2020), 3 барномаи таълимї 
“Адабиёти муосири тољик» (2004), “Адабиёти Шарќ» (2006), “Адабиёти 
хориља» (2010) ва зиёда аз 100 маколаи илмї-методї мебошад.  

Барои хизматҳояш дар соҳаи илм ва маориф бо нишони «Аълочии 
маорифи Тоҷикистон» (2001) ва «Ифтихорнома»-и Вазорати маорифи 
Тоҷикистон (2004) қадр карда шудааст.  

 Ас.: Консепсияи бадеии образи модар дар назми муосири тоҷик (монография). 
Д., 2000; Анљумани наврўз (иб. аз 2. ќ.). Д., 2016. Д., 2020; Адабиёти даврони эњёи 
Аврупо. XIV-XVII асрлар Европа адабиёти (бо забонњои тољикї ва узбекї). Д., 2020.  

 
ЌУРБОНОВ Пўлод (тав. 07. 04. 1932, н. Ленин, 

ваф. 1. 12. 2002, ш. Душанбе), забоншиноси тољик, 
номзади илми филология (1975), дотсент (1992). Соли 
1952 факултети забон ва адабиёти Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1952–1954 
муаллими кафедраи забони тољикии донишкадаи 
номбурда, 1954–1957 ходими илмии бахши забони 
тољикии Пажуҳишгоњи илмњои педагогии ЉШС 

Тољикистон, 1957–1960 аспиранти кафедраи забони тољикии донишкадаи 
омўзгории пойтахт, 1960–1987 муаллим, муаллими калон, 1987–1988 
мудири кафедраи забони тољикї, 1989–2002 дотсенти кафедраи забони 
тољикии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Њамзамон солњои 1991–1995 њамчун 
аъзои Комиссияи назди Девони Вазирони Љумњурии Тољикистон оид ба 
татбиќи Ќонуни забон фаъолият дошт. Оид ба баёния дар забони адабии 
њозираи тољик кори илмї бурдааст. Муаллифи якчанд корњои илмї ва 
илмию методї мебошад. Таълифотњояш масъалањои синтаксиси забони 
тољикиро дар бар гирифтаанд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (1998) ва ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Дар бораи тарбияи ягонаи мактабии босаводнависї. Д., 1957; Программаи 
забони адабии њозираи тољик (барои донишгоњњои омўзгорї, ҳаммуаллиф). Д., 1991.  
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  ЌУРБОНОВА Гулрухон Абдуалимовна (тав. 22. 
10. 1973, д. Чилчашмаи н. Файзобод), педагог, 
хатмкардаи факултети педагогикаи ДДОТ ба номи С. 
Айнї (1996). Солњои 1996-1997 дар боғчаи рақами 17-и 
шаҳри Душанбе ба сифати мураббӣ кор кардааст. Аз 
моҳи марти соли 1997 то ҳол дар кафедраи тарбияи 
томактабии ДДОТ ба номи С.Айнӣ ба ҳайси муаллими 

калон машғули кор аст. Соли 2019 рисолаи номзадиро дар мавзуи «Нақши 
бозиҳои серҳаракати тоҷики дар ташаккулёбии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии 
кӯдакони синни калони томактабӣ» дифоъ намудааст. Дар давоми 
фаъолияти кориаш зиёда аз 30 мақолаи илмӣ, илмию методӣ ва 10 дастуру 
барномаҳои таълимию методӣ ба чоп расонидааст.  

Ас.: Худ бисоз, бо мо бисоз. Д., 2009; Бозињои серњаракат барои хурдсолон (дастури 
методї). Д., 2010; Варзишро дўст медорем (дастури методї). Д., 2012; Идњо ва дилхушињо дар 
кўдакистон (дастури методї). Д., 2012; Развитие государственного и негосударственного 
сектора в дошкольном образовании: новие форми и содержание образования // Материали 
международной научно-практической конфренции (Ташкент, 20 апреля 2019 г.).  

 

 
ЌУРБОНОВА Зарина Ширинбековна (тав. 10. 10. 

1975, ш. Вањдат), педагог, номзади илмњои педагогї. 
Солњои 1993–1997 дар шуъбаи педагогика ва 
психологияи факултети педагогикаи Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев 
тањсил намудааст. Солњои 1997–2000 аспиранти назди 
кафедраи тарбияи томактабии донишгоњи омўзгорї буд. 
Аз соли 2000 њамчун муаллим дар кафедраи тарбияи 
томактабии ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. «Оид 

ба ташаккулёбии донишњои экологии кўдакони синни томактабї дар 
кўдакистонњо» рисолаи илмї дифоъ кардааст. Муаллифи якчанд 
маќолањои илмї ва илмию методї мебошад.  

Ас.: Ташаккулёбии донишњои экологии кўдакон (Дастури таълимї барои кормандони 
муассисањои томактабї). Д., 2004; Адабиёти бадеї воситаи тарбияи экологии хурдсолон // 
Паёми донишгоњи омўзгорї, 2000, №4; Наќши мураббия дар тарбияи экологии кўдакон // 
Паёми донишгоњи омўзгорї, 2000, №6.  

 

ҚУРБОНОВА Зерогул Бобомуродовна (тав. 14. 05. 
1969, д. Пишанбеи ноҳияи Варзоб), оўзгори забони 
англисї. Соли 1991 факултети забонҳои хориҷии ДДОТ 
ба номи Садриддин Айниро бо ихтисоси омӯзгори 
фанни забони олмонӣ ва соли 1997 факултети 
филологияи тоҷики донишгоҳи номбурдаро бо ихтисоси 
омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик хатм 
намудааст. Аз соли 1991 то соли 2004 дар мактаби 
миёнаи №61-шаҳри Душанбе, ноҳияи И. Сомонӣ, ба 

ҳайси омӯзгори забони олмонӣ кор ва фаъолият намудааст. Аз соли 2004 то 
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ба имрӯз дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ ҳамчун саромӯфзгори 
кафедраи забонҳои хориҷии умумидонишгоҳӣ ба ҳайси омӯзгори фанни 
забони олмонӣ фаъолият дорад. Муаллифи зиёда аз 25 макола ва 2 дастури 
методӣ, инчунин, њаммуаллифи китоби “Анљумани наврўзї» мебошад. Бо 
ифтихорномаи донишгоњи омўзгорї кадрдонї шудааст.  

 

ҚУРБОНОВА Назира Азизовна (тав. 5.02.1973, ваф. 2002 
н. Вахдат). Муаллимаи калони кафедраи химияи 
органикї ва биологї, номзади илмҳои химия. Солҳои 
1990-1995 донишҷӯйи факултети биология-химияи 
Донишкадаи давлатии омӯзгории Тоҷикистони ба номи 
Қ.Ҷураев. Донишкадаро бо ихтисоси омӯзгорӣ биология-
химия соли 1995 хатм намудааст. Мувофиқи қарори 
комиссияи имтиҳоноти давлатї барои кор дар кафедраи 

химияи органикї ва биологї пешбарй шудааст. Аз моҳи октябри соли 1995 
ӯро ҳамчун коромӯз тадқиқотчї ба кафедраи химияи органикии 
Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин фиристонида 
шудааст. Қурбонова Н.А. дар давраи донишҷӯйи ба корҳои илмї-
тадқиқотӣ шуѓл варзида буд. Солҳои 1996-1999 дар аспирантура таҳсил 
намудааст ва соли 2000 дар мавзуи «Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои 2-
бром-7 метил-6-этил-5-оксо-5Н-1,3,4-триадиазоло (3,2-а) пиримидин» 
рисолаи номзадї дифоъ намудааст. Муаллифи 8 мақолаи илмї-тадқиқотї. 
Қурбонова Н.А. аввалин зане мебошад, ки дар кафедраи химияи органики 
ва биологӣ рисолаи номзадї ҳимоя карда, сазовори дараҷаи илмии 
номзади илми химия гардидааст. 

Ас: Синтез и свойства мочевин и тиомочевиновых производных 1,3,4- 

тиадиазола // ДАН РТ. -1997- T.XI.-NI-2.(бо ҳаммуаллифӣ); Взаимодействии 2-бром-7 
метил-6-этил-5-оксо-1,3,4 триадиазоло (3,2-а) пиримидина с аминами // Вестник ТГПУ 
им. К. ДжураеваЮ 1998. (бо ҳаммуаллифї); Синтез производных 1,3,4- триадиазола на 
основе нитрилов // Вестник ТГПУ им. К. Джураева, -1998. (бо ҳаммуааллифї); Синтез 7-
метил-2этоксикарбонилметилтриадиазоло (3,2-а) пиримидина-5(5н) // Изв. АН России 
Сер.хим.-1998,- N1 I. С.2371-2373., (бо ҳаммуаллифї); Синтез производных 211-7метил- 
6-этил-5-оксо-5н-триадиазоло (3,2-а) пиримидина на основе нитрилов // Тез.докл. 
материалы научно-теоритической конфренции профессорско-преподавательского 
состава и стедентов, посвещеной 1100-летию государства Саманидов. -Душанбе, 
1999.(бо ҳаммуаллифї). 

 
ЌУРБОНОВА Њанифа (тав. 15. 02. 1953, н. 

Шањринав), муаллими фанни химия. Солњои 1972–1977 
дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленин тањсил намудааст. Солњои 1977–1979 лаборанти 
калони техникуми савдои ш. Душанбе, 1979–1988 
лаборанти калон, 1988–1994 ассистенти кафедраи 
химияи органикї ва биологии Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 
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1994 то 2018 муаллими калон ва дотсенти кафедраи технология ва 
экологияи химиявї, аз соли 2018 мудири кафедраи мазкур мебошад. Оид ба 
коррозияи навъњои гуногуни пўлод дар муњити кислотаи гидрогенфторид 
кори илмї мебарад. Муаллифи зиёда аз 20 мақолаи илмї, илмию методї ва 
мураттиби 3 барномаи таълимї аст. Бо нишони «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2001) мукофотонида шудааст.  

 
ЌУРБОНОВА Ширин (тав. 12. 06. 1957, ш. 

Кулоб), таърихшинос, номзади илмњои таърих (1993), 
дотсент (2002). Солњои 1977–1978 њамчун дўзандаи 
хонаи хизмати маишии н. Ќумсангир кор кардааст. 
Солњои 1978–1982 дар факултети таърихи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил карда, онро бо дипломи аъло хатм 
намудааст. Солњои 1982–1983 ассистенти кафедраи 
таърихи ЊКИШ, 1989–1992 аспиранти кафедраи 

таърихи ватани донишгоњи омўзгорї, 1993–2000 мушовири калони 
Комитети Маљлиси Олї оид ба илм, маориф, фарњанг ва сиёсати љавонон, 
2000–2003 муовини ректори ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев оид ба тарбия, 2003–
2004 сармутахассиси идораи кадрњо, 2004–2005 сардори идораи тањия, 
2006–2007 сардори маркази технологияи информатсионї ва 
коммуникатсияи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон буд. Аз соли 
2007 то њол директори Коллељи омўзгории ш. Душанбе мебошад. 
Муаллифи зиёда аз 20 таълифоти илмї оид ба азхудкунии заминњои 
бекорхобидаи Тољикистон ва муњољиркунонии ањолии минтаќањои 
гуногуни љумњурї мебошад. Бо медали «Хизмати шоиста» (1999), бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2001) ва 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ќадр карда 
шудааст.  

Ас.: Освоение целинних земель в Южном Таджикистане. Д., 1990; Переселение – 
как это было. Д., 1993; Ташкили дарси берун аз синф барои хонандагони синфњои VI-
VII. Д., 2001; Тарбияи насли наврас дар имрўз. Д., 2001; Давлати Сомониён – аввалин 
давлати тољикон. Д., 2001; Таърихи сиёсии халќи тољик. Д., 2009; Маърифати 
шањрвандї (ҳаммуаллиф). Д., 2009; Ташаккулу инкишофи мањорат ва ќобилиятњои 
омузгорї (ҳаммуаллиф). Д., 2009.  

 

ҚУРБОНШО Ёрмаҳмад (тав. 1927, н. Шуғнон, ваф. 

2014), географ, иқлимшинос, муаллифи беш аз 20 мақолаи 

илмӣ (бештар дар самти иқлимшиносии табобативу 

истироҳатии Тоҷикистон), дорандаи унвони фахрии 

«Корманди шоистаи Тоҷикистон» (1998), нишони 

сарисинагии «Аълочии маорифи халқи Тоҷикистон» (1962) 

ва чандин мукофотҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

донишгоҳи омȳзгорӣ. Солҳои 1944 – 1948 дар факултети географияи 

Донишкадаи давлатии омȳзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко 
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таҳсил карда, давоми солҳои 1948 – 1951 дар омȳзишгоҳи ш. Хоруғ ба ҳайси 

муаллим, 1951 – 1954 аспиранти Институти географияи АИ ИҶШС (ш. 

Москва), 1950 – 1955 корманди Институти такмили ихтисоси муаллимони 

назди Вазорати маорифи ҶШС Тоҷикистон, аз соли 1955 инҷониб ҳамчун 

муаллими калони кафедраи географияи Донишгоҳи давлатии омȳзгории 

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ кор карда, дар ин муддат вазифаи декани 

шȳъбаи ғоибона ва котиби ташкилоти ҳизбии факултети географияро ба ȳҳда 

дошт. Дар муддати фаъолияти омȳзгории хеш ба сифати муаллими таҷрибадор 

ва иқлимшинос (климатолог)- и маъруф, дар донишгоҳии омȳзгории 

Тоҷикитстон, дар омода намудани ҳазорҳо нафар мутахассисон барои 

макотибҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои давлатӣ саҳми назаррас 

дорад.  
 
ЌУРБОНШОЕВ Сафаралї Завќибекович (тав. 4. 

11. 1948, н. Шуѓнон), риёзидон, доктори илмњои физика-
математика (1993), профессор (1998). Соли 1971 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченкоро бо ихтисоси математика-физика хатм 
намудааст. Солњои 1972–1973 ассистенти кафедраи 
анализи математикии донишкадаи номбурда, 1973–1974 
хидмати артиши шуравї, 1974–1980 муаллими калони 
кафедраи анализи математикии донишкадаи омўзгории 

пойтахт, 1980–1983 аспиранти Институти хољагии халќи ш. Киев буд. 
Солњои 1983–1989 њамчун дотсенти кафедраи анализи математикии 
донишкадаи омўзгории пойтахт, 1989–1991 ходими калони илмии 
Институти хољагии халќи ш. Киев, 1991–1997 дотсент ва профессори 
кафедраи анализи математикии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 1997–1998 
профессори кафедраи математикаи олии Донишгоњи техникии Тољикистон 
ба номи М. Осимї, 2001–2006 муовини ректори Донишкадаи иќтисодии 
Тољикистон оид ба корњои илмї фаъолият дошт. Аз соли 2006 мудири 
кафедраи математикаи олии донишкадаи иќтисодї мебошад. Муаллифи 
зиёда аз 90 асару мақолаи илмї ва илмию методї аст.  

Ас.: Њалли масъалањои экстремалї (ҳаммуаллиф). Д., 1987; Аналитические интегральние 
многообразия. Д., 1990; Построения интегральних многообразий. Д., 2009.  

 

 
ЌУТБЇ Киром (18. 12. 1932, деҳаи Урметани ноҳияи 

Заҳматобод (ҳозира Айнӣ), ваф. 26. 10. 1993), шоир. Соли 1953 
факултаи филологияи Донишкадаи давлатии омӯзгории 
Душанберо хатм карда, муддате дар мактабҳои ноҳия омӯзгор 
ва дар рӯзномаи ноҳиявии «Роҳи коммунизм» ходими адабӣ 
будааст. Баъдан дар вазифаҳои мудири шуъбаи моҳномаи 

«Шарқи Сурх», муҳаррири барномаҳои адабии Кумитаи давлатии садо ва 
симои Тоҷикистон буда, Донишкадаи адабиёти ба номи Максим Горкий 
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(Маскав)-ро ба поён расондааст. Муҳаррири калон ва мудири шуъбаи 
муассисаҳои нашаротии «Ирфон»-у «Адиб» будааст. Шеъри аввалинаш 
соли 1957 дар журнали «Шарқи Сурх» чоп шуда, маҷмуаи нахустини 
ашъораш «Парвози меҳр» соли 1963 интишор ёфтааст. Ашъори дигари дар 
солҳои гуногун офаридаи ӯ дар авроқи маҷмуаҳои «Бӯйи нон» (1966), 
«Илҳом» (1968), «Рези кӯҳсор» (1970), «Остони баланд» (1972), «Хоки 
пайвандӣ» (1974), «Камон» (1974), «Чашми дил» (1976), «Пули Сангин» 
(1980), «Ҷонфизо» (1980), «Сари баланд» (1982), «Ҷоми нур» (1983), «Дили 
бародар» (1986), «Субҳи содиқ» (1989), «Нишот» (1992), «Ёр меояд!», «Аз 
гулу хоку шуълаи оташ», «Оташи меҳр» ва «Минбари виҷдон» (2012) 
фароҳам омадаанд. Ҳамчунин, муаллифи достонҳои «Камон», «Антон», 
«Достони Лола», «Достони хоб», «Қуллаҳои ноаён», «Аввалин дидор», 
«Нафаси ошиқӣ», «Ҳарфи аввал», «Посбони мақбара», «Дафтари Порис» 
мебошад. Дар ашъораш хисоили ҳамидаи сарбаландию ҷавонмардӣ, 
инсондӯстию ватанпарварӣ ва бардошти таҷрибаи рӯзгорро самимӣ ба 
тасвир овардааст. Дилбохтагони шоир ӯро ҳамчун марде маҳфилоро ва 
шоире хушқариҳа мешиносанду дар ёдҳояшон зинда медоранд. Муаллифи 
қиссаи «Қатли Туғрал» (1984), драмаҳои «Тори муҳаббат» ва «Тири 
маломат», филмномаҳои «Бӯйи нон», «Чор тан дар пайроҳа», «Антон» ва ғ. 
мебошад. Ашъори ба русӣ баргардоншудааш дар маҷмуаҳои «Напеви 
вершин» (1976), «Горний кряж» (1979), Мост времени» (1983) ва «Закон 
любви» (1985) ба чоп расидаанд. Иддае аз навиштаҳои ӯ ба дигар забонҳо 
ҳам тарҷума ва чоп шудаанд. Худи ӯ китоби ашъори В. Шекспир, А. Блок, 
А. Мискевич, М. Лермонтов, Н. Некрасов, Л. Украинка, Ф. А. Файз, М. 
Карим, С. Вурғун, Зулфия, В. Костров ва дигаронро ба тоҷикӣ 
гардондааст. Шоири халқии Тоҷикистон, Корманди шоистаи маданияти 
Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Аз соли 1963 узви Иттифоқи нависандагони 
Тоҷикистон аст.  
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Л 
ЛАТИПОВ Назришо (тав. 25. 03. 1930, н. Ќалъаи 

Хумб, ваф. 30. 05. 2003, ш. Душанбе), номзади илмњои 
таърих (1957), дотсент (1968). Соли 1951 факултети 
таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1952–1955 аспиранти назди кафедраи таърихи 
ИЉШС-и донишкадаи номбурда, 1955–1956 љонишини 
шуъбаи таблиѓу ташвиќи Комитети њизби коммунистии 
ш. Сталинобод, 1957–1960 директори Донишкадаи 

давлатии омўзгории ш. Кулоб ба номи Рўдакї, 1961–1969 сарвари гурўњи 
лекторони шуъбаи таблиѓотии КМ ЊК Тољикистон, 1969–1971 директори 
Институти илмию тадќиќотии илмњои педагогии ЉШС Тољикистон, 1971–
1996 муовини ректори Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Ќ. Љўраев оид ба шуъбаи шабона ва дотсенти кафедраи таърихи 
сиёсии донишгоњи мазкур буд. Муаллифи зиёда аз 30 мақолаи илмї аст. Бо 
ордени «Нишони фахрї», нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» ва ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон (1964) сарфароз шудааст.  

Ас.: К вопросу о социальних отношениях в Дарвазском бекстве накануне 
установления советской власти // Учение записки Кулябского пединститута им. Рудаки. 
Д., 1957, вип. 3; Экономическое состояние Дарвазского бекства и основние занятия его 
населения // Учение записки Кулябского пединститута им. Рудаки. Д., 1958, №4.  

 
ЛАТИПОВ Сафаралї Одинаевич (тав. 5. 03. 1973, н. 

Восеъ), муаллими фанни информатика. Солњои 1993–1998 дар 
факултети математикаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
кардааст. Солњои 1998–2000 лаборанти кафедраи 
информатика, 2000–2003 аспирант, 2004–2006 муњандиси 
кафедраи информатика, 2007–2008 ассистенти кафедраи 
номбурда, 2009-2012 муаллими калон, 2012-2014 мудири 

кафедраи асосҳои технологияи информатсионии умумидонишгоҳиро ба 

зимма дошт. Соли 2014 мудири кафедраи технологияи информатсионӣ ва 

коммуникатсионӣ (ТИК) таъин шуда, солҳои 2014-2020 декани факултети 
математика ва аз соли 2020 то њол мудири кафедраи ТИК мебошад. 
Аълочии маорифи Тољикистон (2015).  

Дар давоми фаъолият 30 мақола, як монография ва 4 дастур ба нашр 
расонидааст.  
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ЛАШКИН Семён Лвович (тав. 27. 09. 1912, ш. 
Херсони ЉШС Украина, ваф. маълум нест), муњандис-
механик, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1940 
факултети муњандисии Академияи њарбї-техникии ш. 
Москваро бо ихтисоси муњандис-механик хатм 
намудааст. Солњои 1959–1969 мудири кафедраи асосњои 
истењсолоти факултети муњандисї-педагогии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко буд. Дар давоми фаъолияти 

бисёрсолааш дар тарбияи њазорњо мутахассисон сањми худро гузоштааст. 
Бо 12 орден, аз он љумла «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи якум ва дуюм, 
ордени «Байраќи Сурх» сарфароз шудааст.  

 
ЛОИЌ ШЕРАЛЇ (тав. 20. 05. 1941 дар д. Мазори Шарифи 

н. Панљакент, ваф. 30. 06. 2000, ш. Душанбе). Баъди хатми 
мактаби њафтсолаи дења тањсилро дар Омўзишгоњи омўзгории 
Панљакент идома додааст. Соли 1963 факултаи таъриху 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм карда, солњои 1963-1965 

муњаррири шуъбаи адабиёт, мусиќї ва драммаи Кумитаи радиову 
телевизиони Тољикистон, 1965-1966 ходими адабии рўзномаи «Комсомоли 
Тољикистон» солњои 1967-1975 мудири шуъбаи назми маљаллаи «Садои 
Шарќ», солњои 1975-1991 мушовири назми Иттифоќи нависандагон, 
сармуњаррири «Садои Шарќ», аз соли 1991 то рўзњои охири умраш раиси 
бунёди байналмилалии забони форсии тољикї будааст. Аз ибтидои солњои 
шастуми асри гузашта, дар баробари навиштани очерку маќолаву эссењои 
проблемавии публитсистї ва тарљумаи бадеї, пайваста ба таълифу чопи 
шеър иштиѓол варзида тањти сарпарастї ва ѓамхорињои падаронаи 
устодони шеъри муосири тољикї Мирзо Турсунзода, Боќї Рањимзода ва 
Мирсаид Миршакар ба воя расидааст. Шеъре аз Лоиќ ба унвони «Ба 
модарам» сабаб шуд, ки  соли 1965 бо исрори шоири шањири тољик Мирзо 
Турсунзода ўро, бидуни доштани маљмўаи шеър, ба узвияти Иттињодияи 
нависандагони Тољикистон бипазиранд, зеро дар он замон ќоидае буд, ки   
довталаби узвият ба Иттињодияи нависандагон мебоист лоаќал як китоб ба 
нашр расонда бошад. 
 Лоиќ узви  Кумитаи марказии њизби коммунисти Тољикистон ва 
намояндаи мардумї дар Шурои олии Иттињоди љамоњири Шуравї буд. Ў 
соли 1978 унвони «Шоири халќии Тољикистон»-ро ёфт ва барои маљмўањои 
«Хоки Ватан»  ва «Илњом аз «Шоњнома» барандаи Љоизаи давлатии ба 
номи устод  Абўабдуллоњи Рўдакї» шуд. Њамчунин соли 1999 љоизаи  
байналмилаллии «Нилуфар»-ро дарёфт кард. 
 Лоиќ бо шеъри «Ном», ки дар соли 1959 дар маљаллаи «Шарќи Сурх» 
ба чоп расида буд, ба майдони адабиёти тољик гом нињод ва бо ашъоре, ки 
ба гуфтаи худаш «машќи шеър» буданд, ба гуфтаи адиби баруманди тољик 
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Сотим Улуѓзода, худро ба  унвони «шоири љавони хеле боистеъдод» 
муаррифї кард. Ў тавонист шаш сол баъд аз нашри нахустин шеъраш 
шеъри асил ва комилан тоза бигўяд. Дар шеъри «Ба модарам», ки боис 
шуд, ки ўро чун шоири асил бишиносанд, «њама чиз нав буд: шеваи баён, 
тарзи тасвир, маъонї, вазну ќофия, вусъати тасвир ва бардоштњои 
шоирона»(Абдунабї Сатторзода,с.,5). Аѓлаби пажуҳишгарон бар онанд, ки 
Лоиќ дар офариниши шеъри «Ба модарам» ва умуман дар шеърњои 
«Модарнома», аз шоири шањири рус Сергей Есенин ва шоири баноми Эрон 
Эраљ Мирзо таъсир пазируфтааст. Шеваи баён ва лањни гуфтори ў дар 
шеъри «Ба модарам»  бо сабки нигориши Есенин, дар шеърњои «Мактуб ба 
модар» ва «Мактуби модар» њаммонанд аст. Дар воќеъ, Лоиќ дар њамин 
солњо ба тарљумаи осори ин шоир машѓул буд ва нахустин китобе, ки ба 
чоп расонд «Савтњои форсї» (1965)-и Есенин буд. Ба гуфти худи ў «дар 
ашъори «Модарнома» таъсири Есенин ва Эраљ Мирзо њаст» (њамон љо). 
 Шеъри Лоиќ аз ду чашмаи бузург: адабиёти оламшумули форсї ва 
адабиёти умумиљањонї шодоб мегардад. Ба гуфти худаш ў адабиёти куњани 
форсиро аз пеши худ омўхта буд. Дар барномаи омўзишии омўзишгоњ ва 
донишкада соатњои тадриси адабиёт мањдуд буд ва аз сўйи дигар, ба 
муќтазои тарзи тафаккури замона таълим додани шеъри шоирони ориф, 
амсоли Шайх Аттор, Мавлавї ва шиносондани дурусту даќиќи онон дар 
барномањои таълимї маъмул набуд. Устодон низ аз осори суханварони 
бузурги форсї њамон андешањоеро таълим медоданд, ки бо хостањои њизби 
коммунист созгор буд. Бино ба таъкиди муњаќќиќони лоиќшинос, дањаи 60-
70 ќарни бистум барои Лоиќ солњои ёдгирї ва бањрабардорї аз осори 
бузургоне чун Рўдакї, Фирдавсї, Мавлавї, Саъдї, Њофиз, Камоли 
Хуљандї, Соиб, Калим ва солњои ошної бо шеъри муосири Эрон, 
Афѓонистон, Њинду Покистон, аз љумла ашъори Маликушшуаро Бањор, 
Эраљ Мирзо, Муњаммад Иќбол, Нодири Нодирпур, Фурўѓи Фаррухзод, 
Халилуллоњ Халилї ва Восифи Бохтарї буд. 
 Сарчашмаи дигари шеъри Лоиќ осори суханварони бузурги 
миллатњои мухталифи љањон буд. Лоиќ баъзе аз шеърњои ононро ба тољикї 
тарљума кардааст. Дар њамин солњо Лоиќ њафт маљмўа аз шеърњои худро 
бо унвонњои «Сари сабз» (1966), «Илњом» (1968), «Нўшбод» (1971), 
«Соњилњо» (1972), «Хоки Ватан» (1975), «Резаборон» (1976) ва «Марди роњ» 
(1979) мунташир кард, ки ба иттифоќи муњаќќиќон, «бидуни муболиѓа њар 
яке дар адабиёти муосири тољикї бозёфте буданд» (А. Сатторзода, њамон 
љо). Шеърњои «Бўалї бихрад накуфарљом», «Араб гўянд Синоро гурўње», 
«Нарафт ў як ќадам берун зи Шероз», «Таърих гувоњ аст», «Айнї», 
«Ањмади Дони», «Баъд аз њазор сол», «Вопасини Хайём», «Хайём», 
«Гўристони Хайра», «Илњом аз «Шоњнома», «Корези Фирдавсї», 
«Љавонмаргони шеъру шоирї» аз љумлаи бењтарин шеърњои ватанхоњонаи 
адабиёти муосири тољик ба шумор мераванд. 
 Муҳаққиқ Абдунабї Сатторзода сабаби аслии шуњрат ёфтани шеъри 
Лоиќро дар ќаламрави адабиёти форсї, бавижа дар Эрону Афѓонистон дар 
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ин медонад, ки шеъраш асолати азалии шеъри форсии дариро ба даст 
овардааст. Ба гуфтаи ў, Лоиќ миёни шеъри форсии тољикї ва шеъри 
мардуми љањон пайванде бавуљуд овард, ба тавре ки шеъри ў аз нахустин 
намунањои адабии муваффаќ чунин талфиќу омўзише дар адабиёти 
кунунии тољик ба шумор меравад. Лоиќ бо таваљљуњ ва бањрабардорї аз 
шеърњои шоирони номвари љањон, имконоти баён ва зарфияти тасвирро 
дар шеъри тољикї бамаротиб афзоиш дод. Шеъри тољикї дар он солњо бо 
саъйи ў гўётар, хонданитар, гиротар, расотар ва мушаххастар шуд ва аз 
бемории куллигўию ќолабигўї рањої ёфт ва барои баёни зиндагии инсони 
муосир мувофиќтару муносибтар шуд. Вижагињои умдаи шеъри Лоиќ дар 
дањњаи 60-70 ќарни бистум падидаи адабии тозае бо номи  «шеъри 
лоиќвор» дар адабиёти кунунии тољикї бавуљуд овард, ки дар марњаллањои 
баъдии фаъолияти офаринандагии шоир дар дањаи 80-90-и ќарни бистум ба 
интишори маљмўаи шеърњои барљастатар, ќавитару комилтар, бо номњои 
«Хонаи чашм» (1982), «Хонаи дил» (1986), «Офтобборон» (1988) ва «Дасти 
дуои модар» анљомид. Лоиќ дар ин солњо асарњои фаровоне офарид, ки на 
танњо ба унвони бењтарин намунањои шеъри муосири тољикї, балки аз 
бењтарин намунањои адабиёти форсї ба шумор омаданд (Сатторзода  А., 
с.,7-8). 
 Лоиќ идомадињандаи суннатњои адабии бузургони пешини адаби 
форсист. Дар шеъри ў латофату равонии ѓазали Саъдию Њофиз ва 
нозукхаёлии Соибу Калими Кошонї дар њам омехтааст. Ў ба рубоиёти 
Хайём, ѓазалиёти Шамс ва «Шоњнома»-и Њаким Фирдавсї таваљљуњи хос 
дошт ва аз файзи сухани ин бузургон ба гунањои мутафовут бањрањо 
бардоштааст. Ба аќидаи ў, на ќолабу на риояти вазну ќофия, балки биниши 
шоирона шарти асосии шеъри асил аст. Ба гуфтаи ў, шоир «бояд 
даќиќназару њассос бошад, аз он њама мушоњидањояш чизеро тасвир кунад, 
ки тозаву нав бошад. Барои ин корро ўњда кардан дониши фарохи адабї 
доштан лозим аст, то кас донад, ки кињо чињо гуфтаанд». Ба андешаи 
муњаќќиќон, шеъри Лоиќ, «расолати таърихї, иљтимої  ва инќилобии 
худро дар масири љањонї ифо кард ва боз њам, то ин халќ дар рўйи замин 
њаќќи ќисмат дорад, хидмат хоњад кард» (Лоиќ Шералї, 2008,с.,153-154). 
 Воќеањои фољиабори дањаи 90 ќарни бистум дар Тољикистон дар 
осори Лоиќ таъсири дардовар гузошт. Шоире, ки дар сояи ашъори ў дар 
адабиёт ва  љомеаи тољик тафаккури миллї дар њоли шаклгирї буд, 
парокандагии мардум, вайронии Ватан ва хорию забунии миллатро ба 
чашми худ медид. Суханваре, ки замоне аз фарњангу  адабии љањонии 
миллаташ ва аз таърихи пурифтихори Ватани бостониаш боифтихор сухан 
мегуфт, акнун бо нафрату андўњ аз љанги миллаткуши тољикон ривоятњои 
љонгудоз мекард. Ашъори ин давраи Лоиќ пур аз дарду андўњ аст ва хитоба 
дар онњо љойи асосї дорад. «Шоири комили миллати нокомил» (таъбири 
устод Абдунабї Сатторзода) бо тамоми  ќудрату њунари шоириаш 
мардуми парокандаро ба иттињод даъват мекард, вале дар ин сарзамин, 
«гўши суханшунаву дидаи эътибор» намонда буд. Ў тани танњо ба 
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муќобили фољиаи пешомада барои миллат дар муќобили душманони 
аљнабию  хонагии мењан бархост, вале такягоњу њамдили дардошное пайдо 
накард ва аз бечорагию дасткўтоњии худ нолид: «Љон ба ќурбони ту, эй 
мењани  хунинкафанам / Будї байтушшарафам, гаштаї байтулњазанам / 
Душманат чор тараф аљнабию хонагиянд / Тани танњо ба чї неру сафи аъдо 
шиканам?» 
 Сурадуњои ин давраи Лоиќ, ки воќеан, як «дарднома»-анд, дар 
маљмўаи «Фарёди бефарёдрас»  гирд омадааст. Шоир, ки омода буд, ки 
камондорон «њама тире, ки андар тирдон доранд», «ба ќалби ў» 
биандозанд, то «љони мардум дар амон бошад». «Илтиљо аз камондорон» 
(1994),  гузар аз «љанги девонавор» ва омадан ба «сулњи деринтизор»-и 
миллатро дид ва нахустин шоире буд, ки онро табрик гуфт: «Имоми ду 
тарафро мекунам табрик/ Ки тољик наздик мешавад ба тољик». 
 Осори Лоиќ баъд аз маргаш борњо дар шакли маљмуањои мунтахаб ва 
«Куллиёт»-у «Девон» мунташир шудаанд. Интишори китобњое чун 
«Гулчине аз ашъори устод Лоиќ Шералї» (Тењрон, 1372 ш./1993 м.), «Дасти 
дуои модар» (Исфањон, 1373ш.\1994м.), «Рўњи рахш» (Тењрон,1379ш/2000м.) 
ва «Куллиёти ашъор» (Тењрон,1383 ш./2004 м.) аз Лоиќ дар Эрон 
мањбубияти ўро  дар байни њамзабонони эронї ва афѓонистонї ва дигар  
форсизабонони љањон бештар кард. Наќдњое, ки њамзабонон ба ин китобњо 
навиштаанд ва марсияњое, ки онон дар марги ин шоири миллат ба 
забонњои форсии тољикї ва русї  сурудаанд, гувоњи ин матлаб аст (Ниг: 
Ориёнфар. Марсияи хуршед. М., 20003). 
 Мероси адабии Лоиќ танњо ба шеър мањдуд намешавад. Ў 
тарљумањоим манзуму мансур, маќолаву гузоришњо, наќду таќризњо ва 
мусоњибањои бисёре дар бораи адабиёт, фарњанг, забон, таърих ва 
маасоили муњимми рўз аз худ боќї гузоштааст. Нахустин тарљумаи Лоиќ аз 
шеърњои шоири рус Сергей Есенин буд, ки дар маљмўаи «Савтњои форсї» 
(1965) гирд омадааст ва он аввалин тарљумаи ў ба забони тољикї буд. 
Баъдтар Лоиќ тарљумаи шеърњои ин шоирро комилтар кард ва бо 
њамроњии Бозор Собир дар маљмўаи «Гулафшон» (1973) чоп кард. 
Маљмуаи шеърњои Лоиќ ба забони русї тањти унвонњои «Шафаќи субњ» 
(Д., 1968), «Замини меросї» (М., 1971), «Симборон» (М., 1979) ба чоп 
расидаанд. Шеърњои ў ба забонњои ќазоќї, узбакї, укроинї, белорусї, 
туркманї, арманї, гурљї, озарї, литвонї, ќирѓизї, молдавї, осетинї,  
ингилисї, франсавї, олмонї, булѓорї ва чехї тарљумаву мунташир 
шудаанд. 

Манобеъ: Ориёнфар. Шаранги андўњ ва Марсияи хуршед.Маскав, 2001.Акбаров Юсуф. 
Лоиќ//Донишномаи адабиёт ва санъати тољик, љ., 2. Д., 1989. Акбаров Ю. Нубуѓи шоирї ва 
булуѓи шеър. Д., 2003; Њаким Аскар. Ассалом, эй ќитъаи Лоиќ ва Сухане аз устод Лоиќ//Сухан 
аз шеъру адаб. Д., 2018; Сорбон, Облоќул. Лоиќнома. Д., 2001; Сатторзода Абдунабї. Мероси 
дили шоири дилдода ва озода\\Пешгуфтори «Куллиёти Лоиќ Шералї, Душанбе, 2008; 
Абдуллоев К. Лоиќи миллат. Д., 2001; Ѓаффоров Усмонљон. Султони диёри сухан. Душанбе, 
2001; Келдї, Гулназар. Лоиќе чун Лоиќе.Душанбе, 2001; Лоиќ Шералї. Завќи шеър//Садои 
Шарќ, №1,1971; Лоиќ Шералї. Куллиёти ашъор. Тењрон, 1383. 
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ЛОЛАЕВ Николай Тимерханович (тав. 22. 04. 
1916, д. Дигораи ЉАШС Осетияи Шимолї, ваф. 8. 01. 
1976, ш. Душанбе), географи тољик, номзади илмњои 
география, дотсент, Муаллими хизматнишондодаи 
мактаби ЉШС Тољикистон. Соли 1939 шуъбаи шабонаи 
факултети географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм кардааст. Солњои 1937–1943 муаллими фанни 
географияи мактаби миёнаи № 12 ш. Сталинобод, 1944–

1947 мудири ќисми таълим ва директори мактаби миёнаи № 1 ш. 
Сталинобод, 1947–1976 муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
географияи табиї, декани факултети географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1957–1969 
њамчун мудири кафедраи географияи табиї ва муовини ректори 
донишкадаи омўзгории пойтахт оид ба таълим кор карда, дар кори боз њам 
бењтар кардани сифати таълиму тарбия њиссаи калон гузоштааст. Дар 
асоси љамъиятї якчанд сол вазифаи раиси Иттифоќњои касабаи 
донишкадаро низ ба уҳда дошт. Муаллифи зиёда аз 29 мақолаи илмї, 
илмию методї ва маводњои таълимї, аз љумла «Географияи иќтисодии 
мамлакатњои хориљї» (1959) аст. Барои хизматњояш бо ду медал, якчанд 
ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон, унвони 
фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» (1958) 
ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз 
гардидааст.  

 
ЛОЊУТЇ Абулќосим Ањмадзода (тав. 04. 12. 1987, 

Кирмоншоњи Эрон, ваф. 16. 03. 1957, Маскав), шоири 
инќилобии Шарќ, яке аз саромадони адабиёти шуравии 
тољик, узви њизби коммунистии шуравї аз соли 1924. 
Падараш Мирзо Ањмади Илњомї аз уламои дин ва шоири 
мумтозе буда, аслан ашъори сўфиёна суруда, њунари 
гевакашї дошта ва касби маошаш вобаста ба ин њунар 
будааст. Модараш аз ќабилаи курдњои Калхонї буд. Бино 
ба тањќиќи Ањмади Баширї ва Х. Асозода, аљдоди 

Лоњутї, ки аксар аз уламои дин будаанд, нахуст дар Бењбањони Хузистон 
мезистаанд ва аз он љо ба Исфањон њиљрат мекунанд ва баъдан падарбузуги 
шоир бар асари тангдастї ба Кирмоншоњ куч мебандад. Лоњутї дар 
мањаллаи Барзадимоѓи шањри Кирмоншоњ соли 1887 ба дунё омадааст. 
Абулќосимро падараш нахуст ба мадрасаи назди масљиди Шайх Саъиди 
Номї ва баъд ба мадрасаи Мулло Боќир месупорад, аммо таъби саркаш ва 
озодихоњи ў ба ноадолатињои ќавонини мадраса мудоро намекунад, падар 
худ ба таълими ў мепардозад. (Лоњутї А. Куллиёт, љилди 6, с. 86.). Лоњутї 
бо рањнамоии падараш ашъори бузургони адаби порсиро меомўзад ва 
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њанўз 12-14 сола буд, ки ба шеъргўйї мепардозад. Дар ибтидо пайравї аз 
падар ашъори суфиёна суруда, ки абёти зер гувоњи ин м атлаб аст: 

  Ганљи тањќиќ чу имрўз ба вайронаи мост,  
  Рашки фирдавси барин соњати кошонаи мост.  
  *** 
  Ќадам дар води њайрат нињодам бо чунин тифлї,  
  Рањи садсола тай аз њиммати ањли назар кардам.  
 Чун ќарењаи баланди фитрї ва истедоди баланди шеъргўйии Лоњутї 

сари забонњо афтод, аксари ташкилотњои сиёсї ва љараёнњои динї, амсоли 
бањоињо, неъматуллоињо, ки дар Эрони он солњо фаъолияти густарда 
доштанд, мехостанд барои пиёда сохтани аќоиди хеш ўро ба сафи худ љалб 
кунанд (Х. Асозода. Саргузашти устод Лоњутї, с. 77-83). Дар нињояти кор 
Лоњутї ѓояи ташкилоти «Одамият»-ро барои амалї сохтани орзую ормони 
худ мувофиќ медонад ва шомили ин љамъият мегардад. Ин љамъият 
Лоњутиро, ки њанўз 15-сола буд, барои тањсил ба Тењрон мефиристад. 
Тањсил дар мадрасаи «Олёнс» ва муњити фарњангии Тењрон, ошнойї бо 
зиёиёни муборизи машрутахоњ ба љањонбинии шоири љавон сахт муассир 
буда, ки ў аз сурудани ашъори сўфиёна даст кашида, ба эљоди таронањои 
инќилобї мепардозад. Бино ба навиштаи худи шоир, дастањои инќилобї 
сурудањои љангии ўро мехонданд. Лоњутї бовар дошт, ки бо эъломи 
машрута ва интихобї шудани аъзои маљлиси миллї ањволи Эрон хуб хоњад 
шуд. Ваќте Музаффариддиншоњи Ќољор аз тарси ѓазаби мардум ислоњот 
эълон кард, Лоњутї бо сурудани шеъри «Њубулватан миналимон» (1907) 
изњори ќаноатмандї мекунад. Аммо баъд аз гурехтани 
Музаффариддиншоњи Ќољор, ки писараш ба тахт менишинад, эълони 
машрута бекор карда мешавад ва Лоњутї шеъри машњури «Фарёди 
миллат» (1908)-ро менависад. Воќеан, ин шеър саршор аз эњсоси баланди 
ватанпарастї ва нафрат ба душманони миллат аст. Лоњутї дар ин солњо 
дар маркази њаракати миллї-озодихоњии мардуми Эрон ќарор дошт ва њам 
бо силоњ ва њам бо ќалам бар зидди душманони миллат мубориза мебурд. 
Аз љумла дар шўриши мусаллањонаи мардуми Гелон фаъолона ширкат 
намуда, бо нишони Сатторхон, ки ба шарафи ин роњбари њаракати 
озодихоњии миллии Эрон таъсис ёфта буд, сазовор мегардад. Дар ашъори 
Лоњутї оњанги эътироз ба сохти мављудаи беадолати иљтимої ба тадриљ 
шиддат мегирад ва алалхусус њангоме ки моњияти сиёсати ватанфурўшонаи 
вакилони маљлис бармало шуд, ѓазалии машњури сиёсии «Ё њар ду» (1909)-
ро навишт: 

  Вакилону вазиронанд хоин, фош мегўям,  
  Агар дар зери теѓам ё ба рўйи дор, ё њар ду! 
  Ин ѓазал дар рўзномаи «Чантаи побарањна», ки дар Тењрон бо 

иштироки Лоњутї нашр мешуд, ба табъ расид. Шоирро барои ин шеъри 
сиёсияш, ки вакилони маљлисро аљнабипарасту хоин номида буд, њабс 
карданд, аммо ба талаби халќ, ки ба шўр омада буд, озод шуд. Аз ин ба 
баъд дар шеъри Лоњутї лањни эътироз ба њукумати шоњии аљнабипараст ва 
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њимояи Эрону халќи мазлуми он пурќувват мегардад. Зиддияти ду табаќаи 
золиму мазлуми љамъияти онваќти Эрон дар ашъори шоир баръалло ба 
мушоњида мерасад, ки худ ба табаќаи мазлум тааллуќ дошт. Агар дар 
шеъри «Эй ранљбари сиёњтолеъ» (1909) то андозае умеди шоирро аз 
маљлиси миллї наканда бошад, аммо ѓазали «Ё њар ду» собит мекунад, ки 
Лоњутї вакилонро хоину ватанфурўш медонад. Шеърњои «Вафо ва ањд» ва 
«Маънии одам», ки дар ин солњо иншо шудаанд, мавќеи ѓоявии шоирро 
дар мавриди њаводиси сиёсии давр равшан мекунанд. Нењзати озодихоњии 
миллии Эрон соли 1911 ба шикаст дучор мешавад ва машрутахоњон дучори 
таъќиб мегарданд. Шикасти инќилобчиён як андоза онњоро руҳафтода 
мекунад, ки ин руҳия дар шеъри «Эй хуш он рўзе, ки дунёро даруни хун 
бибинам»-и (1912) Лоњутї мушоњида мешавад, аммо шоир умед ба пирўзии 
инќилоб дорад: 

 Инќилоб, албатта, рўзе мешавад дар Шарќ барпо,  
  Орзу дорам, вале он рўзро акнун бибинам.  
 Соли 1914 бо ташкил шудани жандармеяи давлатї Лоњутї шомили 

он мешавад. Њангоми саркўб кардани гурўњи роњзанњо «як ќитъа нишони 
низомї ба Лоњутї ато» менамоянд, ки боиси рашки њамкасбонаш 
мегардад. Мољароњое, ки њини хидмат дар жандармерия рўй медињанд, 
боиси њабси Лоњутї мегардад. Аз зиндон фирор мекунад, нахуст ба 
ватанаш Кирмоншоњ паноњ мебарад ва баъд аз он ки шоњ њукми ќатли ўро 
содир мекунад, ба Баѓдод мегурезад. Дар њиљрат ашъоре суруда, ки њама 
дар мавзуи озодии мењан, мубориза бар зидди истеъморгарони аљнабї ва 
хоинони дохилї, тараннуми инќилоб аст. Шеъри «Ќурбони рўшаноию 
нуру сафои Шарќ» ва махсусан манзумаи тамсилии «Шамъу парвона» 
гувоњи ин матлабанд. Нењзати машрутахоњї дар Эрон ављ мегирад ва 
Лоњутї соли 1915 дубора ба Ватан бозмегардаду ба љунбиши озодихоњии 
мардум фаъолона ширкат мекунад («Муњољират ба Ватан» (апрели 1915). 
Ашъори индавраи шоир њама руҳияи озодихоњї доранд. Масалан, дар 
шеъри «Яке Руму яке Юнон парастад» (1916) шоир ошкоро мардумро бар 
зидди истеъморгарони хориљї ва нўкарони дохилии онњо бармехезонад ва 
расман худро љонибдори тўдаи фаълаву дењќон буданашро эълом медорад. 
Солњои 1916-1917 дар Кирмоншоњ бо инќилобчиёни рус, ки дар сафи 
артиши ишѓолгари Руссияи тазорї буданд, ошно мешавад ва перомуни 
барномаи инќилобчиёни рус маълумот мегирад. Ў ибтидои соли 1917 аъзои 
кумитаи муштараки инќилобии русу эронї интихоб шуда, ташкилоти 
«Фирќаи коргарї»-ро ташкил мекунад ва рўзномаи «Бесутун»-ро, ки 
руҳияи инќилобию озодихоњї дошт, мунташир менамояд. Лоњутї дигар як 
шоири тавонои инќилобї буд, ки ашъораш низ дар баробари руҳияи 
инќилобї доштан аз назари бадеият низ мукаммалтар гашта буданд. 
Ашъори «Яке аз ранљи мардум ризќ мехўрд», «Ќасри Доро», «Байни 
шањону давлати сармоядорњо» ва ѓайра дар њамин солњо суруда шудаанд, 
ки мавќеи сиёсии ўро таъйид мекунанд. Байни солњои 1916-1917 дар 
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Истанбул ду маҷмуаи ашъори шоир «Наврўзнома» ва «Лаолии Лоњутї» 
мунташир шуданд.  

 Баъд аз Инќилоби соли 1917 Њукумати шуравї ба ватан баргаштани 
артиши ишѓолгари русро талаб кард. Бино ба навиштаи шоир, «пас аз он ки 
ќушуни рус бо фармони њукумати шуравї аз Эрон фаро хонда шуд, 
сафедгвардиячиёни рус (асокири њукумати подшоњии рус-Ш. И.) аз касрати 
шумори худ истифода карда, ба муќобили инќилорбчиёни Эрон террор 
(куштор)-и хунин шуруъ намуданд. Дубора маљбур гардидам ба хоки Туркия 
гузарам ва ба Истанбул равам» (А. Лоњутї, Куллиёт, љилди6, с., 171). Ин 
муњољирати шоир аз соли 1918 то 1921 идома меёбад. Солњои иќомати 
иљборї дар Истанбул ў «Љамъияти љавонони Эрон»-ро ташкил медињад ва 
маљаллаи «Порс»-ро ба ду забон: форсї ва фаронсвї мунташир мекунад, 
вале њуккоми Туркия маљалларо мебанданду худи шоирро зери назорати 
сахт ќарор медињанд. Лоњутї дар ин солњои зиндагии сахте аз сар 
гузаронида, ки дар силсилаи ашъори истанбулиаш њувайдост. Бино ба 
назорати сахти маъмурони пулиси Истанбул шоир андешањои 
мењанпрастонаашро бо тариќи рамзу тамсил баён мекунад. Лоњутї аз 
образњои суннати адабиёти форсї, чун гулу булбул, шамъу парвона, дому 
сайёд, ёру аѓёр, гургу шубон, раќиб… моњира истифода бурда, андешањои 
озодихоњонаашро ба тариќи тамсил баён кардааст. Мафњумњои гул, шамъ, 
ошён, боѓ, ёр бо истиора ватани азизаш Эрон, булбулу парвона киноя аз 
худу дўстони инќилобияш ва сайёду раќиб, хор, гург истиора аз аљнабиёни 
истилогари ватанаш чун ингилису асокири руси тазорї ва хоинони 
миллатро мебошад. Ашъори «Аё сайёд шарме кун, маранљон нимљонамро, 
Пару болам бикан, аммо масўзон ошёнамро» ва «Зи дастат гарчи шуд 
хунин дили ман» ва «Парвона медонад» ва «Булбул аз кунљи ќафас гар 
назар афтад ба манаш» ва «Гар намедонї, бидон!» ва ѓайра, ки гўё ба 
њамон суннати классикии адаби форсї эљод шудаанд, аз назари пулисони 
Туркия гузашта, ба Эрон, ба дасти хонандагони воќеияш мерасиданд. 
Воќеан, ашъори тамсилии Лоњутї дар таърихи адабиёти форсї падидаи 
тоза аст, зеро бори нахуст шамъ намоди Ватан ва парвона рамзи 
ќањрамони лирикї шуда, мазомини сиёсї касб мекунад. Худи Лоњутї дар 
масъала менависад: «Амалдорони кундфањми сензура, ки медид дар ашъор, 
монанди њар як ашъори анъанавии форсї, сухан аз гулу булбулу боѓ меравад, 
беибо иљозат медод, ки чоп ва ба Эрон фиристода шавад. Аммо дар Эрон 
касони хушфаросате, ки сухани ман ба онњо нигаронида шуда буд, ба хубї 
дарк мекарданд, ки маќсади ман аз ин гулу булбул ва боѓу сайёд чист? Онњо 
даъвати маро ба мубориза бар зидди мустамликадорон ва њамлањоямро ба 
сарвари ваќт Саййид Зиёуддин, ки дастнишондаи ингилисњо буд, ба осонї 
мефањмиданд» (Х. Асозода. Таърнихи адабиёти тољик, с., 333).  

 Бино ба тањќиќи муњаќќиќони рўзгори шоир, Лоњутї ду бор байни 
солњои 1914-15 ва 1918-21 ба Истанбул њиљрат намуда, якчанд маҷмуаи 
хурд ба нашр расонда, ки дар лоњутишиносї бо унвони «ашъори 
истанбулї» ёд мешавад. Дар баробари ашъори тамсилї дар маҷмуањои 
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истанбулии шоир абёте метавон дид, ки оњанги инќилобї доранду кушоду 
рўшан хоинони миллатро накўњиш намудааст: «Эй он ки Шарќро ба Урупо 
фурўхтї, Эй бешараф, бигў чї харидї ба љойи Шарќ?» Ва ё дар шеъри дар 
Баѓдод сурудааш ин байтро мушоњида мекунем, ки лањни тунди инќилобї 
дорад: «Бояд, ки бигзарад зи сари ќасри шоњ хун, Барпо ба инќилоб шавад, чун 
ливои Шарќ». Лоњутї, ки «як нафас дар зиндагонї ѓофил аз кўшиш» 
набуда, «ё ѓазал аз гул сурудаст ё шино дар хун» намудаст, дар њиљрат низ 
њеч гоњ аз мубориза даст накашидааст. Таъќиби њукуматдорони Туркия, ки 
бо љосусони шоњи Эрону истеъморгарони инглис иртибот доштанд, 
зиндагиро барои шоир дар Истанбул номумкин мегардонад. Лоњутї 
моњњои июлу августи 1921 бо воситаи биёбони Арабистон ба Эрон 
бозмегардад («Агарчи рўзгори ман сиёњ аст, Куллиёт, с.,). Шуриши 
мардуми Рашт, ки баъд аз шикаст хўрдан ба Табрез интиќол ёфта буд, бо 
омадани Лоњутї, ки сарвариии шўришро ба даст мегирад, ќувват меёбад. 
Ин шўриш бо номи «Шўриши Лоњутихон» шуҳрат дорад. Шоњ барои 
дастгир кардани Лоњутї њамвазни сари ў тало ваъда медињад. Дар ашъори 
дар Табрез сурудаи шоир дигар аз тамсил асаре нест, афкори озодихоњї 
рўшан садо медињанд. Баъд аз дањ рўзи ѓалабаи шўриши Табрез, ки 
њукумат ба дасти кумитаи инќилобии «Таљаддуд» гузашта буд, ќуввањои 
мусаллањи шоњ бо ёрии казакњои Руссияи тазорї «шўриши Лоњутихон»-ро 
шикаст медињанд. Бино ба ќавле, ибтидои соли 1922 Лоњутї бо 150 нафар 
(С. Давронов, Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик, љилди 2. Душанбе, 
1989, с. 108) ва ба гуфтаи дигар 400 (Вали Самад. Лоњутї ва Озарбойљон, 
дар китоби «Ёдбуди Лоњутї», с. 23) инќилобчиён љангкунон аќиб нишаста, 
ба хоки шуравї паноњ мебарад.  

 Њамин тариќ, Лоњутї баъд аз ба хоки шуравї гузаштан, ибтидо дар 
Нахчувон, чанде дар Тифлис ва муддати бештаре дар Боку мемонад. Шоир 
њаёти тошуравии худро дар шеъри «Солњо дар љустуљўи њаќ ба њар дар 
задам» (1922) як навъ љаъмбаст намуда, бо шеъри «Калима шањодати 
ранљбарї» садоќати худро ба ѓояи коммунизм ва њукумати шуравї баён 
мекунад. Гарчанде Лоњутї бо шеър садоќати худро иброз намуд, аммо 
чанд муддат зери санљиши идораи амниятии шуравї ќарор гирифт. 
Лоњутиро ба Тошканд барои тањсил мефиристанд, то аз ѓояњои њизби 
коммунист огоњ шавад. Баъд аз шиш моњи тањсил ўро ба Маскав даъват 
намуда, дар бахши шарќии вазорати умури хориљї ба кор ќабул мекунанд, 
ки вазифааш аслан тарљумаи маводи аз Эрон омада буд. Баъд ба нашриёти 
марказии халќњои шуравї нахуст ба сифати њуруфчин ва сипас ба њайси 
мудири бахши тољикии нашриёт ва њамчун корманди илмї фаъолият 
мекунад. Дар ин љо ба сафи њизби коммунист дохил мешавад ва ду маҷмуаи 
ў «Кремл» (1923) ва «Рубоиёт» (1924) ба нашр мерасанд (1923). Соли 1924 
бунёдгузори њукумати шуравї Ленин вафот мекунад, Лоњутї дар манзумаи 
«Зинда аст Ленин» (1924) андўњи бузурги мардуми шуравиро аз ин мусибат 
воќеан, њунармандона тасвир намуда, «љовидонии ѓояњои доњи»-ро 
тараннум кардааст. Лениннома дар осори шоир наќши муњим дорад, «Як 
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даста гул ба ќабри Ленин» (1930) ва «Зањмат рапорт медињад» (1934) ва 
«Парии бахт» (1947) ва ѓайра бо ин манзума оѓоз меёбад. Бояд зикр кард, 
ки Лоњутї дар њаќиќат сарсупурдаи ѓояњои ленинї буд, агар ашъори ду 
давраи њаёти ўро муќоиса намоем, зоњиран мавзуъ таѓйир наёфтааст. Шоир 
як умр барои озодии ањли зањмат фаълаву дењќон мубориза бурда, ин ду 
тоифаро њамду сано хондааст. Аз ин нигоњ ашъори дар Эрону Туркия 
сурудаи ў бо шеърњои солњои аввали омаданаш ба шуравї аз њайси мавзуъ 
он ќадар тафовути љиддї надоранд. Вале тарзи тасвиру офариниши 
симоњои бадеї ва баррасии муњимтарин њаводиси рўзгор ва њалли бадеии 
онњо якранг нест. Гўиё шоир кишвари ормонияш, ки барои он мубориза 
мебурд, дар симои давлати шуравї пайдо кард ва умед дошт, ки ѓояи 
инќилоби шуравї ба тамоми љањон корагар мешавад ва ба мењани ў - Эрон 
низ мерасад. Воќеан, яке аз шеърњои машњури ў, ки пайравони зиёде пайдо 
кард, ѓазали «Инќилоби сурх» мебошад, ки солњои бистум эљод шудааст. 
Вожаи «сурх», ки дар ин ѓазал ба њайси радиф омадааст, намоди инќилоб 
аст. Шоир ѓояи инќилоби умумиљањониро орзу мекунад ва инќилоби 
шуравиро ибтидои он медонад. Мукаррар омадани калимаи «сурх» дар 
охири њар байт таъкиди инќилоб аст. Ин шеър шуњрати азим касб кард ва 
ќабл аз омадани ў ба Тољикистон шуарое тољик, амсоли устод Айнї, 
Абдурауфи Фитрат, Абдулвоњиди Мунзим, Ањмадљон-махдуми Њамдї, 
Њабибуллоњ-махдуми Авњадї ва дигарон ба он назирањо навиштанд ва 
худи шоир ба сифати «адиби сурх» ном баровард.  

 Лоњутї дар тараннуми њаёти сотсиалистї, иттифоќ ва дўстии 
ранљбарони миллатњои мухталифи шуравї, инќилоби маданї, баробарии 
тамоми миллатњо ва табаќањо, дастовардњои њукумати шуравї дар кулли 
соњањои њаёти халќ ва мавзуъњои байналмилалї ашъори зиёде суруд: 
«Коргар! Дафъи љафоро гар бихоњї, метавонї!», «Гўед зи ман 
ситамгаронро», «Сипоњи сурх», «Вайрон шавад бинои љањон бе вуљуди мо», 
«Эй дењотї!», «Эй фаълаи Машриќ»… аз он љумлаанд. Њаводиси сиёсию 
иљтимоии љањон, алалхусус Эрон ва таќдири халќи азияткашидаи мењанаш 
пайваста дар мадди назари шоир буда, ки дар ин масъала ашъори зиёде 
сурудааст. Лоњутї дар ѓазали сиёсии «Ман аввал рўз донистам, ки 
шоњаншоњ хоњї шуд» (1925), шоњи Эрон эълон шудани Ризошоњро «сади 
азиме дар роњи наљоти фаълаву дењќон»-и Ватанаш медонад ва умед дорад, 
ки бо ќувваи халќ рўзе аз тољу тахт мањрум хоњад шуд: «Ба пурзўрон шудї 
фотењ, вале аз оњи мискинон Њазар бинмо, ки худ маѓлуби ин сон оњ хоњї 
шуд». Ва воќеан, ин пешгўйии шоир амалї шуд, бо ѓалабаи Инќилоб дар 
Эрон тахту тољи шоњ нагун гардид. Шеъри дигари машњури Лоњутї, ки 
ќабл аз Тољикистон омаданаш ба ин диёр расида буд, ќасидаи «Кремл» 
(1923) мебошад. Бино ба ќавли шоир, ў бори нахуст Кремлро соли 1923 
мебинад ва баъд аз тамошои он «бо як ќалам кашидан» ин ќасидаро 
менависад. Ќасидаи «Кремл» дар вазни «Харобањои Мадоин»-и Хоќонї 
эљод шуда ва зоњиран љавоб ба он аст. Лоњутї бархилофи Хоќонї бар он 
аст, ки њама ќасру кўшкњои шоњон аз зањмати мардими мењнатї бунёд 
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шуда, аз ин рў мояи ифтихор буда наметавонад, бунёдкори воќеии таърих 
халќ аст ва мањз тавассути инќилоби октябр нахустин бор дар олам халќ 
соњиби бахти худ шуд. Ин ќасида дар байни форсизабонон шуњрати азим 
касб кард, адиби турк Нозим Њикмат ва алалхусус устод Айнї пеш аз 
шиносої бо Лоњутї ба ин ќасида бањои баланд додаанд.  

 Дар солњои аввали ба шуравї омадан Лоњутї аслан ба њамон шеваи 
ќадимии худ шеър гуфтааст, яъне ин љо низ мавзуи асосии ашъораш њамду 
санои фаълаву дењќон, накўњиши сармоядорони золим ва даъват ба бунёди 
њаёти нав ташкил медщињад. Лоњутї баъди њиљрат низ ба ѓояњои 
инќилобии худ вафодор монд, њарчанд ки ормони шоир - инќилоби љањонї 
то кунун сурат нагирифт. Ќобили зикр аст, ки ѓояњои инќилобгароию 
машрутахоњии шоир дар заминаи андешањои озодихоњї ва 
маорифпарварии ў: барандохтани бунёди зулму ситам, озодии мењан аз 
аљнабиёни истилогар ва хоинони дохилї, маърифатнокии мардум… 
сарчашма мегирад. Рўзгори номуайяну ояндаи номаълум дар диёри ѓайр, 
набудани шуѓли доимї, вазъи ташвишомези зиндагї, зуд-зуд иваз шудани 
љойи иќомат ва пеш аз њама, дар ихтиёри худ набудан шоирро дар солњои 
аввали њиљрат руҳафтода карда буд. Ашъори дар он солњо сурудааш ин 
гуфтаро собит мекунанд: «Бо ман раќиб дар сари кин асту ёр њам», «Хун 
шуд аз дастат љигар њам, боз розї нестї» (Боку, 1922). Он чи ба хую 
хислати озодагии Лоњутї мувофиќ набуд, ба дастури касон эљод намудан 
аст. Њини тањсил дар Тошканд садри донишкада Фёдор Тородар аз Лоњутї 
ба такрор таќозо мекунад, ки мутобиќи ѓояњои њизби коммунист шеър 
гўяд. Ва шоир, (гарчанд ѓояињои ин њизб ба марому маслаки ў то андоза 
мутобиќ буд) маљбур шуд, ки њангоми эљод бо ин дастур амал кунад.  

 Соли 1925 Лоњутї ба Тољикистон омад ва дар паҳлу  и устод Айнї 
дар ташаккули Тољикистон навин ва, хусусан, адабу фарњанги он хидмати 
беандоза кард. Шоир худ менависад: «Сахт аст њоли шоире, ки аз диёри 
худ, аз халќи њамзабони худ дур афтода бошад. Чун шунидам кишваре бо 
номи Тољикистон советї њаст, ки дар он љо осори Фирдавсї ва Саъдиро халќ 
њамчун дар Эрони ман мехонад, аз партия  хоњиш кардам маро ба он љо 
фиристад» (Лоњутї. Куллиёт, сю, 174). Худойназар Асозода бар он аст, ки 
Лоњутї на бо хоњиши худ, балки њукумати шуравї ўро барои амалї 
сохтани маќосиди идеологии худ ба Тољикистон фиристодааст. (Асозода, 
китоби зикршуда, с., 308). Лоњутї моњи октябри соли 1925 раиси Нашриёти 
давлатии Тољикистон таъин мешавад ва аз он рўз то охири умр бо 
тољикону Тољикистон пайванди ногусастанї дошт. Ў дар Тољикистон дар 
вазоифи мухталиф ифои вазифа намуда, корњои зиёде анљом додаст. Аз 
љумла, аъзои Кумитаи иљроияи марказии љумњурї буду муовини вазири 
маорифи Љумњурии мухтори шуравї сотсиалистии Тољикистонро ба дўш 
дошт, барои мадориси мутавасситаи љумњурї китобњои дарсї навишт, 
барои рушду такомули адабиёт ва фарњанги тољик хидматњои зиёде сомон 
дода, дар пањлуи устод Айнї дар омода намудани мутахассисони фарњангї, 
алалхусус шоирон зањмати бедареѓ кашид. Аксари шуарову удабои тољик, 
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чун Турсунзода, Улуѓзода, Њабиб Юсуфї, Боќи Рањимзода, Муњаммадљон 
Рањимї, Пайрав Сулаймонї… худро боифтихор шогирди мактаби Лоњутї 
медонанд. Мегўянд, ки нахустин дастгоњи чопиро ба Тољикистон ў 
овардааст. Соли аввали омаданаш ба Тољикистон (1925) маҷмуаи ашъори ў 
бо унвони «Адабиёти сурх» ба нашр расид, ки сармашќи шоирони љавони 
тољик ќарор гирифт. Лоњутї на танњо дар Тољикистон, балки дар миќёси 
давлати шуравї маќоми воло дошт. Соли 1934 сисолагии фаъолияти 
эљодии Лоњутї дар арсаи иттињоди шуравї љашн гирифта шуд ва дар 
тамоми гўшаву канори Тољикистон ин љашни шоир таљлил гардид. Дар яке 
аз ин мањфилњои фарњангї, ки худи шоир ширкат дошт, Айнї доир ба 
шахсияти Лоњутї мегўяд: «Агар адабиёти классикии форсу тољикро ба 
занљире нисбат дињем, он гоњ як сари он дар дасти Абулќосим Фирдавсї ва 
сари дигараш дар дасти Абулќосим Лоњутї мебошад» (Ёдбуди устод 
Лоњутї, с., 183). Лоњутї бо Айнї моњи майи соли 1924 ба Анљумани якуми 
нависандагони Тољикистонро роњбарї мекунад ва раиси ифтихории он 
интихоб мегардад. Дар Анљумани иттифоќи нависандагони шуравї доир 
ба вазъи адабиёти шуравии тољик маъруза мекунад ва дар њамин анљуман 
котиби масъули Иттифоќи нависандагони иттињоди шуравї интихоб 
мегардад ва дар радифи Айниву Горкий ќарор мегирад. Воќеан, дар он 
замони људоии адабиёти бузурги форсї аз шохаи тољикистонии он Лоњутї 
пайванде ё худ пуле миёни адабиёти муосири њамзабонони тољику эронї 
буд. Худ мегўяд: «худро шоири тољирк њисоб кардани ман муњаббати маро 
њеч ваќт ба шоири Эрон буданам аз дастам наметавонад бигирад… 
Тољикистон бароям ватани дуюм аст» (Ёдбуди устод Лоњутї, с., 170). 
Моњи июни соли 1935 дар Порис Конфаронси байналмилалї доир ба 
дифои фарњанг аз фошизм баргузор мегардад. Истолин, ки рўйхати 
адибонро худ мураттаб карда буд, Лоњутиро раиси он њайат таъин 
мекунад. Маърузае, ки шоир дар ин конфаронс ќироат мекунад, доир ба 
фарњанг дар шуравї буда, ањаммияти умумиљањонї дошт. Достони 
«Сафари Фарангистон» мањсули ин сафар аст. Дар солњои сиюм маќому 
манзалати Лоњутї чи дар Тољикистон ва чи дар љамоњири шуравї хеле 
боло буд ва аз он љо, ки пайваста ба рушди Тољикистон мусоидат мекарду 
манфиатњои онро дар Маскав пуштибон мекард, понтуркистон аз пайи 
бадном кардани ў афтоданд. Аз он љо, ки мањз Лоњутї китоби «Намунаи 
адабиёти тољик»-и устод Айниро дар Маскав ба нашр расонда буд, вуљуди 
ўро монеа ба кори худ медонистанд. Мањбубияти Лоњутї ба сарварони 
русзабони Тољикистон, монанди Бройдо низ писанд набуд ва саъй 
менамуданд то нуфузу эътибори шоир коста гардад. Шоир дар он солњои 
пурошўб, ки аксари рўшанфикрон зери хатар буданд, зиндагии доимиро 
дар Тољикистон салоњ намебинад, ба Маскав бармегардад. Лоњутї њарчанд 
дар Маскав зиндагї мекард, аммо иртиботашро аз Тољикистон њамеша 
барќарор буд. Мањз ў буд, ки Айниро аз террори соли 1937 рањонид.  

 Бешак, Лоњутї дар ташаккули адабиёти шуравии тољик наќши бориз 
дорад ва ўро метавон аз саромадони ин адабиёт донист. Лоњутї соли 1925 
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ба Тољикистон меояд ва нахустин шеъри ба Тољикистон бахшидаи ў 
«Саройи тамаддун» аст, ки дар њамин сол эљод шудааст. Солњои 20-ум 
шеъри тољик чандон тараќќї накард, зеро душманони миллат бо њар роње 
ба рушди он монеъ мешуданд ва фиристодани Лоњутї ба Тољикистон ба он 
маќсад буд, ки метавонист дар нўмуи фарњанги адаби тољик таъсири 
мусбат расонад. Лоњутї бино ба навиштаи худаш, «моњи августи соли 1925 
дар шањри Самарќанд ба зиёрати фозили муњтам (устод Айнї) ноил» 
мешавад (Лоњутї. Куллиёт, с., 112). Ва Айнї низ аз нахустин вохўрияш бо 
Лоњутї наќл намуда, хабар медињад, ки ў бо худ «машина (дастгоњи 
њуруфчинї-шарњи мо-Ш. И.) чоп, ки дар њолати њамонрўзаи Тољикистон аз 
як кўњи тило њам азизтар буд» оварда буд (С. Айнї. Шеърњои тољикистонї. 
Ёдбуди устод Лоњутї, с., 5). Лоњутї доир ба тољикону Тољикистон як 
силсилла асарњои офарид, ки баёнгари њаёти Тољикистони онрўза аст ва 
саъй талоши мардуми тољикро дар бунёди њаёти сотсиалистї тасвир 
намудааст. Шоир ба гўшаву канори Тољикистон сафар карда, аз њаёти 
мардум аз наздик шинос шуд ва метавон гуфт, њар як шеъри ў ба як њаводис 
ва ё рўйдодњои муњими њаёти сиёсиву иќтисодии тољикон вобастагї дорад. 
Масалан, достони «Тољу байраќ» њангоми сафари шоир ба остони Хуљанд, 
ки мењнаткашон барои ба даст овардани Байраки сурхи сайёр талош 
мекарданд, эљод шудааст. Дар замони шуравї доир ба иљрои наќшаи 
тамоми соњањои хољагии халќ, алалхусус љамъоварии пунба мусобиќањои 
сотсиалистї ташкил мешуд ва он колхоз (хољагиии дастљамъї) ва ё совхоз 
(хочагии дастчамъонаи шуравї), ки рутбаи аввалро мегирифтанд, бо 
нишон ва мукофотњои пулию молї сарфароз мегардид. Лоњутї дар ин 
достон муќоисаи талоши зањматкашонро барои Байраќи сурхи сайёр ва 
талоши шоњонро барои тољу тахт (такя бар «Шоњнома»-и Фирдавсї) 
сањнаи аљибе офарида, саъй талоши одамонро дар ду даврони мухталиф 
вобаста ба таѓйир ёфтани муносибатњо дар зиндагї, тањаввули маънавии 
инсонњои шуравї, тазоди ду тарзи њаёт ва дигар масоили марбутро 
њунармандона ба риштаи тасвир кашидааст. Лоњутї нахустин бор дар 
адабиёти шуравии тољик корбурди ду-се вазни мухталифро вобаста ба 
таќозои мазмун дар ин достон таљриба намуд, ки самараи хуб дод. Ин 
таѓйироти вазн вобаста ба рафти воќеањо ва кайфияти руҳию эњсосоти 
ќањрамонњо сурат гирифта, ки хеле мувофиќу созгор афтодааст. Ин 
ибтикори Лоњутї аз љониби шоирони тољик дастгирї ёфт ва то кунун 
идома дорад. Назаре ба достонњои М. Турсунзода, М. Миршакар, Ѓаффор 
Мирзо ва Муъмин Ќаноат ин гуфтаро собит мекунад. «Саройи тамаддун», 
«Духтари инќилоб», «Тољикистон шуд мунаввар то ту гаштї бениќоб», 
«Тољикистон», «Одами оњанпо» ва чандин шеърњои дигар аз љумла он 
ашъоре њаст, ки Лоњутї дар Тољикистон суруда ва дар маҷмуае бо унвони 
«Шеърњои тољикистонї» (1940) ба нашр расидаанд.  

 Соли 1931 Лоњутї хабарнигори махсуси рўзнома хеле пурнуфузи 
шуравї «Правда» дар Тољикистон таъин мешавад. Ин вазифа ва масъулият 
ба шеваи шоирии ў бетаъсир намонд. Шоир дар яке аз асарњои давраи 
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рўзноманигорияш «Хабар» (1932) шеваи одии гуфтўгўйиро ба ќолаби назм 
дароварда, бо рўзномаи ташкилдоти олии шуравї чун дўсти деринаву 
рафиќи наздик суҳбат мекунад ва аз тадбиќ шудани ѓояњои њизби ленинї ва 
комёбињои халќи тољик њикоят мекунад. Мавзуи асосии ашъори 
тољикистониии Лоњутиро тарѓиби мактабу маориф, озодии занон ва 
алалхусус танќиди руҳониёни мутаассиб ташкил медињад. Шоир бо 
муќоисаи ду тарзи њаёт: њаёти даврони амирї ва даврони шуравии 
духтарони тољик бартарии њаёти навро таъкид намуда, озодии занон ва 
маърифат омўхтани онњоро тараннум кардааст («Духтари инќилоб», 
«Тољикистон шуд мунаввар то ту гаштї бениќоб ва ѓайра). Вобастаи ба ин 
мавзуи ишќу муњаббат, ки сарчашма аз адабиёти классикии форсї мегирад, 
дар ашъори шоир љилои тоза касб кардааст. Шеъру таронањои «Ёри 
мастчоњї», «Ман хонаму дил раќсад», «Дилро бубин», «Дилбари мо» ва 
ѓайра хеле табиї ва бо лањни љаззобу шўх офарида шуда, ки ба дилњо 
фарању шодї мефкананад. Ин таронањо њофизон дар саросари 
Тољикистону Узбакистон, ки як ќисмати онро тољикон ташкил медоданд, 
месароиданд ва њаводорони зиёд доштанд. Эљодиёти Лоњутї дар солњои 30-
40 асри ХХ хеле пеш рафт ва дар амал тадбиќ сохтани ѓояњои њизби 
коммунист химати шоир хеле бузург аст. Шева ва сабки нигориши ў низ 
бештар хусусияи вуќуъгўйиро касб мекунад. Аз ин солњо ба баъд Лоњутї ба 
сурудани ашъори бузургњаљм иќдом кард. «Ватани шодї», «Сафари 
Фарангистон», «Тољу байраќ», «Шери озод», «Кўњ ва оина», «Се ќатра»… 
мањсили осори солњои сиюму чилуми шоиранд. Дар ин асарњо аслан 
муќоисаи ду тарзи њаёт, тазоди ду олам: капитализм ва сотсиализм мењвари 
асосиро ташкил медињанд ва шоир бо далоили мўњкам бартарии тарзи 
њаёти шуравиро нишон медињад. Лоњутї ба Максим Горкий, адиби бузурги 
инќилобии рус эхтироми хоса дошт ва дар достони «Се ќатра хун», ки њар 
як ќатра: араќ, хун ва сиёњї намод, рамзе аст, фаъолияти нависандагии 
Горкийро бо воситаи ќатраи сиёњ, ки рамзи нависандагист, хеле олї ба 
ќалам додааст.  

 Мавзуи дигар ашъори Лоњутиро масъалањои байналмилалї, азљумла, 
њамраъйии зањмматкашони љањон, дўстии миллатњо, њаракати миллї-
озодихоњии кишварњои мухталиф ва амсоли инњо ташкил медињад. 
Шеърњои «Ба Шоллой ва Фюрист», «Ба Павло Тичина» (1938), «Хушбахт 
Руставели» (1937), «Љавоб ба васиятнома Шевченко» (1934), «Ба халќи 
муборизи Укроин» (1942) аз он љумлаанд. Достони «Мо зафар хоњем кард», 
ки солњои сиюм эљод шудааст ва шоир вобаста ба дигаргунињои арсаи 
сиёсии љањон, хусусан ба сари кор омадани фашистон дар Олмон вуќуи 
ногузири љанги љањониро њушдор медињад, масъалаи мудофиаи Ватанро ба 
миён мегузорад. Ин достон дар солњои љанги дуюми љањон хеле шуҳрат ёфт 
ва њар байтњои он (Љангњои болшивекона андар ин майдон кунем, Даст агар 
аз тан биафтад, љанг бо дандон кунем) њам дар асл ва њам бо тарљумаи 
русиаш вирди сабони сарбозони шуравї буд. Лоњутї, ки донанди хуби 
адабиёти бузурги форсї буд, аз он моњирона истифода бурдааст. Хусусан, 
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«Шоњнома» манбаи илњоми шоир дар баёни андешањои озодагиву 
ватанпарастї аст. Шоир дар њар маврид аз достонњои ин асари безавол 
барои баёни матлабаш истифода бурдааст. Чанд моњ ќабл аз оѓози љанги 
шуравї бо Олмони фошистї Лоњутї ба муносибати Дањаи адабиёти тољик 
дар Маскав соли 1941 намоишномаи «Коваи оњангар»-ро дар асоси 
«Шоњнома» навишта рўйи сањнаи теотр овард, ки огоњї аз љанги 
ќарибулвуќуъ ва омодагї ба набардро далолат мекунад. Дар солњои љанги 
шуравї бо Олмони фошистї асарњои зиёде навишт, ки аксар љанбаи 
ватанњоњї ва нафрат ба истилогарон дошта, мазомини ќањрамонї доранд. 
Дар оѓози љанг достони тамсилии ў «Мўр ва оина» ва шеъри «Ман ба 
майдон меравам» дар руҳияи сарбозон хеле муассир буда, ки аксари 
муњаќќиќон аз он ёд кардаанд. Муњимтарин асарњои даврониљангии 
Лоњутї «Пањлавони оштї», «Мардистон» «Достони ѓалабаи Таня», 
«Њамсафарон», «Хонаи Тарас» ва ѓайра мебошанд. Воќеан, ашъори 
даврониљангии шоир як лањни мутантан ва руҳия љанговарона доранд ва 
бархе ба шакли хитоба эљод шуда, ки дар солњои пурдањшати љанг вирди 
забони мардум будаанд. Њатто унвони шеърњо ба кас матонату љасурї эњдо 
мекунад: «Эй халќи золимкуш, бархез!», «Шамшери душман бишканем!», 
«Даррандагонро бизанем!», «Хасми башар»… 

 Дар солњои баъдиљангї њимояи сулњу амният ва мубориза бар зидди 
хавфи љанги нави љањонї аз мавзуоти муњими асарњои шоиранд: «Санади 
сулњро имзо мекунем», «Суруди сулњхоњон», «Сухани мардуми оддї» аз 
љумлаи онњоянд. Муњимтарин осори баъдиљангии шоир достони тамсилии 
«Парии бахт» (1947) мебошад, ки дар мавзуи озодї ихтисос дорад. Њар 
симо дар ин достон намод, рамзеро ифода мекунанд: Парии бахт (намоди 
бахту саодати мардуми ранљбар), Бахтшинос (Ленин), Сергей (халќи рус), 
Шоњгадо, Давлат, Сунбул (рамзи халќи тољик ва дар маҷмуъ намояндаи 
халќњои дигари шуравї) ва Дев (рамзи душмани зањматкашон-ќуввањои 
иртиљої). «Парии бахт», ки «Дев» ўро дар чоњи зулмот мањбус карда буд, 
бо роњнамоии «Бахтшинос» Сергею Давлат ва Шоњгадою Сунбул озод 
мекунанд. Лоњутї дар ин асар аз рўзгори худу бародараш - Абулњасани 
Субњонї, ки афсари жандарм буду аз тарафи неруњои давлатї дар 27-
солагї кушта шуда буд, истифода бурдааст. Бояд зикр кард, ки матни 
Суруди миллии Љумњурии Шуравии Тољикистон, ки охирњои љанги дуюми 
љањон таълиф шудааст, ба ќалами Лоњутї тааллуќ дорад.  

 Лоњутї дар 37-солагї ба таври иљборї Эронро тарк кард (бино ба 
таъкиди худаш, ваќте соли 1923 ба Маскав меояд, 38-сола будааст) ва боќии 
умраш дар шуравї сипарї шуд, вале як лањза њам аз ёди Ватани азизаш - 
Эрон ѓофил набуд: «Танида ёди ту дар тору пудам, Мењан, ай Мењан, Бувад 
лабрез аз ишќат вуљудам, Мењан, ай Мењан». Ростї, назири ин шеърро дар 
адабиёт љањон ба нудрат метавон пайдо кард. Аз њар мироъ, аз њар вожаи 
ин шеър садои дили шоири ватанпараст садо медињад. Ваќеан, чунин 
шеърро касе суруда метавонад, ки чун Лоњутї истеъдоди фавќуллода 
дошта бошаду монанди ў дарди њиљрони Ватан кашида ва худро фидои 
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Ватан карда бошад. Эрону халќи Эрон ќисми таркибии эљодиёти Лоњутї 
ташкил медињанд ва дар ин масъала шоир ашъори зиёде иншо кардааст: 
«Таронаи ранљбарони Эрон» (1925), «Вањдат ва ташкилот», «Марги 
инќилобчї» (1924), «Ба ёди рафиќ Њиљозї» (1929), «Саломи халќи тољик ба 
халќи Эрон» (1942), «Эрони ман» (1943), «Ба халќи зодгоњам» (1948), «Ба 
халќи Эрон» (1950), «Эй тудаи номовари Эрон, нањаросед!» (1948), «Бонги 
Эрони куњан», «Кўдакони ќолинбофи Эрон» (1950) ва ѓайра. Солњои 50-ум 
Лоњутї новобаста аз нољурии саломатиаш ба тарљумаи осори классикони 
адабиёти љањон иќдом намуд. «Отелло», «Ромео ва Љуллета», «Шоњ Лир»-и 
У. Шекспир, «Дод аз дасти аќл»-и А. С. Грибоедов, «Чашми гўсфандон»-и 
Лопе де Вега, «Гуфтугў бо рафиќ Ленин»-и В. Маяковский, «Достони 
Олеги дилхоњ» ва «Достони моњигир ва моњии тало» ва «Кохи ёдгор»-и А. 
С. Пушкин ва ѓайра аз љумлаи онњоянд.  

 Лоњутї аз бузургтарин шоирони адабиёти муосири форсу тољик аст. 
Ў то андозае пули пайвандие байни адабиёти муосири тољику адабиёти 
эронї буд, ки дар гузашта фарњангу адабиёти муштарак доштанд ва 
сиёсатњои људоиандози абарќудратон адабиёти ягонаи форсиро бо 
марзбандињо сунъї ба бахшњои таќсим намуда, форсию дарию тољикї 
номгузорї карданд. Рўзгор ва ашъори Лоњутї гувоњи ин матлабаст, ки 
форсию дарї ва тољикї њамон забон ва њамон адабиёт аст, ки дар гузашта 
форсияш меномиданд. Лоњутї дар шакл ва сохтору созмони дохилии 
адабиёти куњанбунёди форсї љони тоза дамид. Ба таъбири дигар, дар 
ќолаби назми суннатї мазмуну муњтавои тоза ворид кард ва то љое, њини 
таќозои мазмун дар сохтор (вазну ќофиябандї)-и он низ дигаргунї ворид 
кард. Лоњутї амалан собит кард, ки метавон дар ќолаби авзони арузї ва 
намудњои шеърї чун ѓазалу ќасида мазмунњои тозаи сиёсию иљтимоии 
замонавиро љой дод. Воќеан, ѓазали сиёсї нахустин бор дар эљодиёти 
Лоњутї ба назар мерасад ва ибтикори ўст. Ў мувофиќи таќозои мазмун ва 
руҳияи замон ба ќонуниятњои арузи классикї таѓйирот ворид намуда, 
барои арузи озод роњ кушод. Лоњутї аз пешгомони шеъри нав ё худ арузи 
озод аст, ки баъд дар ашъори Нимо Юшиљ њукми расмї гирифт. Лоњутї аз 
поэтикаи адабиёти халќњои дигар, алалхусус адабиёти рус фаровон 
истифода бурдааст, ки лањну шеваи таронањои русиро дар матни тољикии 
шеъри шоир метавон мушоњида кард. Навоварии Лоњутї њам дар тарзи 
тасвир ва њам дар корбурди шаклњои суннатии адабиёти классикї ва њам 
дар тарљумањои ў мушоњида мешаванд. Албатта, ашъори Лоњутї њама дар 
як сатњ нестанд. Хусусан ашъори солњои 20-30 сурудаи ў, ки ба њаёти 
мардуми тољик бахшида шудаанд, амсоли «Дар ќишлоќи мо» ва «Духтари 
инќилоб» нисбат ба дигар ашъори ў дар сатњи хеле паст ќарор доранд. Ин 
шеърњост, ки бо дастури њизб суруда шуда, ба ќавле «забону адабиётро ба 
халќ наздик кардан» буд. Мутаассифона, ин амр боис шуд, ки дар замони 
шуравї шеър аз шуур ба шиор табдил ёбад, шеъри миллате, ки аз рози 
офариниш њарф мезаду маќоми малакутї дошт, аз арш ба фарш нузул кард 
ва «пахта, пахта љон пахта, рўйида чун гулдаста» бењтарин «шеър» 
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њисобида мешуду муаллифаш бузургтарин шоир, зеро барои Њукумати 
шуравї пунба ашёи хоми асосї буда пунбакор рутбаи ќањрамонро дошт. 
Новобаста ба ашъори дастурї Лоњути шеъру достонњое суруда, ки ба 
хазинаи таллоии адабиёти башарї ворид шудаанд. Чандин суруду 
таронањои Лоњутї, ки аз љониби овозхонон ва њофизони касбии тољик ба 
оњанг дароварда шудаанд, хазинаи талллоии санъати миллии тољик мањсуб 
мешаванд. Лањни як ќисми сурудњо ба худи Лоњути тааллуќ доранд. Аз 
љумла «Бути нозанинам» (1925), «Ноз макун» (1940), «Силсиламў» (1940), 
«Гар намедонї бидон!» (1920), «Дили ман» (1918) ва ѓайра. Лоњутї бо 
њамроњи устод Айнї зербинои адабиёту фарњанги муосири тољикро гузошт, 
чандин адибонро ба камол расонд, ки аксар боифтихор худро шогирди 
мактаби Лоњутї медонанд. Рањим Њошим аз шоирони тољик касеро 
намедонад, ки аз шеъри Лоњутї таъсир набардошта бошад ва бар он аст, ки 
аксари шоирони номвари тољик бо рањнамо ва роњхати Лоњутї ба майдони 
адабиёт омада, баъдњо ба њайси шоир ё нависанда маъруф шуданд. М. 
Турсунзода мегўяд: «Шеърро барои Лоњутї ва Лоњутиро барои шеър 
офарида буданд. Сиришти Лоњутї иборат аз илњом буд (Х. Асозода, китоби 
хикршуда, с., 343). Ашъори Лоњутї ба чандин забонњои халќњоли шуравї 
тарљума ва нашр шудаанд. Субњи 16 морти соли 1957 Лоњутї баъд аз 
бемории дуру дароз дар беморхонаи ба номи Гертсини Маскав аз чањон 
чашм пўшид.  

 Лоњутї ва осори ў дар Тољикистон маќому мартаба ва манзалати 
воло дорад. Дар барномањои дарсии мадорис ва донишгоњњову 
донишкадањои Тољикистон баъд аз устод Айнї тадриси рўзгор ва осори 
Лоњутї ба роњ монда шудааст. Як силсила шоњбайтњои ў то кунун вирди 
забони пиру љавон аст. Бузургтарин театри Тољикистон театри давлатии 
академии дромаи Тољикистон номи Лоњутиро дорад, Китобхонаи бузурги 
шањрї ва яке аз хиёбонњои марказии Душанбе, бисёр кучаву хиёбонњо, 
марказњои фарњангї, љамоатњои хољагии халќ, дењањо ва мактабњо ба номи 
Лоњутї ихтисос доранд. Соли 1977 мукофоти иттифоќи рўзноманигорон ба 
номи Лоњутї тасис ёфт, ки то кунун њар сол дар рўзи матбуоти тољик 
(11март) ба бењтарин рўзноманигорон дода мешавад. Соли 1978 бо ќарори 
ЮНЕСКО дар мамлакати пањновари шуравї 100-солагии Лоњутиро бо 
шукуњ љашн гирифтанд. Вобаста ба ин 4 декабри соли 1978 дар Тољикистон 
љашни мавлуди шоирони бузург бо тантана таљлил шуд ва њамон рўз дар 
Душанбе осорхонаи Лоњутї ифтитоњ гардид ва баъдтар дар назди театри 
ба номи Лоњутї муљасаммаи ў дар айни эљод гузошта шуд. Лоњутї дар 
радифи устод Айнї намоди фарњангу адабиёти Тољикистони шуравї аст.  

Манобеъ: Осор: Куллиёт, љилдњои 1-6. Д., 1960-1963, Шуъла ва шамшер. Д., 1974, 
Мунтахаби ашъор. Д., 1978, Шеърњо. Достонњо. Д., 1987.  

 Асарњои тадќиќотї: Абдуманнов А., Отахонова Х., Шодиќулов Х. Абулќосим Лоњутї. 
Д., 1987; Асозода Х. Саргузашти устод Лоњутї. Д., 2009; Таърихи адабиёти тољик. Д., 2014; 
Ёдбуди устод Лоњутї (Маҷмуи маќолањои доир ба рўзгор ва осори Лоњутї). Д., 1974; Давлатов 
М. Ѓазал ва анъанаи он дар эљодиёти Абулќосим Лоњутї. Д., 1973; Акбаров. Ю. Як нафас дар 
зиндагонї фориѓ аз кўшиш набуд//рўзномаи Тољикистони советї, 1987, 4 декабр; 
Мањмадаминов А. Сухан аз корномаи устод Лоњутї. Д., 2007; Отахонова Х. Тањаввули жанри 
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достон дар назми муосири тољик. Д., 1983; Шакурї Муњаммадљон. Нигоње ба адабиёти садаи 
бист. Д., 2006; Маќсуд Њусейн. Шуъла хезад аз мазори ман//рўзномаи Тољикистони Советї, 
1987, 14 декабр.  

 

ЛУТФИШОЊИ Додо (15. 11. 1943, д. Тавдеми н. 
Роштќалъаи ВМКБ).  Хатмкардаи факултаи адабиёти 
Институти педагогии ба номи Т. Г. Шевченкои шањри 
Душанбе. 

То соли 1971 ба њайси мухбири рўзномаи 
«Бадахшони советї» фаъолият намудаааст. Баъдан дар 
нашриёти «Ирфон» ба њайси муњаррир, хонаи эљодиёти 
халќии љумњурї ба њайси сармуњаррир, дар родиои 
«Тољикистон» ба њайси муњаррири хурд, муњаррир, 

муњаррири калон, сармуњаррир кор кардааст. Соли 1992, њангоме ки ба 
Помир омад, дар њамбастагї ба њайси мухбири «Љумњурият», «Минбари 
халќ» ва АМИТ «Ховар» фаъолият доштаанд. Дар рўзномаи «Минбари 
халќ» ва АМИТ «Ховар» таи 15 сол фаъолият доштанд. Аз соли 2007 ба 
рўзномаи «Бадахшон» ба њайси мудири шуъба ба кор омадааст ва соли 
2020 ба нафаќа баромадааст. Муаллифи китобњои «Нури зиё», «Азизхон», 
«Бартанг – минбари Бадахшон», повести «Гудоз», китобњои шеърии 
«Хонаи Бањор», «Сурўши ќалам» њастанд. «Ў дили Бадахшон буд». Ин 
китоб дар бораи њаёт ва фаъолияти сиёсатмадори комил Ќурбоншои 
Гадоалї, ки дар синни 32-солагї дар вазифаи котиби Кумитаи Марказии 
њизби коммунистї фаъолият доштанд.  
 Барандаи љоизаи ба номи устод Лоњутї. Дорандаи медали «100-
солагии журналистикаи Тољикистон», «Аълочии матбуот», «Аълочии 
фарњанг».  

 

 
ЛУТФУЛЛОЕВ Мањмадулло (тав. 15. 05. 1935, д. 

Бешбулоќи н. Данѓара), педагоги маъруфи тољик, 
доктори илмњои педагогї (1990), профессор (1994), узви 
пайвастаи Академияи тањсилоти Тољикистон. Солњои 
1954–1959 дар факултети забон ва адабиёти тољики 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1959–
1961 муаллими мактаби миёнаи зодгоњаш ва корманди 
маљалаи «Мактаби советї» (имрўза «Маърифат»), 1961–

1978 ассистент, муаллими калон, дотсент, мудири кафедраи педагогика ва 
методикаи таълими ибтидої, декани факултети педагогикаи донишкадаи 
омўзгории пойтахт, 1978–1984 мушовири вазири таълиму тарбия дар 
Афѓонистон, 1985–2002 сарвари Пажуҳишгоњи илмњои педагогии 
Тољикистон ва њамзамон мудири кафедраи методикаи таълими ибтидоии 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 2002–2010 Президенти Академияи илмњои 
педагогии Тољикистон буд. Айни њол яке аз кормандони фаъоли академияи 
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мазкур мебошад. Оид ба алоќамандии грамматика ва имло дар баланд 
бардоштани саводнокии хонандагони синфњои ибтидої, асосњои таълими 
савод дар Афѓонистон ва дигар масъалањои муњими соњаи омўзгорї корњои 
илмї ва тадќиќотї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 200 мақолаи илмї, илмию 
методї ва илмию оммавї, беш аз 20 китобњои дарсї, дастурњои таълимї, 
монография ва асарњои илмї аст, ки аз онњо на танњо дар љумњурї, балки 
берун аз он, дар кишварњои њамзабон хонандагону омўзгорон ва 
муњаќќиќони соњаи педагогика васеъ истифода мебаранд. Ўро дар 
доирањои илмии шањрњои Москва, Ленинград, Тошкент, Киев, Рига, 
Вилнюс, Таллин, Бухоро, Самарќанд, инчунин, кишварњои Эрону 
Афѓонистон хуб мешиносанд. Ў се маротиба ба Афѓонистон сафар намуда, 
«Алифбои дарї» ва чандин китобњои дигарро барои муњассилину 
омўзгорони он кишвар таълиф кардааст. Дар тўли фаъолияти илмию 
омўзгориаш дар анљуману конференсияњои љумњуриявї, минтаќавї, 
умумииттифоќї ва байналхалќї дар Афѓонистон, Покистон, Њиндустон, 
Эрон, Маљористон, Украина, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония ва ѓ. бо 
маърузањо баромад кардааст. Бо роњбарии бевоситаи ў 13 нафар рисолањои 
номзадии худро дифоъ намудааст. Њамчунин ў ба 5 рисолаи докторї 
мушовири илмї буд. Солњои зиёд њамчун аъзои Шурои илмию методии 
назди Вазорати маорифи ИЉШС доир ба методикаи таълими синфњои 
ибтидої фаъолият намудааст. Солњост, ки аъзои њайати тањририяи 
маљаллањои «Маърифат» ва «Адаб», раиси Шурои њамоњангсози 
масъалањои таълими синфњои ибтидої, раиси Шурои њимояи рисолањои 
докторї дар назди Пажуҳишгоњи илмњои педагогии Тољикистон мебошад. 
Фаъолияти илмию педагогии профессор М. Лутфуллоев бо унвони фахрии 
«Корманди шоистаи маорифи Тољикистон» (1997), нишонњои сарисинагии 
«Барои корманди варзидаи мактаби олї ва миёнаи махсуси ИЉШС», 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (1980) ва чандин ифтихорномањо ќадр 
карда шудааст.  

Ас.: Забони модарї дар синфи 1. Д., 1972–2002; Алифбо. Кобул, 1980; Методикаи 
таълими «Алифбо». Кобул, 1980; Методикаи таълими забони дарї дар синфњои ибтидої. 
Кобул, 1981; Асосњои омўзиш (бо забонњои дарї ва пашту). Кобул, 1983; Алифбо барои 
калонсолон, Кобул, 1982; Љумлањои содда дар забони дарї. Кобул, 1982; Дастури забони дарї. 
Синтаксис. Кобул, 1982; Дастурамал оид ба таълими «Субњи дониш». Д., 1983; Субњи дониш. 
Д., 1984; Методикаи таълими забони модарї дар синфњои ибтидої. Д., 1985; Алифбо. Д, 1985–
2002; Забони модарї дар синфї 4. Д., 1985–2001; Забони модарї дар синфї 4. Д., 1990; 
Педагогикаи шафќат. Д., 1994; Дарс. Д., 1995; Эњёи педагогикаи Аљам. Д., 1997; Тољикистони 
соњибистиќлол ва масъалањои тарбия. Д., 2001; Тољикистон – Ватанам, ифтихорам. Д., 1999; 
Дидактикаи муосир. Д., 2001; Шарафномаи миллат. Д., 2003; Дидактикаи муосир. Д., 2001; 
Истиќлололияти Тољикистон ва маорифи навин. Д., 2006; Забон ва масъалањои таълими он. Д., 
2010.  
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М 
МАВЛОНЇ Субњонќул Рањмонќулзода (тав. 7. 10. 

1944, ш. Панљакент), географ, номзади илмњои геологї-
минералогї (1976), дотсент (2007). Солњои 1960–1966 
дар факултети табиатшиносии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. 
Солњои 1966–1967 муаллими донишгоњи мазкур, 1968–
1970 аспиранти Институти геологияи Академияи 
илмњои ИЉШС, 1970–1990 ходими калони илмї ва 
котиби илмии Институти илмї-тадќиќотии нафту гази 

умумиљумњуриявї, 1990–1996 мудири лабораторияи иттињодияи нафту гази 
«Тољикнефт» буд. Аз соли 2007 то ба имрўз дотсенти кафедраи 
геоэкологияи ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи зиёда аз 50 
номгўи маќолаву тадќиќотњои илмї мебошад, ки дар онњо масъалањои 
ликологї, шароитњои пайдошавии ќабатњои юраи поён ва миёна дар 
љанубу ѓарбии ќаторкўњњои Њисор, љойгиршавии конњои нафту газ дар 
Тољикистон баррасї шудаанд. Бо нишони «Зарбдори мењнати комунистї» 
(1980) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Верхнетриасовая кора виветривания – самостоятельний объект поиска 
месторождений нефти и газа // Труди ТО ВНИИмгни, 1984, вип. 62; Оиди баъзе тартиботњои 
пайдоиши минералњои тањшинии Юра ва бўри њавзаи Тољик // Доклад Академии Наук СССР, 
1978, № 5.  

 

 МАВЛОНОВА Интизор Тољиддинова (тав. 27. 01. 1977 
ш. Вањдат), омўзгори забони англисї, номзади илмњои 
педагогї (2020). Соли 1994 ба факултети забонњои хориљии 
ДДОТ ба номи Ќандил Љўраев (њоло Садриддин Айнї) дохил 
шуда, онро соли 1999 бомуваффаќият хатм карда, аз худи 
њамон сол дар њамин донишгоњба сифати ассистенти 
кафедраи методикаи таълими забони англисї, аз соли 2011-то 
инљониб саромўзгори кафедраи методикаи таълими забони 

англисї фаъолият дорад. Аз солњои аввали фаъолияти омўзгориаш дар 
донишгоњ дар чандин конференсияњои илмї амалии љумњуриявї ва 
байналмиллалї дар донишгоњњои мухталифи кишвар иштирок намуда, 
доир ба масъалањои илми методикаи таълими забони хориљї баромад 
намуда, муҳтавои онњоро дар маҷмуањои илмии дохиливу хориљї ба чоп 
расонидааст. Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Ташаккулёбии ќобилияти 
коммуникативї-нутќии донишљўён дар раванди таълимоти касбї» (дар 
асоси маводи омўзиши забони англисї) дифоъ намуданд. Дар омода 
намудани барномањои таълимї ва стандартњои давлатии тањсилоти олї аз 
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рўи ихтисоси омўзгори забони англисї сањм гузоштааст. Муаллифи зиёда 
аз 35 маќолаи илмї-методї ва барномаи таълимї мебошад.  

Ас: Использование ролевих игр на уроках английского языка. Вестник Педагогического 
Университета. №1 (35). Д., 2010; Развитие коммуникативних компетенции студентов младших 
курсов в процессе изучения английского языка. Вестник Педагогического Университета. №6 
(61). Д., 2014; Работа с учениками в сфере коммуникативно-речевих способностей как один из 
задач сегоднещней педагогик. Вестник Педагогического Университета. №1 (62-1). Д., 2015.  

 

МАГИСТРАТУРА, бахш, зинаи тањсилот.  
Магистратура зинаи тањсилот буда, дорандаи ин унвон аз рўи 

дараљаи илмї пас аз бакалавр ва ќабл аз номзади илм мавќеи хоси худро 
ишѓол мекунад. Аслан ин дараљаи илмї набуда, балки академї аст, зеро 
магистратура дараљаи тањсили хатмкунандаи муассисаи таълими олиро 
ифода намуда, сатњи тавоної ва мањоратњои вайро тасдиќ мекунад.  

Муњлати меъёрии барномаи омодасозии магистрон ду сол аст ва дар 
нињоят тибќи натиљањои њимояи диссертасияи магистрї ва хулосаи 
Комиссияи аттестатсионии давлатї њуќуќї ба аспирантура дохил шуданро 
медињад.  

Фаъолияти зинаи магистратура дар донишгоҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо қарори коллегияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 28. 04. 2000, №4/7 оѓоз шуда, барои таъсиси ин зина 
Низомнома дар бораи магистратура қабул гардид ва тибқи фармоиши 
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07. 07. 2001, № 80 ќонун «Оиди 
таъсиси магистратура дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул 
гардид.  

Зинаи магистратура дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ дар таърихи 
5-уми июли соли 2000-ум, бо фармоиши Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати такмили донишҳо ва андухтани таҷрибаи 
бештар таъсис ёфт. Мақсади асосии таъсиси он таъмини соҳаҳои 
мухталифи хоҷагии халқ ва системаи илму маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо мутахассисони баландихтисос ва кадрҳои илмию педагогӣ мебошад. 
Магистратура таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 
стандарти байналхалқии таҳсилот наздик намуда, барои мувофиқати 
дипломҳо шароити зарурӣ муҳайё месозад. Зеро баъди дараҷаи бакалаврӣ 
дараҷаи якуми ибтидоии маълумоти олӣ, дараҷаи магистр зинаи дувум 
мебошад он ҳамчун дараҷаи аввал оғоз ёфта ва мутахассиси баъдидипломӣ 
ҳамчун магистри хатмкардашуда, қайд карда мешавад. Илова бар он, ки 
дараҷаи магистр муносибати нисбатан системавӣ ба соҳаи интихобшудаи 
фаъолият мебошад, инчунин, дигар дурнамоиҳои касб низ мавҷуданд. Баъд 

аз таъсис ёфтани зинаи магистратура дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ дар 

соли 2000 ин зина аз рўи 21 ихтисос мутахассисонро омода мекунад. Аввалин 

маротиба, 11 нафар зинаи магистратураро хатм намуданд. Бештари 

хатмкунандагони ин зинаи мазкур дар вазифаҳои гуногун фаъолият доранд, аз 

ҷумла, Зикирзода Ҳобил, Муродов Диловар, Ҷӯраев Хайём, Ҷӯраев Комрон ва 

дигарон дар доираи фаъолияти худ муваффақ шудаанд.  
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Магистратура чун зинаи мустақили таҳсилоти олии касбӣ пештар дар 

доираи шуъбаи илм фаъолият мекард. Аз таърихи 31-уми майи соли 2008 ба 

тобеияти раёсати таълим ворид гардид баъдан дубора ба раёсати илм соли 2015 

ворид гардид. Солҳои аввали ташкилёбї шуъба зертобеи шуъбаи илм буд ва 

роҳбарии онро н.и.ф., дотсент Мирзоалиева Адолат  (2000-2007), Исломова 

Зебо (2007-2008), Латипова Мавлуда (2008-2016), н.и.п. Мадатзода Манзура 

(2016-2018) иљро мекарданд. Аз соли 2018 то инҷониб Ахиева Саодат роҳбарии 

мудири бахши магистратураро бар уҳда дорад.  

«Низомнома оид ба таҷрибаомўзӣ дар магистратураи муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон»; «Низомнома дар бораи 

рисолаи магистрӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»; «Низомномаи ташкили раванди таълим дар магистратураи 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

«Низомномаи намунавии шуъба (бахш)-и магистратура дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон»; «Низомнома оид ба 

корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар магистратураи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон», қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 29. 09. 2017, № 14/13, фармоиш аз 03. 10. 2017, №4424 аз 

љумлаи санадњои меъёрию њуќуќии зинаи магистратураи ДДОТ ба номи С. 

Айнї ба њисоб меравад.  

Дар тайи солњои 2015-2020 633-нафар зинаи магистратураро аз рўи 21 

ихтисоси амалкунанда бомуваффақият хатм намуданд. Аз соли 2016 инљониб 

зинаи магистратура пурра ба тобеияти Раёсати илм гузаштаву фаъолияти худро 

дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба роҳ мондааст. Айни ҳол зинаи мазкур аз 

рўи 21 ихтисос амал дорад. Дар зинаи магистратура шаҳрвандони хориҷӣ ба 

мисли Афѓонистон, Туркманистон, Туркия, Озорбойҷон ва дигар кишварҳо низ 

таҳсил менамоянд.  

Раёсати донишгоҳ бо аксар донишгоҳҳои Федератсияи Россия ва дигар 

мамлакатњои хориљ шартномаи таълимиву таҷрибавӣ дорад. Магистрон низ 

тибқи озмун ва имтиҳони қабул дар хориҷи кишвар њам тариқи ройгон бо 

гирифтани стипендия ва њам тариќи шартномавї таҳсил менамоянд.  

 
 

МАДАТЗОДА Манзура Тоҷиддин (тав. 25. 03. 
1971, шањри Кулоб), педагог, номзади илмњои 
педагогика, дотсент. Хатмкардаи факултаи 
математикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри 
Кулоб ба номи А. Рӯдакӣ (1992) ва Донишгоҳи 
агарарии Тоҷикистон (2013). Фаъолиятро ба ҳайси 
омӯзгори фанни математика дар МТМУ № 48-и ноҳияи 
Муъминобод оғоз намуда, то соли 1995 дар муассисаи 

зикршуда кор кардааст. Аз рӯи ҳамин ихтисос давоми солҳои 1995 – 2000 
дар МТМУ № 60-и шаҳри Душанбе, солҳои 2000 - 2004 дар литсей - 
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интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
кор кардааст. Солҳои 2004 - 2005 ҷонишини директор, директори 
гимназияи «Сарпараст», 2005 - 2006 директори МТМУ № 94-и шаҳри 
Душанбе, 2006 – 2011 муовини раиси ноҳияи Синои ш. Душанбе, 2011 - 2015 
директори литсей - интернати президентї барои кӯдакони болаёқати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2015-2018 мудири шуъбаи магистратураи ДДОТ ба 
номи С. Айнӣ, 2018-2021 дар вазифаи декани факултети таҳсилоти 
томактабӣ ва ибтидоӣ дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ фаъолият 
дошт. Бо нишонњои Аълочии маорифи Тољикистон, Аълочии фарњанги 
Тољикистон ва медали Хизмати шоиста (2020) ќадр шудааст.  

 Ас.: Шевањои фаъолсозии талабагон дар омўзиши дарс. Д., 2019; Муносибати 
босалоњият дар таълим ва наќши он дар системаи тањсилоти миллї. Д.,2020; Одамиро 
тарбият то одамият мебарад. Д., 2021; Зан-модар ва маќоми он дар замони 
соњибистиќлолии Тољикистон. Д., ЭР-граф, 2021.  

 

  
 

МАДАЛИЕВ Наримон (тав. 22. 12. 1931, н. 
Кофарнињон, ваф. 4. 12. 2005, ш. Душанбе), заминшинос, 
доктори илмњои геология (1992), профессор (1995). Соли 
1953 факултети табиатшиносии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм кардааст. 
Солњои 1953–1994 њамчун муаллими калон ва дотсенти 
кафедраи географияи табиии Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. 
Њамзамон солњои 1965–1985 вазифаи мудири кафедраи 
географияи табиї ва заминшиносиро ба уҳда доштааст. 

Аз соли 1995 њамчун профессори кафедраи номбурда дар Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев фаъолият менамуд. 
Муаллифи се монография ва зиёда аз 44 маќолаи илмї ва илмию методї 
мебошад. Дар корњои илмии худ масъалањои истихрољ ва истифодабарии 
иќтисодии сарватњои минералиро мавриди баррасї ва омўзиш ќарор 
додааст. Тўли фаъолияти бисёрсолааш дар донишгоњи омўзгорї дар 
тарбияи њазорњо нафар мутахассисон сањми назаррас гузоштааст. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  

 
 МАДАМИНОВ Абдулло Асракулович (тав. 20. 04. 

1942, д. Саро, н. Ашт, вилояти Суѓд), эколог-фитосенолог, 
биологи тољик, номзади илмњои биология (1969). Соли 
1958 мактаби миёна, 1965 Донишгоњи аграрии Тољикистон 
ба номи Шириншоњ Шоњтемурро бо дипломи аъло хатм 
намуд ва дар Институти ботаникаи Академияи илмњои 
Тољикистон ба кор оѓоз карда сипас дар њамин Институт 
аввал њамчун аспирант, баъд ходими илмї ва аз соли 1969 
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то имрўз мудири шуъба ва озмоишгоњи экология ва захираи растанињо 
фаъолият мекунад. Дар як ваќт, солњои 1993-1995 вазифаи љонишини 
директор ва солњои 1996-1998 – директори Институти ботаникаи 
Академияи илмњои ЉумњурииТољикистон буд. Њамзамон, аз соли 1997 то 
имрўз чун корманди пешбари илмии шуъбаи чарогоњи Иститути 
чорводорї ва чарогоњи АИКТ фаъолият мекунад. Аз соли 1995 то имрўз бо 
макотиби олии мамлакат – ДДОТ, ДАТ ва ДМТ дар тарбияи кадрњои 
баландихтисоси соњавї њамкорї мекунад. Солњои охир дар кафедраи 
ботаникаи ДДОТ ба њайси дотсент ба толибилмон асосњои экология, 
биоэкология, экологияи кишоварзиро меомўзонад.  

 Мадаминов А. А. эколог-фитосенолог, захирашиноси наботот, 
марѓзоршиносу чарогоњдони намоён буда, тадќиќот ва интишори ў дар 
тараќкиёти устувори хољагии халќ, алалхусус соњањои истењсоли маводи 
ѓизої ва давої дар минтаќањои гуногуни љумњурї вобаста ба таѓйирёбии 
иќлим ва таъсири омилњои антропогенї ањамияти калони илмї ва амалї 
доранд. Вай бештар аз 55 сол ин љониб дар љодаи илмњои табиї, аз љумла 
набототшиносї фаъолият намуда, оид ба масаълањои гуногуни он зиёда аз 
350 номгўй китобу маќолањои илмї ва илмї-оммавї чоп кардааст, ки 
монографияю китобњои калонњаљми «Чарогоњњои савваннамонанди 
растанињои ќадпасти Осиёи Миёна» (1989), «Растанињои хўрокии чарогоњу 
алафзори Ховалинг» (1989), «Њосилнокии чарогоњњои кўњистони 
Тољикистон» (1992), «Таркиби кимиёи растанињои худрўи ѓизої ва хўроки 
чорво» (1993), «Мањсулнокї ва таркиби кимиёи алафи марѓзори 
баландкўњи Њисор» (1993), «Растанињои худрўи лубиёгии Тољикистони 
Шимолї» (1996) «Растанињои хўроки чорвои минтаќањои ќутоспарварии 
водии Зарафшон» (2005), «Муайянкунандаи набототи чарогоњу алафзори 
Тољикистон ва усулњои бањодињии њосилнокии онњо» (2015), «Рањнамо оид 
ба кишти растанињои муњофизаткунандаи хок дар шароити хушки водии 
Зарафшон» (2020) аз ќабили онњоянд. Ў ба њайси роњбар ва иљрокунандаи 
асосии 25 лоињањои давлатии илмї-тадќиќотии бисёрсолаи љумњуриявї ва 
6 лоињањои байналмилалї оид ба коркард ва тањияи усулњои 
њосилхезгардониву истифодабарии устувори чарогоњу алафзори табиї, 
муайян намудани сохтори алафзор ва таснифоти онњо, таркиби кимиё ва 
ѓизонокии растанињо, технологияи парвариши растанињои серњосил ва 
нодири шифобахш, ѓизої ва хўроки чорво, њивз ва истифодаи устувори 
захираи растанињои муфид ва нодир дар минтаќањои гуногуни љумњурї 
фаъолият менамояд. Тањти роњбарии ў 5 нафар рисолаи номзадї дифоъ 
намудаанд. ва 4 нафар унвонљуён дар мазўъњои гуногун корњои илмї иљро 
мекунанд.  

 Мадаминов А. А њамчун мутахассиси варзидаи соња солњои 1996-1998 
дар курсњои Институти тараќќиёти иќтисодии Бонки љањонї дар мавзуи 
«Тараќиёти устувори кишоварзї дар љумњурињои Осиёи Марказї», дар 
шањрњои Душанбе, Ашќобод ва Бишкек фаъолона иштирок намуда оид ба 
захирањои табиии Тољикистон маърузањо намудааст. Инчунин, дар 
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конференсия ва симпозиумњои байналмилалї дар Хитой, Австрия, Италия 
ва шањрњои Москва, Новосибирск, Алма-Ато, Тошканд, Ашќобод, 
Бишкек, Душанбе иштирок намуда маърузањои илмї намуда, бо 
Ифтихорномаи Љумњурии Тољикистон сарфароз гардидааст.  

 
МАДИЕВА Муҳаббат Камоловна (тав. 10. 03. 1953, н. 

Ҳисор), муаллимаи забон ва адабиёти рус. Солҳои 1970-
1975дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко таҳсил намудааст. Солҳои 1975-1977 
муаллимаи забон ва адабиёти рус дар мактаби миёнаи №44-и 
н. Ленин, 1997-1978 дар мактаби миёнаи №3 ш. Алма-Ато, 
1978-1983 дар мактаби миёнаи ба номи А. С. Макаренкои ш. 

Ош, 1983-1986 дар мактаби миёнаи №43 ш. Фрунзеи ҶШС Қирғизистон 
буд. Солҳои 1986-2006 муаллимаи колони кафедраи забони русии 
байнифакултетӣ ва соли 2008 муаллими калони кафедраи забони мусири 
рус ва забоншиносии умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 
ба номи С. Айнӣ мебошад. Солҳои 2006-2008 вазифаи мудири кафедраи 
забони русии байнифакултетии донишгоҳи омӯзгориро ба уҳда дошт. 
Муаллифи зиёда аз 50маҷолаи илмӣ ва илмию методӣ мебошад ба мавзуи 
«Обучение студентов фразеологическим единицам в сопоставительном 
аспекте», ки дар онҳо ақидаҳои тарбиявии фразеологизмҳо, ба роҳ 
мондани тарбияи насли наврас, тақвияти рӯҳияи меҳнатӣ, ахлоқӣ ва 
омӯзиш қорор додааст. Инчунин, муҳаррири масъули якчанд асарҳои 
илмиву таълимӣ мебошад. Бо нишони “Аълочии маорифи Тоҷикистон» 
(2005), ифтихорномаҳои Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
донишгоҳи омӯзгорӣ сарфароз карда шудааст.  

 Ас.: Учебное пособие для практических занятий по русскому языку для студентов 1-х 
курсов. Д., 2006; Раздаточние материали по русскому языку для участников проекта 
“Содействие в безопасной и эффективной миграции в Таджикистане». Д., 2009; Практический 
курс русского языка для филологов. Д., 2010; “Труд и повседневная жизнь в 
многонациональной России» 1 кисм, 2012 Томск; Аудиокасета для граждан РТ, 2014; «Труд и 
повседневная жизнь в многонациональной России» 2 кисм, 2014 Томск; “Практический курс 
русского языка для студентов филологического факультета». Д., 2017; “Сборник упражнений по 
современному русскому языку». Д., 2019; Сборник диктантов и изложений «. Д., 2020.  

 
 

МАКАРОВА Вера Ивановна (тав. 1930, ш. 
Новгород), равоншинос, номзади илмњои равоншиносї 
(1979), дотсент (1990). Солњои 1964–1991 ба њайси 
ассистент, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
равоншиносии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 
1969–1971 аспиранти шуъбаи ѓоибонаи донишкадаи 
омўзгории пойтахт буд. Соли 1991 ба ш. Новгороди 
Федератсияи Россия куч бастааст. Муаллифи 2 асари 

илмї ва зиёда аз 10 мақолаи илмї ва илмию методї аст. Оид ба хусусияти 
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инфиродии азхудкунии маводи орфографї аз тарафи хонандагони синфи 4 
тадќиќот бурдааст. Дар як ќатор конференсияњои байналмилалї ва 
минтаќавї бо маърузањо баромад кардааст.  

 
МАЛИКОВ Ѓулом Юлдошович (тав. 1928, ш. Бухоро, ваф. маълум 

нест), забоншинос ва методист. Соли 1952 факултети забон ва адабиёти 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченкоро бо дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1952-1958 муаллими 
кафедраи забони тољикї, 1958-1961 аспиранти кафедраи методикаи 
таълими забон ва адабиёти тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1961-1979 њамчун муаллими 
калони кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тољики 
Донишкадаи номбурда кор кардааст. Соли 1979 бо сабаби беморї нафаќа 
баромадааст. Муаллифи зиёда аз 30 маќолаи илмї ва илмию методї 
мебошад, ки дар онњо масъалањои синтаксиси забони тољикї ва усули 
таълими забони тољикї дар мактабњои миёна матрањ шудаанд. Ў яке аз 
муаллифони китоби дарсии «Забони тољикї барои синфи чорум» (1987) 
мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» 
(1978) ќадр карда шудааст.  

 

МАЛИКОВ Мањмуд Њакимович (тав. 26. 08. 1939, н. Кулоб), 
муаррихи маъруфи тољик, доктори илмњои таърих (1988), профессор (1991). 
Соли 1959 Омўзишгоњи омўзгории ш. Вањдатро бо дипломи аъло хатм 
кардааст. Солњои 1959–1963 хидмати артиши шуравї, 1963–1967 донишљўи 
факултети таърихи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 
1967–1981 ассистент, муаллими калон ва дотсенти донишгоњи номбурда 
буд. Солњои 1970–1973 дар аспирантураи Донишгоњи давлатии Тољикистон 
ба номи В. И. Ленин тањсил дошт. Солњои 1981–1984 муовини ректори 
Донишкадаи омўзгории ш. Кулоб оид ба таълим, 1984–1988 докторанти 
Донишгоњи омўзгории ш. Москва буд. Солњои 1988–1990 њамчун муовини 
ректор оид ба илм, 1990–1993 ректори Донишкадаи давлатии ш. Кулоб, 
1993–1997 мудири кафедраи таърихи сиёсии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, 1998–2001 мудири кафедраи таърих ва аз соли 2001 
профессори кафедраи таърихи Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) 
ва њамзамон аз соли 2007 профессори кафедраи таърихи халќи тољики 
ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи зиёда аз 6 асар ва 80 мақолаи 
илмї ва илмию оммавї аст. Оид ба масъалањои рушди энергетикаи 
Тољикистон дар солњои 1960–1990 ва давраи истиќлолият корњои илмї 
бурдааст. Бо унвони фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон» (1999) ва 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» сарфароз гаштааст.  

Ас.: Выполняя великие заветы. Д., 1987; На индустриальные рельсы. Д., 1992; 
Социально-экономические аспекты электрификации Таджикистана. Д., 1997; 
Электрофикации таджикского кишлака. Д., 1999; Россия-Таджикистан: история 
взаимоотношений (ҳаммуаллиф). Д., 2009.  
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МАЛИКОВ Фахрї Маликович (тав. 24. 03. 1921, д. 
Дар-дари н. Айнї, ваф. 1. 06. 1976, ш. Душанбе), педагог, 
номзади илмњои педагогї (1972), дотсент (1975). Соли 1938 
ба Омўзишгоњи омўзгории ш. Панљакент дохил шуда, пас 
аз як соли хониш тањсилро дар факултети коргарии ш. 
Сталинобод идома додааст. Солњои 1940–1941 дар курси 
тайёркунии муаллимони мактабњои њафтсола тањсил 

намудааст. Солњои 1941–1961 муаллими фанњои математика ва физикаи 
мактабњои њафтсолаи ноњияњои Лаби об (имрўза Тољикобод) ва Айнї буд. 
Дар ин муддат дар шуъбаи ѓоибонаи факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намуда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. Пас аз тањсил то 
охири умр њамчун ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи 
методикаи таълими математикаи донишкадаи номбурда фаъолият дошт. 
Оид ба методикаи таълими векторњо дар мактаби њаштсола ва дигар 
масъалањои муњими таълими математика кори илмї анљом додааст. Зиёда 
аз 15 љузъи чопї маќолањои илмию методї ва дастурњои методї ба чоп 
расонидааст. Барои корњои пурмањсули худ бо нишонњои «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» (1957), «Муаллими хизматнишондодаи 
мактаби ЉШС Тољикистон» (1960), медали «Барои мењнати шоён» (1960) ва 
ифтихорномањои Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон сарфароз карда 
шудааст.  

Ас.: Масъалањои таълими математика (геометрия) дар мактаб (Дастури методї, 
ҳаммуаллиф). Д., 1974; Вектор ва таълими он дар синфи 7 (Дастури методї). Д., 1975; 
Конгруэнтии фигурањо ва љойивазкунињо дар синфи 6 (Ба ёрии муаллим). Д., 1975; Таълими 
математика дар синфњои 7-8 дар асоси векторњо // Мактаби советї, 1971, №3; Татбиќи векторњо 
дар курси геометрияи мактаби њаштсола // Мактаби советї, 1969, №6.  

 
МАМАДАЗИМОВ Абдуќаюм Абдулѓаниевич (тав. 

27.01.1986, Љумњурии Тољикистон) муаррихи тољик, 

номзади илмҳои таърих (2019). Омӯзгори фанни таърихи 
муносибатҳои байналхалқӣ. Аз солҳои 1993–2004 дар 

Гимназияи №74 шаҳри Душанбе таҳсил намуда, солҳои 
2004-2009 дар факултети таърихи Донишгоњи Миллии 

Тољикистон таҳсил кардаааст. Аз соли 2016 то 2019 дар 

шуъбаи аспирантураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил намудааст. 
Аз соли 2019 дотсенти кафедраи таърихи умумии факултети таърихи 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ мебошад. Муаллифи 9 кори нашршуда, аз ҷумла 

барномаҳои таълимӣ ва мақолаҳои илмӣ – тадқиқотӣ мебошад.  
Осор: Нақш ва ҷои ҳамкориҳои гуманитарии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико дар солҳои аввали барқарор намудани муносибатҳои дуҷониба. // 
Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир. Д., 2019. - № 2. - саҳ 78.; Хусусиятҳои барқарор намудани 
муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ байни Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар 
солҳои аввали истиқлолият // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Д., 2019. - № 
1. - С. 85; Тавсеаи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ИМА пас аз имзои Созишнома 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ // Паёми Донишгоҳи педагогӣ. - Д., 2019, - № 1 (78). - С. 91; 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D3%AF%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D3%AF%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D3%A3
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Вазъи муносибатҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар солҳои 
аввали асри XXI // Ахбори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Д., 2019. -№3. - С. 73-78; Ҷанбаҳои 
сиёсӣ ва ҳуқуқии барқарор намудани муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Амрико». // Ахбори 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Д., 2019. - № 2. - С. 75.  

 

 
МАМАДАМБАРОВА Шарофат (тав. 1. 06. 1954, 

ш. Хоруѓи ВМКБ), забоншинос, номзади илми 
филология (1990), дотсент (1992). Соли 1976 шуъбаи 
англисии факултети забонњои хориљии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1976–1982 
муаллими кафедраи типологияи муќоисавии факултети 
забонњои хориљии донишкадаи омўзгории пойтахт, 
1983–1987 аспиранти Донишгоњи давлатии Тољикистон 

ба номи В. И. Ленин, 1987–1990 муаллим, 1990–1993 муаллими калони 
кафедраи фонетика ва лексикаи забони англисии факултети забонњои 
хориљии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев, 
инчунин, муовини декани факултет оид ба корњои тарбиявию сиёсї буд. 
Солњои 1993–2000 дар Донишгоњи давлатии ш. Хоруѓ ба номи М. 
Назаршоев дар вазифањои мудири кафедраи забонњои хориљї, декани 
факултети таърих ва муовини ректор оид ба равобити хориљї, њамзамон 
солњои 1999-2000 њамчун сарвари маркази Барномаи «Инсоншиносї» дар 
донишгоњи мазкур кор кардааст. Аз соли 2000 њамчун мутахассис ва айни 
њол роњбари Барномаи «Инсоншиносї»-и Оѓохон дар Донишгоњи Осиёи 
Марказї дар ш. Душанбе фаъолият мекунад. Дар муддати зиёда аз 30 соли 
фаъолияти омўзгориаш дар донишгоњи омўзгорї, Донишгоњи давлатии ш. 
Хоруѓ ва њамчунин Барномаи «Инсоншиносї» садњо мутахассисони 
маълумоти олидорро аз рўи ихтисоси забони англисї ва фанњои 
байнисоњавии гуманитарї тайёр намудааст. Солњои 1992 ва 2005 дар 
донишгоњњои Љорљ Таун ва Љордљиаи ИМА њамчун муњаќќиќ ба 
тадќиќоти илмї машѓул буд. Солњои 1994–1995 дар тањияи маҷмуаи 
«Ахлок ва Маърифат» барои кўдакони синни томактабї ва синфњои поёнї 
ширкат намудааст. Дар конференсияњои мухталифи сатњи љумњуриявї ва 
байналмилалї (Ќирѓизистон, ИМА, Канада) бо маърузањо баромад 
кардааст. Солњои 1974-1976 вакили Комитети иљроияи н. Октябри (имрўза 
И. Сомонї) ш. Душанбе, 1997-1999 вакили Комитети иљроияи ш. Душанбе 
интихоб шуда буд. Бо ифтихорномањои донишгоњи омўзгорї ва 
Донишгоњи давлатии ш. Хоруѓ сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Первие переводи «Гулистан»-а Саади на английском языке (ХIХ в). Д. 1987; 
Саади на альбионе слави. Д., 1990.  
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МАМАДНАЗАРБЕКОВ Мамадёр (тав. 23. 01. 
1931, љамоати Поршневи н. Шуѓнон), иќтисоддон, 
номзади илмњои иќтисодї (1962), профессор (1986), 
Арбоби илму техникаи Љумњурии Тољикистон (1994). 
Соли 1953 факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм намудааст. Солњои 1949–1951 муаллими таърих ва 
мудири ќисми таълими мактаби миёнаи ш. Хоруѓ ва 
мактаби миёнаи н. Роштќалъа, 1953–1954 шунавандаи 

курсњои махсуси яксолаи тайёрии муаллимони илмњои љамъиятшиносї 
барои мактабњои олї дар назди Донишгоњи давлатии Осиёи Миёна (ш. 
Тошкент), 1954–1958 муаллими калони кафедраи иќтисодиёти сиёсии 
Донишкадаи давлатии тиббии ба номи Абуалї ибни Сино, 1958–1959 
муаллими калони кафедраи иќтисоди сиёсии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1959–1962 аспиранти Академияи илмњои 
љамъиятшиносии назди КМ ЊКИШ-и ш. Москва, 1962–1966 сардори 
шуъбаи илм ва нашриёти Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон, 1966–1972 
мудири шуъбаи иќтисодиёти сиёсии Институти иќтисодии АИ ЉШС 
Тољикистон, 1973–1994 мудири кафедраи иќтисодиёти сиёсии Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, 1986–1988 профессори Донишгоњи давлатии ш. Кобул 
ва мушовири ректори донишгоњи мазкур буд. Аз соли 1994 то ба имрўз 
профессори кафедраи муносибатњои иќтисодии байналхалќии Донишгоњи 
миллии Тољикистон мебошад. Солњои зиёд њамчун њамкор дар кафедраи 
иќтисодиёти сиёсии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 225 таълифоти илмиву 
оммавї мебошад. Дар корњои илмияш ќонуниятњои иќтисодии 
такрористењсол ва сармоягузории иќтисоди Тољикистонро баррасї 
намудааст. Бо роњбарии ў 25 нафар рисолањои номзадии худро дифоъ 
намудаанд. Бо нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1964), 
«Аълочии мактаби олии ИЉШС» (1984), медали «Барои мењнати шоён», 
бахшида ба 100 солагии зодрўзи В. И. Ленин (1970), медали «Собиќадори 
мењнат» (1985), медали «10 соли инќилоби Савр» ва дигар ифтихорномањои 
давлативу љамъиятї сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Луѓати мухтасари иќтисоди сиёсї. Д., 1973; Сиёсати иљтимої дар замони 
иќтисоди бозорї. Д., 1991; Диалектика внутренних и внешних факторов 
экономического роста. Д., 1987; Манобеи дохилии анбошти сармоя ва ашклои баисљи 
он дар кишварњои рў ба инкишоф. Кобул, 1987.  

 
МАМАДНОСИРОВА Моњбегим Мирзомамадовна 

(тав. 11. 09. 1968, д. Птупи н. Ишкошим), муаллими фанни 
педагогика. Солњои 1985–1988 дар Омўзишгоњи омўзгории 
н. Ленин, 1991–2007 дар шуъбаи методикаи таълими 
ибтидоии факултети педагогикаи Донишгоњи давлатии 
омўзгорї Тољикистон ба номи Ќ. Љўраев тањсил намудааст 
(солњои 1991–2003 дар донишгоњ тањсил надошт). Солњои 
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1991–1997 муаллими синфњои ибтидоии мактаби миёнаи № 12 н. 
Ишкошим, 1997–2000 љонишини директор оид ба корњои тарбиявї, 2000–
2006 директори мактаби мазкур буд. Аз соли 2007 то ба имрўз мудири 
кабинети кафедраи педагогика ва психологияи синфњои ибтидоии ДДОТ 
ба номи С. Айнї мебошад. Оид ба масъалањои тарбияи духтарон дар 
педагогикаи этникї ва халќї кори илмї мебарад. Муаллифи зиёда аз 20 
мақолаи илмї ва илмию оммавї оид ба масъалаи таълим дар синфњои 
ибтидої аст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» 
(2003) сарфароз шудааст.  

Ас.: Масъалањои тарбияи мењнатї дар педагогикаи этникї ва халќї // Маърифати 
омўзгор, 2009, №8; Наќши афсонањо дар тарбияи ахлоќии мактаббачагонии хурдсол // 
Маърифати омўзгор, 2010, №1.  

 
МАМАДЉОНОВА Муборак Юнусовна (тав. 8. 03. 

1923, ш. Андиљони ЉШС Узбекистон, ваф. 28. 01. 2009, 
ш. Душанбе), географ, номзади илмњои география 
(1955), дотсент (1962). Солњои 1942- 1946 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил намуда, онро бо ихтисоси 
маллими география хатм намудааст. Солњои 1946–1949 
аспиранти кафедраи географияи иќтисодии донишкадаи 
номбурда буд. Аз соли 1946 дар донишгоњи омўзгорї 

дар вазифањои мухталиф кор кардааст. Солњои 1953–1954 декани факултети 
таъриху география, 1961–1978 мудири кафедраи географияи иќтисодї, 
1978–2009 дотсенти кафедраи географияи иќтисодии ДДОТ ба номи С. 
Айнї буд. Муаллифи ду асар ва зиёда аз 40 мақолаи илмї ва илмию методї 
мебошад, ки дар онњо масъалањои географияи иќтисодї ва рушди 
минтаќањои кўњї баррасї шудаанд. Дар муддати зиёда аз 50 соли кориаш 
дар донишгоњи омўзгорї дар тайёр намудани њазорњо мутахассисон сањми 
худро гузоштааст. Дар симозиумњои љумњуриявї ва умумииттифоќї бо 
маърузањо баромад кардааст. Барои хизматњояш бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1990), «Аълочии маорифи халќи 
ИЉШС» (1990), ордени «Байраќи сурхи мењнат» (1961), медалњои «Барои 
мењнати шоён» ва бо ифтихорномањои Президуми Шурои Олии 
Тољикистон ќадронї карда шудааст.  

Ас.: Советский Союз (22 том, Таджикистан), М., 1968.  
 

 
МАМЕДОВА Љањоноро Абдуллоевна (тав. 10. 05. 

1938, ш. Душанбе), риёзидон, номзади илмњои физика-
математика (1972), дотсент (1977). Соли 1960 факултети 
физика-математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1960–1967 ассистенти кафедраи математикаи 
олии донишкадаи номбурда, 1967–1968 коромўзи 
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Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Москва ба номи В. И. Ленин, 1969–
1972 аспиранти Институти таърихи илм ва табиатшиносии АИ ИЉШС буд. 
Солњои 1972–1976 њамчун муовини декани факултети математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко оид 
ба таълим, сипас муаллими калон ва дотсенти кафедраи геометрияи 
донишкадаи мазкур кор кардааст. Муаллифи 2 китоб ва зиёда аз 25 
мақолаи илмї, илмию методї мебошад, ки дар онњо масъалањои 
геометрияи олї ва топологияро мавриди омўзиш ва баррасї ќарор 
додааст. Дар конференсияњои љумњуриявї, иттифоќї ва байналхалќї 
(Москва, Алма-Ато, Тошкент, Олмон, Ќазон, Душанбе, Новосибирск, 
Тифлис, Боку, Самарќанд) бо маърузањо баромад кардааст. Бо нишонњои 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва «Аълочии мактаби 
ИЉШС» ќадр карда шудааст.  

 
МАНСУРОВ Анатолий Галиевич (тав. 24. 09. 

1939, н. Колхозобод), муњандис-механик, номзади 
илмњои техникї (1988), дотсент (1991). Соли 1966 
факултети мехнизатсияи Донишкадаи давлатии хољагии 
ќишлоќи Тољикистонро хатм кардааст. Солњои 1966–
1967 муњандис-механики колхози Москваи н. Вахш, 
1967–1971 муаллими техникуми индустралї-омўзгории 
ш. Душанбе, 1971–1974 аспиранти Донишкадаи 
давлатии хољагии ќишлоќи Тољикистон, 1974–1993 

муаллими калон, дотсент, мудири кафедраи механикаи техникї ва 
наќшакашї, муовини декани факултети муњандисии Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Дар муддати 19 соли 
фаъолияти омўзгорияш дар донишгоњи омўзгорї дар тарбияи њазорон 
мутахассисон сањми калон гузоштааст. Соли 1993 аз ш. Душанбе куч баста 
рафтааст. Муаллифи зиёда аз 10 маќолањои илмї аст.  

 
МАНСУРОВ Ќобилљон (тав. 30. 04. 1949, ш. 

Душанбе), физик, номзади илмњои физика-математика 
(1988), дотсент (2002). Солњои 1966–1971 дар факултети 
физикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин тањсил ва 1971–1973 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат кардааст. Солњои 1973–1976 муаллими 
физикаи мактаби миёнаи № 59 н. Колхозобод, 1976–
1980 муаллими физикаи мактаби миёнаи № 62 н. 
Октябри ш. Душанбе, 1980–1988 ходими илмии 

Институти тадќиќотї-илмии ба номи С. Умарови АИ ЉШС Тољикистон, 
1988–2002 муаллими калони кафедраи методикаи таълими технологияи 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2002 инљониб дотсенти кафедраи 
методикаи таълими технологияи ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. 
Муаллифи зиёда аз 34 маќолањои илмї, илмию методї мебошад, ки дар 



365 

 

онњо моеъњои магнитї ва масъалањои таълиму тарбия мавриди тадќиќу 
баррасї ќарор гирифтаанд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2002) ва ифтихорномањои донишгоњи омўзгорї 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Спектроскопияи моеъњои магнитї дар њудуди зуддињои 3-30 МГц. (дастури методї). 
Д., 2004; Таљрибаомўзии педагогї барои донишљўёни соли хониши IV ва V. Д., 2004.  

 

 

МАРДОНОВ Сафаралї Њасанович (тав. 26.09.1988, 
шањри Душанбе), хатмкардаи факултети забони англисии 
ДДОТ ба номи С. Айнї (2011) ва  шуъбаи ѓоибонаи 
факултети иќтисодиёти њамин донишгоњ (2017). Солњои 
2009 - 2013 дар гимназияи №9-и  ба номи Низомии 
Ганзавии шањри Душанбе ва баъдан дар гимназияи №1-и 
ноњияи Варзоб ба њайси муаллими фанни забони англисї 
фаъолият кардааст. Аз соли 2012 то 2016 дар вазифаи 

Мудири матбааи ДДОТ ба номи С. Айнї ва солњои 2016-2020 директори 
Парки технологии њамин донишгоњ кор кардааст. Аз соли 2020 њамчун 
муовини ректор оид ба корњои иќтисодї ва  хољагидории Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї таъйин 
гардидааст. Дорандаи нишони Аълочии мариф ва илми Тољикистон 
мебошад. 

 

МАРКАЗИ такмили ихтисос ва бозомўзии кадрњо.  
Маркази мазкур бо розигии Вазорати маорифи Чумњурии 

Тољикистон аз 20. 04. 2010, №5/1-552 ва фармони ректори доншгоњи 
омўзгорї аз 24. 06. 2010, №106-ОД дар назди ДДОТ ба номи С. Айнї 
таъсис дода шуд. Сарварии марказ ба уҳдаи доктори илмњои биологї, 
профессор Сатторов Тоњирљон гузошта шудааст.  

Барои фаъолияти таълимї намудан ба марказ аз љониби Хадамоти 
давлатии назорат дар соњаи маориф бо Фармони Вазири маорифи 
Љумњурии Тољикистон аз 30. 08. 2010, тањти №2087 иљозатнома дода 
шудааст.  

Маќсад аз таъсиси маркази мазкур такмили ихтисоси устодон, 
хусусан устодони љавон, ба талаботи мактабњои олї ва ќонунњои Љуњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисањои олии таълимї» мутобиќ кардани 
сифати тайёрии касбии омўзгорон мебошад.  

Маркази такмили ихтисос ва бозомўзии кадрњои назди донишгоњ 
таълими омўзгорони муассисањои ибтидої, миёна, миёнаи касбї ва олии 
касбии омўзгориро аз рўи ихтисосњои филологияи тољик ва рус, забонњои 
хориљї (олмонї, англисї ва франсавї), педагогика, математика, таърих ва 
њуќуќ, технология, химия, биология ва география фаро мегирад.  
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Аз рўзи аввали фаъолияти марказ оид ба њуљљатгузорї ва ташкили 
љараёни таълим як ќатор корњо ба сомон расонида шудаанд. Дар давраи 
аввал ба мўњлати 24-рўз зиёда аз 98 нафар шунавандагон аз њисоби 
омўзгорони донишгоњ, коллељи омўзгории ба номи С. Айнї ва филиали 
донишгоњи омўзгорї дар н. Рашт аз рўи тахассусњои мухталиф ба тањсил 
фаро гирифта шудаанд.  

 
МАТБААИ ДОНИШГОЊ 
 
Матбааи донишгоњ соли 1993 таъсис дода шудааст. Аз соли 1993 то 

соли 2011 Мардонов Њасан Раљабович мудири матбаа аз соли 2011 то соли 
2016 Мардонзода Сафаралї Њасан мудири матбаа ва аз соли 2016 то 
инљониб Таѓоев Фатњиддин Фатњуллоевич мудири матбааи ДДОТ ба номи 
С. Айнї фаъолият доранд. Дар матбаа кормандони зерин ба вазифаи 
ороишгар Мардонов Сўњроб, чопкунанда Рањимов Љамшед, буранда 
Шарипов Амирбек ва муќовабанд Бењрузи Ќурбонмурод кор ва фаъолият 
менамоянд.  

 Дар давоми фаъолияташ зиёда аз 1600 барномањои таълимї, 1200 
дастурњои методї ва бештар аз 100000 њазор маводњои заруриро барои 
Раёсат ва зерсохторњои донишгоњ, чоп намудааст. Иќтидори миёнаи чопии 
матбаа дар як рўз 300-350 сањифаро ташкил медињад. Матбаа бо дастгоњи 
чопии њозиразамони тамѓањои Резограф, термоклей, принтори ранга 
муљањњаз аст.  

Матбааи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї яке аз сохторњои ќисми 
илмии Муассисаи давлатии таълимии «ДДОТ ба номи Садриддин Айнї» 
мебошад.  

Матбаа фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) 
Љумҳурии Тољикистон, Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф», Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Оид ба ҳуқуқи муаллиф», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», «Барномаи рушди 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020», 
«Стратегияи Љумњурии Тољикистон дар соњаи илм ва технология барои 
солњои 2011-2015», Оинномаи Донишгоњ, Низомномаи мазкур ва санадњои 
дигари меъёрии њуќуќии дахлдор ба роњ мемонад.  

 
МАТЕМАТИКА, факултет.  
Факултети математика соли 1933 њамчун факултети шабонаи физика-

математика таъсис ёфта, имрўз яке аз факултетњои калонтарини донишгоњ 
ба шумор меравад. Шуъбаи рўзонаи факултет (факултети физика-
математика) соли 1939 ташкил ёфта, сараввал дар он 42 нафар донишљў 
тањсил мекард ва ба онњо 10 нафар устодон дарс мегуфтанд.  

Нахустин декани факултет ва мудири кафедра хатмкардаи 
Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М. В. Ломоносов Азизов Г. А. 
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буд. Вале ў дар Љанги Бузурги Ватанї њалок гардид. Устодони аввалини 
факултет Азизов Г. А., Главинский Ф. Ф., Содиќов Њ. У., Хаимов Н. Б. ва 
дигарон буданд. Соли 1970 факултети физика-математика ба ду факултети 
мустаќили физика ва математика људо шуда, соли 1975 дар заминаи онњо 
факултети саноатию омўзгорї ташкил карда шуд.  

Дар ин давра дар факултет танњо кафедраи математика фаъолият 
менамуд. Дар заминаи он кафедрањои методикаи таълими математика 
(1961), анализи математикї (1969), алгебра, назарияи ададњо ва 
математикаи њисоббарор (1970), геометрия (1972) ва математикаи 
њисоббарор (1975) таъсис ёфтаанд. Бо кушода шудани ихтисоси иќтисодиёт 
ва идоракунии маориф (соли 1996) дар назди факултет кафедраи 
«Иќтисодиёт ва идоракунии маориф» таъсис дода шуд. Баъдан факултети 
иќтисодиёт ва идоракунї дар соњаи маориф ташкил карда шуд ва кафедраи 
номбурда ба тобеияти он гузашт.  

Кафедрањои факултет кадрњои худро асосан аз њисоби 
хатмкунандагони аълохони факултет ва Донишгоњи давлатии Тољикистон 
пурра мекарданд. Дар байни онњо профессорон Осимов Ќ. У., Рўзметов Э., 
Усмонов Н., Нугмонов М., Ќурбоншоев С., Каримова М. М., Азизов М., 
дотсентњо Хаимов Н. Б., Хаимова П. Л., Элнатанов Б. А., Давлатов Р., 
Њамидов Б., Амирбеков А., Њасанов Б., Менгниязов Ѓ., Шерматова Ў. К., 
Ахмедов М., Неъматов Т., Котелникова Р. Н., Маликов Ф., Муродов Б. М., 
Шарифов Б., Раљабов Б., Раљабов Ѓ. А., Сатторов А., Чориев У., Њасанов 
С., Бобоев К., Азизов М., Раљабов Т., Сўфиев А., Олимов М., Хаимов Б., 
Хаимов Я., Холиќов А., Њамроќулов А., Раљабов Т., Мусоев М., Алиќулов 
Р., Мамедова Љ., Љўраев М., Эргашева М., Ќосимова М., Каримзода Њ., 
Нагорев Б. М., Љўрабекова Д., Рањимов Р. ва дигарон буданд.  

Барои баланд бардоштани тахассуси касбї, дараљаи илмию 
назариявии омўзгорони факултет њиссаи олимони умумииттифоќї ва 
љумњурї профессорњо Севявич В. П., Орленко М. И., Тимман М. Ф., Рам В. 
Л., Куклес И. С., Доброволский О. В., Михайлов Л. Г., Фридман Л. М., 
Гусев В. Л., Колягин Ю. М., Мишин В. И., Андронов И. К., Резенфелд Б. 
А., Бойматов К. ва дигарон хеле калон аст.  

Бо зиёд шудани миќдори донишљўён сафи устодони факултет низ 
афзуд ва дараљаи сифатии онњо низ баланд гардид. Агар соли 1939–1940 
дар кафедрањои факултети физика-математика 10 нафар устодон кор 
мекарда бошанд, соли 1980–1981 танњо дар факултети математика 71 нафар 
омўзгорон ба фаъолияти илмию таълимї машѓул буданд, ки 48 нафарашон 
дорои дараља ва унвонњои илмї буданд.  

Дар ибтидо корњои илмию тадќиќотї асосан ба назарияи сифатии 
муодилањои дифференсиалї (Хаимов Н. Б., Хаимова П. Л., Берлинский А. 
Н. ва дигарон) бахшида шуда буд. Солњои 60-ум корњои илмию тадќиќотї 
рољеъ ба таълими математика (Фридман Л. М., Осимов Ќ. У., Неъматов Т., 
Котелникова Р. Н., Маликов Ф., Менгниязов Ѓ., Шерматова Ў. ва 
дигарон), таърихи математика (Собиров Г., Ќодиров А., Бобоев Н., 
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Шарипова М. С., Мамедова Љ. А. ва дигарон), анализи математикї 
(Рўзметов Э.), назарияи ададњо (Элнатанов Б. А.) оѓоз ёфтанд. Минбаъд 
тадќиќотњои илмї мувофиќи наќшаи муайян амалї мегардид. Бинобар ин 
кафедрањо равияњои илмияшонро аз рўи наќша пеш мебурданд.  

Аввалин кафедраи методикаи таълими математика дар факултет соли 
1961 кушода шуда буд, ки он ваќт «Математикаи элементарї ва методикаи 
таълими он» ном дошт ва баъдтар номи методикаи таълими математикаро 
гирифт. Кафедра дар тўли солњои мављудияти худ доир ба масъалањои 
мухталифи таълими математика дар мактабњои равияњои гуногун тадќиќот 
мебарад. Барои пешбурди методикаи таълими математика олимон 
Фридман Л. М., Осимов Ќ. У., Котелникова Р. Н., Неъматов Т., Маликов 
Ф., Менгниязов Ѓ., Шерматова Ў., Юнусова Б., Кейлман Э. И. 
(психологияи таълими математика), Амирбеков А., Холиќов А., Нугмонов 
М., Њасанов С., Њасанов Б., Њамроќулов А., Раљабов Т., Мањкамов М., 
Сўфиев А., Сайёдов И., Осимова Л. К., Саидов Ё., Юсупов Њ. ва дигарон 
сањми босазо гузоштанд.  

Доир ба равияи таърихи математика ва таълими унсурњои он олимон 
Собиров Г., Шерматова Ў., Ќодиров А., Бобоев Н., Мамедова Љ., 
Шарипова М. С., Юнусова Б. ва дигарон тадќиќоти илмї бурдаанд.  

Аз рўи равияи анализи математикї ва муодилањои дифференсиалї 
корњои илмию тадќиќотї дар аввал доир ба назарияи сифатии муодилахои 
дифференсиалї сурат мегирифт. Баъдтар аз рўи равияи кафедра Ахмедов 
М., Рўзметов Э., Усмонов Н., Каримова М. М., Ќурбоншоев С., Муродов 
Б. М., Раљабов Б., Шарипов Б., Рањимов Р., Азизов М., Мўсоев М., Пиров 
Р., Хаимов Б. Н., Каримов О., Шарипова Р., Абдулњофизов Ш., Ќараев Х., 
Назаров Ф., Олимов М., Холов Н., Алиќулов Р., Шоњбозов О., Норов Ќ., 
Саъдуллоева Р., Фозилов С. ва дигарон кор бурда соњиби дараљањои илмии 
гуногун шудаанд.  

Аз рўи равияи назарияи ададњо доир ба таќсимшавии ададњои сода 
дар кафедраи алгебра ва назарияи ададњо Элнатанов Б. А., Собиров А., 
Чориев У. кор бурда, дорои дараљаи илмии номзади илмњои физика-
математика гаштанд. Дар ин кафедра доир ба равияи алгебра њамагї як 
нафар кори илмї мебарад (дотсент Исроилов С.).  

Кафедраи геометрия доир ба геометрияи бисёрченака ва топология 
тадќиќот мебурд ва њоло онро идома дода истодааст. Дар ин равия 
Раљабов Ѓ., Шоимќулов М., Њољиев М., Љўрабекова Д., Сатторов А., 
Хаимов Я. Н. ва бархе дигарон кор кардаанд.  

Равияи илмии кафедраи математикаи њисоббарор «Сохтани моделњои 
математикии масъалањо бо истифодаи компютерњои муосир» мебошад, ки 
аз рўи он даврањои гуногун Љўраев М., Љўраев Х. Ш., Њамидов Б., Бобоев 
Ќ., Ќосимова М., Эргашева М., Нагорев Б. М., Исмоилова Р., Каримзода 
Њ., Њасанов Ю., Узоќов Р. кору тадќиќот мебурданд ва њамаи онњо соњиби 
дараљаи илмї гаштаанд. Кормандони илмии кафедра дар солњои гуногун 
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бо марказњои илмии иттињоди шуравї шартномањо баста, аз рўи онњо 
тадќиќот бурда, ба натиљањои назаррас ноил шуданд.  

Ба истиснои равияњои нишон додашуда олимони факултет бо 
олимони дигар кишварњо њамкорї доранд. Ин њамкорї бо олимони 
муассисањои илмии Тољикистон низ таќвият дода шудааст.  

Барои иљрои корњои илмии донишљуён ва устодони факултет ќариб 
њама шароитњо муњайё карда шудаанд. Дар назди кафедраи математикаи 
њисоббарор озмоишгоњњои компютерњои муосир мављуд аст, ки онњоро 
донишљўён ва устодони факултет ба таври васеъ истифода бурда 
метавонанд.  

Олимони факултет дар табъу нашри асарњои илмию методї, 
китобњои дарсї ва воситањои методї барои мактабњои миёнаю олї сањми 
арзанда доранд. Аксари онњо иштирокчиёни симпозиум ва конференсияњои 
байналмилалї ва љумњуриявї мебошанд.  

Дар факултет аз рўи ихтисосњои математика, математика-
информатика, математика-физика, информатика-математика 
мутахассисони омўзгорї тайёр карда мешаванд.  

Њоло дар факултет 1173 нафар донишљўён, аз љумла 830 нафар дар 
шуъбаи рўзона ва 343 нафар дар шуъбаи ѓоибона тањсил менамоянд.  

 
 

МАТРОБИЁН Саодатшо Ќосимзода (тав. 
15.10.1973,  н. Ишкошим) – забоншинос, номзади 
илмњои филологї (с. 2005), дотсент (с.2013). Соли 1999 
Донишгоҳи  давлатии  Хоруѓ ба номи М.Назаршоевро 
бо тахассуси муаллими забон ва адабиёти тољик хатм 
кардааст.  

Солњои 1991-1994 омўзгори забон ва адабиёти тољик 
дар  муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №16, 
н.Ишкошим, солњои 1994-1999 тањсил дар Донишгоҳи 

давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев, солњои 1999-2000 котиби масъули 
рўзномаи «Зиндагї»-и н. Ишкошим ва солњои 2000-2001 омўзгори забон ва 
адабиёти тољик дар  муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №16 
н.Ишкошим, солњои 2001-2002 муњассили барномаи англисии Хоруѓи назди 
Институти мутолиоти Лондон буд. Солњои 2002-2005 аспиранти кафедраи 
филологияи Эрони факултети шарќшиносии Донишгоњи давлатии  Санкт-
Петербурги Федератсияи Россия, солњои 2006-2009  мудири кафедараи 
лингвистикаи байнифарњангии Донишкадаи технологияи иттилоотї ва 
коммуникатсионии Тољикистон (ДТИКТ) ва солњои 2009-2010 декани 
факултети муносибатњои байналмилалии  ДТИКТ буд. Солњои 2011-2014 
мудири кафедраи забони тољикии Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, соли 2014-2015 сардори раёсати илм, 
инноватсия, докторантура ва аспирантураи њамин Донишкада ва, 
њамзамон, аз соли  2014-2017 докторанти Институти забон ва адабиёти ба 
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номи Рўдакии АМИТ буд. Аз соли 2015 бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муовини раиси Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон таъин мешавад ва соли 2020 вакили Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон интихоб мегардад.  

Мавсуф аз соли 2020 ба сифати њамкори берунї дар Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикитон юа номи С. Айнї ба донишљўён фаъолият 
дорад. 

Тањти роњбарии ў шаш нафар рисолањои илмии хешро њимоя 
кардаанд. 

Яке аз мураттибони фарњангномањои «Фарњанги тафсирии забони 
тољикї» (с. 2008) «Фарњанги номњои миллии тољикї» (с.2017), «Фарњанги 
номњои љуѓрофї» (с.2019) мебошад. 

Ос.: Традиционные игры ваханцев (этнолингвистический очерк). Д.,2011); Рўзгор ва осори 
Мубораки Вахонї. Д., 2012;  Забони тољикї (барои ихтисосњои муносибатњои байналмилалї ва 
њуќуќшиносї). Д.,2009; Забони тољикї (барои ихтисосњои иќтисодї). Д.,2010; Забони тољикї 
(барои ихтисосњои тарљумонї, забонњои хориљї ва рўзноманигорї). Д., 2012, 2013, 2018; Забони 
тољикї (барои ихтисосњои геологї). Д., 2015; Самтњо ва масъалањои мубрами забоншиносї. Д., 
2020; Этнолингвистикаи тољик: назария ва пажуҳиши амалї. Д., 2021. 

 

 
МАХАНОВ Розї Юлдошевич (тав. 1946, н. Ленин 

(имрўза Рўдакї), педагог, номзади илмњои педагогї 
(1982), дотсент (1988). Солњои 1964–1968 донишљўи 
факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1968–
1971 ассистенти кафедраи геометрия ва анализи 
математикии донишкадаи номбурда, 1971–1972 хидмати 
артиши шуравї, 1972–1997 муаллими Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин буд. Солњои 

1994–1997 дар докторантура тањсил кардааст. Оид ба ташаккули малакањои 
умумии алгоритмии хонандагон бо ёрии забони блоксхема дар таълими 
математика кори илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 40 таълифоти илмию 
методї мебошад.  

Ас.: Ташаккулёбии маданияти алгоритмии хонандагон // Мактаби советї, 1980, № 3.  
 

МАХСУМ Олимї (тав. 5.10.1956, д. Каздони н. Айнї, 
ваф. 24.10.1992, ш. Душанбе), шоир, журналист ва тарљумон. 
Соли 1974 мактаби миёнаи №5 д. Дарѓро ба итмом расонида, 
ба Техникуми энергетикии Ќурғонтеппа дохил шуда, онро  
соли 1978 бо дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1975-1977 
дар сафи артиши шуравї хизмат кардааст. Соли 1979 ба 

Институти адабиёти ба номи Горкий (Москав) дохил шуда, онро соли 1983 
ба итмом расондааст. Баъдан фаъолияти эљодии мавсуф дар нашриёти 
«Ирфон» ва радиои тољик идома ёфтааст. Сипас, дар осорхонаи миллии 
Бењзод ба сифати ходими калони илмї ифои вазифа намуда, солњои 1985-
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1990 садри мањфили донишљўёни факултети филологияи ДМТ ва ДДОТ ба 
номи С. Айнї буд. 

Нахустин шеъри ӯ бо номи «Модар» дар рӯзномаи ноҳиявии «Меҳнат»-
и ноҳияи Айнӣ соли 1975 рӯйи чоп омадааст. Ҳамчунин, дар давраи 
донишҷӯияш дар шаҳри Қурғонтеппа шеъру таронаҳояш дар саҳифаҳои 
рӯзномаи «Ҳақиқати Қурғонтеппа», «Ҷавонони Тоҷикистон» ва «Маориф 
ва маданият» пайваста чоп мешуданд. Баъдтар чакомањои хомааш дар 
рӯзномаҳои «Тоҷикистони советӣ», «Комсомоли Тоҷикистон», «Ҳақиқати 
Ленинобод», «Ҳақиқати Узбекистон», «Бадахшони советӣ», «Коммунисти 
Исфара», «Коммунист», «Роҳи коммунизм», «Роҳи ленинӣ», «Паёми 
Душанбе» ва маҷаллаҳои «Машъал», «Занони Тоҷикистон», «Садои 
Шарқ», «Помир» бо мазмунҳои тоза ба тоза нашр мешуданд. Махсум 
Олимӣ солҳои 1985 то 1991 дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, 
маҷаллаи «Занони Тоҷикистон», Радиои Тоҷикистон ва рӯзномаи 
«Ҷавонони Тоҷикистон» ба ҳайси хабарнигор фаъолият кардааст. 
Махсусан, солҳои 1987-1989 ҳангоми дар рӯзномаи «Ҷавонони 
Тоҷикистон» ба ҳайси хабарнигори шуъбаи маориф ва фарҳанг кор 
карданаш ӯ бештар ба масъалаҳои мубрами соҳаи маориф, забон ва 
адабиёт рӯ оварда, як силсила мақолаҳои ҷолиб навиштааст. 

Китоби нахустини шоир бо номи «Бӯи умед» соли 1985 дар нашриёти 
«Ирфон» ба нашр расидааст. 

Махсум Олимӣ дар баробари фаъолияти шоирию рӯзноманигорӣ, 
инчунин, ба тарҷумаи осори халқҳои шуравӣ низ машғул шуда, шеърҳои 
шоирон Тоҳир Тохис (Озорбойҷон), Мусо Низом (Озорбойҷон), Арбен 
Кардашов, Райсат Саидова (Доғистон), Рашад (Озорбойҷон), Оразгул 
Оннаева (Туркманистон), Олег Хлебников (РСФСР), Анатолий Сафронов, 
Албертина Иванова, Виктор Авотиниш (Латвия), Лорина Бэлтияну 
(Молдавия), Морис Посхишвили ва Надежда Емеляноваро ба забони 
тоҷикӣ тарҷума намуда, дар матбуоти даврӣ ба нашр расонидааст. 
Бештари ашъори Махсум Олимӣ ба забони русӣ ва қисме аз шеърҳои ӯ ба 
забонҳои украинӣ, озарӣ, узбекӣ, чувашӣ, болқарӣ, лагзӣ ва ғайра тарҷума 
шудаанд. Арљгузорї ба омўзгор, васфи муаллим ба њайси афрўзандаи 
чароѓи илму маърифат дар осораш наќши мењварї дорад.  

 

МАЊКАМОВ Мамадљон (тав. 7.09.1951, д. Понѓози 
н. Ашт). Номзади илмњои педагогї (1993), дотсент (2001). 
Соли 1974 факултети механикаю математикаи 
Университети давлатии Тољикистон (њоло ДМТ) ба номи 
В.И. Ленинро хатм карда, дар вазифањои лаборанти 
калон (1974-1975), ходими хурди илмии лабораторияи 
проблемавии таълими програмавии донишгоњ (1975-1980) 
кор мекунад. Солњои 1986-1989 аспиранти ДДОТ ба номи 

С. Айнї. 
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Ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи методикаи таълими 
математика (1980-1997, 2002, 2006-2007, 2013), мудири кафедраи методикаи 
таълими математика (1997-2000), сардори шуъбаи таълим (1997-2000, 2002-
2006)-и ДДОТ ба номи С. Айнї ва солњои 2000-2002 дар маркази идораи 
лоњияи кредити назди ВМ-и ЉТ, аз 1-уми августи соли 2007 њамчун сардори 
идораи хадамоти методии муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбї ва 
16.06.2008 то 1 феврали соли 2011 муовини директори Маркази 
љумњуриявии таълимию методии назди ВМ-и ЉТ кор кардааст. Аз соли 
2011 мутахассиси пешбари раёсати мактабњои олї ва баъдидипломии 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, аз  соли 2011 то  2013 дар 
Маркази миллии тестии Љумњурии Тољикистон ба сифати сармутахассис, аз 
соли 2013 то 2013 дотсенти кафедраи методикаи таълими математикаи 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, аз  2013 то 2015 Сардори раёсати таълими 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, аз 2014 то 2015 мушовири ректори ДДОТ 
ба номи Садриддин Айнї ва аз 2015 то њол њамчун дотсенти кафедраи 
методикаи таълими математикаи ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад.  

Дар давраи донишљўи солњои 1973-1974 дар мактаб-интернати 
љумњуриявии равияи физикию математикии №2 ба сифати омўзгори 
математика фаъолият намудааст. Рисолаи номзадиро дар мавзуи 
«Ташаккулдињии методњои љамъбасткунї дар њалли муодила ва 
нобаробарињо дар курси алгебраи мактабњои асосї» дифоъ менамояд. 

Мањкамов М. ба тадќиќи такмили проблемањои методикаи таълими 
математика, махсусан, ба љустўљўи тарзњои гуногуни масъалањо машѓул 
шуда, то имрўз муаллифи зиёда аз 370 номгўи корњои илмию методї, аз 
љумла 165 дастури таълимию методї (бо нашрњои такрорї) ва 205 
маќолаву фишурдањои илмї, илмию методї ва илмию оммавї 
мебошад.Теъдоди 37 китобу дастури таълимию методии М.Мањкамов бо 
таѓмаи нашриёти “Маориф» нашр шудааст.Мањкамов М. барои ёрї ба 
омўзгорон ва муњаќќиќони соњаи методикаи таълими математика 63-то 
маќолаашро дар маљалањои љумњуриявии “Маърифати омўзгор», 
“Маорифи Тољикистон», “Масъалањои методикаи таълим», “Илм ва њаёт» 
ба нашр расонидааст. 

Иштирокчии конференсияи байналмилалї дар ш. Боку (ноябри соли 
1986) оид ба татбиќи мошинњои электронии њисоббарор дар имтињони 
ќабули муассисањои тањсилоти олии касбї буда, дар семинари 
байналмилалї дар ш.Фарои Португалия (ноябри соли 2013) бо маърузаи 
илмї баромад кардааст.Њамзамон, аз соли 2012 то њол њамчун мутахассиси 
идораи хадамоти методии муассисањои тањсилоти олии касбии Маркази 
љумњуриявии таълимию методии назди ВМ-и ЉТ ба сифати њамкор 
фаъолият дорад. 

Инчунин, дар такмил, тањия, ташхису татбиќи наќшањои таълимии 
дараљањои маълумоти бакалавр, мутахассис ва магистри донишгоњњо ва 
коллељњо, стандартњои давлатии таълимии тањсилот дар муассисањои 
таълимї, гузаштан ба таълими бисёрзинагї ва амалї гардонидани он дар 
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муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї сањми арзанда гузоштааст. Бо 
ордени Шараф дараљаи II (с. 2004), нишони «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (с. 1999), ифтихорномаи фахрии КМ ВЛКСМ (с. 1983) ва бо 
бисёр грамотањо ќадр карда шудааст. Аз соли 2019 узви  Шурои 
машвариатии маљаллаи “Маърифати омўзгор» ва аз соли 2021 аъзои 
њайати тањрири маљаллаи “Масъалањои методикаи таълим»  аст. 

Ас.: Cупоришњо барои санљиши дониши математикї (ҳаммуаллиф), Д., 1991; 

Роњнамои математикаи мактабї (ҳаммуаллиф). Д., 1995, 2004; Њалли масъалањои 

математикї барои дохилшавандагони мактабњои олї (ҳаммуаллиф). Д., 1996; Методњои 
њалли муодилањои тригонометрї. Д., 1999, 2017, 2019; Тарзњои гуногуни њалли 
муодилањои дараљаи 3 ва 4. Д., 2002, 2015; Методњои њалли муодилањои ратсионалї. Д., 
2002, 2016, 2017; Методњои њалли муодилањои ирратсионалї. Д., 2012, 2017, 2018; 

Математика (ҳаммуаллиф). Д., 2003; Њалли масъалањо бо ёрии тартибдињии муодилањо 

(ҳаммуаллиф). Д., 2004; Методњои њалли масъалањои матнї (ҳаммуаллиф). Д., 2016; 

Тарзњои гуногуни табдилоти ифодањои тригонометрї (ҳаммуаллиф). Д., 2005; Њалли 
масъалањо аз математика (аз имтињони хатми синфњои 9 ва 11-уми солњои 2002- 2007), 

(ҳаммуаллиф). Д., 2008; Роњнамои математика (ҳаммуаллиф). Д., 2009, 2011, 2012, 2014, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Масъалањои олимпиадаи математикї (ҳаммуаллиф). Д., 

2010, 2016, 2017; Њалли масъалањои математикаи синфи 6 (ҳаммуаллиф). Д., 2010, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Математика. Њалли масъалањои синфи 5 (ҳаммуаллиф). Д., 

2016, 2017, 2019; Роњнамои наќшањои таълим (ҳаммуаллиф). Д., 2011; Асосњои 

математикаи мактабї. Намунаи њалли масъалањо ва сурпоришњои тестї (ҳаммуаллиф). 

Д., 2013; Математика. Супоришњои тестї барои синфи 4  (ҳаммуаллиф). Д ., 2013, 

2014, 2016, 2018; Математика. Супоришњои тестї барои синфи 5 (ҳаммуаллиф). Д., 2014, 

2015, 2019; Математика. Супоришњои тестї барои синфи 6 (ҳаммуаллиф). Д., 2014, 2016, 
2018; Математика. Тестњо барои дохилшавандагон. Д., 2015; 25 тарзи њалли муодилањои 

квадратї. Д., 2015, 2017; Практикуми математикаи мактабї (ҳаммуаллиф). Д ., 2016; 

Математика  (ҳаммуаллиф). Д ., 2016; Алгебра. Саволу масъалањои тестї барои синфи 

7 (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Масъалањои ѓайристандартї (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Мањфили 

математикони љавон (ҳаммуаллиф). Д., 2018; Методњои њалли муодилањои дараљаи олї. 
Д., 2018; Таърихи математика: љустуљўи тарзњои њалли муодилањои дараљаи олї 

(ҳаммуаллиф). Д., 2018; Асрори ададњо (ҳаммуаллиф). Д., 2019; Математика. Њалли 

масъалањои тестии ИМД. Ќисми якум (ҳаммуаллиф). Д., 2019; Методикаи њалли 

масъалањои матнї (ҳаммуаллиф). Д., 2019; Нишондодњои методї оид ба иљрои корҳои 

озмоишӣ аз практикуми њалли масъалањои математикї ва методикаи математика 

(ҳаммуаллиф). Д., 2019; Масъалањои олимпиадаи математикї. Синфњои 5-7 

(ҳаммуаллиф). Д., 2019, 2021; Роњнамои геометрия: формула ва наќшањо. Д., 2020; 

Математика: тайёрї ба олимпиада (ҳаммуаллиф). Д., 2020; Алгебра. Масъалањои 

мушкил. Синфи 11 (ҳаммуаллиф). Д., 2020; Тарзњои гуногуни њисобкунињои шифоњї. Д., 

2020; Алгебра: Њалли масъалањо. Синфи 7 (ҳаммуаллиф). Д., 2020; Методњои њалли 
системаи муодилањо. Д., 2020; Тарзњои гуногуни табдилоти ифодањои алгебравї. Д., 

2020; Геометрия. Њалли масъалањо (ҳаммуаллиф). Д., 2020; Њабдањ муодилае, ки оламро 

таѓйир додааст (ҳаммуаллиф). Д., 2020; Методњои њалли масъалањои математикї. 
Комплекси таълимию методї. Д., 2019, 2020, 2021; Математика. Њалли мисолу 

масъалањо. Синфи 6. (ҳаммуаллиф). Д., 2021; Математика. Масъалањои тестї ва 
зиракї. Синфи 4. Д ., 2021; Математика. Тайёрї ба дохилшавї. Д., 2021; 

Тригонометрия. Тарзњои гуногуни табдилоти ифодањои тригонометрї (ҳаммуаллиф). 
Д., 2021; Алгебра: Њалли муодила ва нобаробарињо. Синфи 11. Д., 2021; Назария ва 
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амалияи њисобкунињои шифоњї (ҳаммуаллиф). Д., 2021; 36 тарзи њалли муодилањои 

квадратї. Д., 2021; Методњои њалли масъалањо бо татбиќи аз решаи квадратї 
баровардани ифода. Д., 2021. 

 

 
МАЊМАДАМИНОВ Мањмадалї Назирович (тав. 

10. 04. 1962, н. Муминобод), муаллими фанни химия. 
Солњои 1979–1981 коргари фабрикаи паррандапарварии 
н. Муминобод буд. Солњои 1982–1983 дар сафњои 
артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 1983–1988 дар 
факултети биология-химияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1988–1997 муаллими фанни химия ва 
биологияи мактабњои № 12 ва № 3 н. Муминобод буд. 

Солҳои 1997-2005 ҷонишини декан оид ба корњои тарбияви  ва асистенти  
кафедраи «Методикаи таълими химия»-и   факултети химияи ДДОТ ба номи С. 
Айнї, 2005-2014 методисти  шуъбаи  ѓоибонаи ва  муаллими  калони   кафедраи 
«Методикаи таълими химия»-и   факултети химияи ДДОТ С. Айнї, 2014 
ҷонишини  декан оид  ба  таълим ва аз  моњи  май то ноябри соли 2014  
ичрокунандаи вазифаи декани факултети химияи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2014-
2015 ҷонишини  декан оид  ба  таълим, 2015 -2017 декани факултети химияи  

Донишгоњи давлатии  омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї, аз 2017 то 
имрўз сардори  маркази тачрибаомӯзи ва рушди касбияти ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї. 

Ас.: Усули њалли масъалањои химиявї бо роњњои математикї // Маърифат, №4. Д., 2002; 

Њалли масъалањои химиявї бо роњњи математикї – омили пешрафти донишазхудкунї // 

Маводњои конференсияи илмї-амалии «Проблемањои таълими тафриќа». Д., 2009; Таълими 

тафриќа (ҳаммуаллиф) // Паёми Донишгои омӯзгорӣ, №8, 2006 с.16-18; Методикаи њалли 

масъалањои    химиявї бо роњи математикї (ҳаммуаллиф) // Маърифат, №6. Д., 2009 саҳ. 23-25; 

Њалли масъалањои химиявї бо роњи  математикї омили пешрафти донишазхудкунї. ДДОТ ба 

номи С. Айнї, конференсияи Љумњуриявї бахшида ба 70-солагии академики АИП Зубайдов 

У.У. саҳ. 179; Омўзиши мавзуи «Мањлулњо» дар курси  химияи мактабї // Маводи конференсияи 

илмї амалии «Проблемањои талими тафриќавї». Д., 2009. сањ125-126; Њалли масъалањои 

экологї дар дарсњои химияи мактаби//Маводи конференсия илмӣ-амалӣ «Вазъи кунунӣ, 

проблема, дурнамои ҳифз ва истифодаи оқилонаи сарватҳои  табии Тоҷикистон». Д., 2008 саҳ. 

142-143. 

 

 
МАЊМАДЗИЁЕВ Абдулло Мањмадзиёевич (тав. 

15. 06. 1939, д. Сангевни н. Дарвоз), биологи маъруфи 
тољик, номзади илмњои биология (1972), дотсент (1980). 
Солњои 1958–1963 дар Донишгоњи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил карда, онро 
бо дипломи аъло аз рўи ихтисоси муаллими химия ва 
биология хатм намудааст. Солњои 1963–1964 муаллими 
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мактаби миёнаи №1-и шањраки Ќалъаихумб буд. Солњои 1964–1965 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат намудааст. Соли 1968 унвонљўи кафедраи 
энтомологияи Донишгоњи Ленинград, солњои 1969–1971 аспиранти 
кафедраи энтомологияи Донишгоњи давлатии Москва ба номи М. В. 
Ломоносов буд. Аз соли 1965 то ба имрўз њамчун лаборанти калон, 
ассистент, муаллими калон, дотсент ва мудири кафедраи зоологияи ДДОТ 
ба номи С. Айнї кор кардааст. Њамчунин, солњои тўлонї вазифаи муовини 
декани факултети биология-химия оид ба илм ва тарбия, раиси 
Иттифоќњои касаба ва котиби ташкилоти њизбии факултети биология-
химия, инчунин, аъзои Раёсати њизби коммунисти н. Октябри ш. 
Душанберо ба уҳда дошт. Солњои 1980–1994 декани факултети биология-
химия, 1994–2006 мудири кафедраи зоологияи донишгоњи омўзгорї буд. 
Айни њол дотсенти кафедраи зоологияи донишгоњи омўзгорї мебошад. 
Муаллифи 70 асари илмию тадќиќотї, илмию методї ва китобњои дарсї, аз 
љумла «Зоология барои синфи 7» (2001), «Зоология барои синфи 7» (2008), 
«Биологияи умумї барои синфи 10» (ҳаммуаллиф, 2006), «Биологияи 
умумї барои синфи 11» (ҳаммуаллиф, 2006) мебошад. Бо нишонњои 
«Аълочии мактабњои олии ИЉШС» (1978), «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2000), ифтихорномањои Вазорати мактабњои олї ва миёнаи 
махсуси ИЉШС ва «Ордени шараф» дараљаи 1 (2004) сарфароз гардонида 
шудааст.  

Ас.: Зоологияи бесутунмўњрањо, ќисми 1. Д., 1999; Зоологияи бесутунмўњрањо, 
ќисми 2. Д., 2002; Барномаи корї барои таљрибаи сањрої аз зоологияи бесутунмўњрањо 
(ҳаммуаллиф). Д., 1993; Зоологияи бесутунмўњрањо барои мактабњои олї. Д., 2010.  

 
МАЊМАДМУРОДОВ Абдусалим (тав. 1. 07. 1946, 

д. Панљрўди н. Панљакент), кимиёшинос, номзади 
илмњои химия (1976), дотсент (1988). Солњои 1964–1969 
дар факултети химияи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. 
Солњои 1969–1972 ходими хурди илмии Институти 
химияи АИ ЉТ, 1972–1975 аспиранти Донишкадаи 
технологии Белорусия (ш. Минск), 1976–1988 ходими 
илмї ва ходими калони илмии Институти химияи АИ 

ЉТ буд. Њамзамон солњои 1982–1985 њамчун раиси Шурои олимони љавони 
институти номбурда кор кардааст. Соли 1986 курси такмили ихтисосро дар 
Институти кинетика ва катализи шуъбаи сибирии АИ ИЉШС (ш. 
Новосибирск) гузаштааст. Солњои 1987–1998 њамчун дотсент, 1998–2001 
мудири кафедраи химияи умумї ва ѓайриорганикии донишгоњи омўзгорї 
кор кардааст. Солњои 1988–2010 њамчун сардори секори илмї-тадќиќотї ва 
аз 2001 њамчун муаллими њамкори кафедраи химияи умумї ва 
ѓайриорганикии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дошт. Њамзамон котиби 
масъули маљаллаи илмии «Паёми донишгоњи омўзгорї» буд. Аз соли 2001 
то ба имрўз њамчун муовини сардори шуъбаи таълим ва мудири шуъбаи 
таљрибаомўзии Донишкадаи иќтисодии Тољикистон кор карда, айни њол 
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сармутахассиси шуъбаи таъмини стандартњои давлатии тањсилоти 
донишкадаи мазкур мебошад. Оид ба тадќиќоти термодинамикии 
себромидњои унсурњои нодири заминї кори илмї бурдааст. Тадќиќотњои ў 
имконият доданд, ки чињати истифодабарии энергияи офтоб як ќатор 
усулњои навин кор карда шаванд. Ќисме аз ин кашфиётњо њамчун 
ихтирооти нодир бо шањодатномаи муаллифї сарфароз карда шуда, ба 
дасти чоп расиданд. Ў муаллифи 3 дастури таълимї, 3 ихтирооти илмї ва 
зиёда аз 100 маќолаву воситањои таълимию методї мебошад. Аксари 
маќолањои илмияш дар маљаллањои бонуфузи илмї, аз ќабили «Химияи 
физикавї», «Технологияи химиявї», «Кинетика ва катализ» нашр шуда, 
дар миќёси собиќ иттињоди шуравї ва берун аз њудуди он дастраси 
мутахассисони соњаи химия гардидаанд. Барои хизматњояш дар соњаи илм 
ва таълим бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» 
(1993) ва ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 
ќадрдонї карда шудааст.  

Ас.: Њалли масъалањо аз химияи мањлулњо. Д., 1991; Мувозинати фазагї ва химияи 
барќї. Д., 1992; Маҷмуи масъалањо аз химияи физикї. Д., 1993; Муайянкунии њосили зарби 
њалшавандагии фториди иттрий // Доклади АН РТ, 1972, №9; Давление насищенного пара при 
бромидов иттрия и гольмия // Химия и химическая технология, Минск, 1975, №9; Давление 
насищенного пара при бромидов лантана, серия, празеодимии и неодима // Журн. Физическая 
химия. М., 1975. №7, 9; Давление насищенного пара при бромидов иттрия и гольмия // Журн. 
Физическая химия, М., 1975, №8; Давление насищенного пара редкоземельних элементов и 
иттрии // Журн. Физическая химия. М., 1975, № 10; Тензометрическое исследование 
диокситетрахлормодата и калий // Доклади АН РТ, 1979, №10.  

 
 МАЊМАДСОЛЕЊИ Мањмадсодиќ (тав. 01. 09. 1990, 

д. Коњдараи н. Рашт) омўзгори забони англисї, 
забоншинос, доктор PhD, аз рўйи ихтисоси 
забоншиносї, хатмкардаи факултаи таърих ва 
филологияи (филиали ДДОТ ба номи Садриддин Айнї) 
њозира Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар н. Рашт 
(2012). Соли 2014 пас аз хатми зинаи магистратура ба 
ҳайси ассистент ва аз соли 2015 иљрокунандаи вазифаи 
муовини декан оид ба корњои таълимї дар факултети 

таърих ва филологияи Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар н. Рашт 
фаъолият намудааст. Аз соли 2016 то соли 2019 дар кафедраи забоншиносї 
ва типологияи муќоисавии факултаи забони англисии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї ба сифати ассистент фаъолият карда, аз соли 2019 ба 
сифати муаллими калонкор мекунад. Рисоларо дар мавзуи «Тањлили 
муќоисавии воситањои алоќаи нањвї дар забонњои тољикї ва англисї» 
дифоъ намудааст.  

 
 МАЊМУДЗОДА Обидљон Бекназар (тав. 26. 05. 1988, н. 

Мир Саид Алї Њамадонї), адабиётшинос, номзади илмҳои 

филологӣ (2017). Хатмкардаи факултети филологияи тољики 
ДДОТ ба номи С. Айнї (2011), солњои 2011-2014 аспиранти 
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кафедраи назария ва таърихи адабиёти ДДОТ ба номи С. Айнї, 2011-2020 
ассистент ва омўзгори калони њамин кафедра, аз соли 2014 то њол 
сармутахассиси раёсати илм ва инноватсияи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон, ҳамзамон ба њайси њамкор дар кафедраи назария ва 
таърихи адабиёти ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият менамояд. Соли 2017 
дар мавзуи «Рўзгор ва осори Имлои Бухорої» дар Шурои диссертатсионии 
назди Донишгоњи миллии Тољикистон рисолаи номзадӣ ҳимоя намудааст. 

Бо Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Тољикистон (2016), 
Ифтихорномаи Академияи миллии илмњои Тољикистон (2018), нишони 
Аълочии матбуоти Љумњурии Тољикистон (2015), Аълочии фарњанги 
Љумњурии Тољикистон (2016), Аълочии маориф ва илми Тољикистон (2018) 
ва соли 2019 бо Љоизаи ба номи Исмоили Сомонї барои олимони љавон 
дар соњаи илмњои гуманитарї ќадр шудааст.  

 Ос: Ѓоя ва образњои марказии достони «Комде ва Мудан»-и Мирзо Бедил.  Д., 
2012; Рўзгор ва осори Имлои Бухорої. Д., 2017; Жизнь и творчество Имло Бухорои. Д., 
2018.  

  

 МАЊМУДЗОДА Суханвари Анвар (тав. 12. 11. 
1990 д. Дар-Дари н. Айнӣ), муаррих, номзади илмҳои 

таърих, хатмкардаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(2013), солҳои 2014-2017 аспиранти Академияи илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018-2019 омӯзгори гимназияи 
№2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе ва аз 

соли 2019 инҷониб ассистенти кафедраи таърихи халқи 

тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Рисолаи номзадиро дар мавзуи 
“Таджикистан в период перестройки (1985-1991) дифоъ намудааст.  

 Ас.: Маҷмуаи презентатсияҳо» (таърихи умумӣ). -Д., 2014; Муаммоҳо ва кашфиёти 

таърих. -Д., 2015; Таърихи мухтасари халқи тоҷик. -Д., 2017; Оқил шудан мехоҳед? (дастури 

таълимӣ методӣ). -Д., 2018.  
 

МАЊМУДОВ Давлатшоњ Хайруллоевич (тав. 7. 09. 1983, д. 
Дењмалики н. Варзоб), муаллими фанни таърих. Солњои 2001-2006 дар 
факултети таърихи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 2007-2010 аспиранти 

кафедраи таърихи халќи тољики Донишгоњи номбурда 
тањсил намудааст. Аз соли 2011 ассистенти кафедраи 
таърихи халќи тољик аст. Муаллифи зиёда аз 15 
маќолаи илмию методї мебошад. Оид ба сањми 
Нусратулло Махсум дар дигаргунсозии иљтимої – 
иќтисодии Тољикистон дар солњои 20-30-юм кори 
илмї- тадќиќотї мебарад.  

Ас.: Ба сари ќудрат омадани њизби фашистї дар Германия / 
Паёми донишгоњи омўзгорї. Д., 2005; Бобољон Ѓафуров дар шинохти 
олимони бурунмарзї / Б. Ѓафуров ва рушди таърихнигории миллї. 
Д., 2009; Наќши Абдурањим Њољибоев дар ташкили ЉШС 
Тољикистон / Зинаи њалкунанда дар эњёи давлатдории тољик. Д., 

2011. Нусратулло Махсум. Д., 2018; Таърихи њунармандї ва 
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рушди он дар солњои истиќлолият // Маҷмуи маќолањо. конф. бахшида ба рушди 
сайёњї, њунарњои мардумї ва маќоми байналмилалї гирифтани чакан. Д., 2019. –С. 6-
10. (бо њаммуалифї).  

 
МАЊМУДОВ Мансур (тав. 1. 01. 1940, д. Сунбулаи 

н. Њисор, ваф. 10. 05. 2020, ш. Душанбе), забоншинос, 
номзади илми филология (1971), дотсент (1990), узви 
пайвастаи Академияи илмњои педагогї ва иљтимоии 
Федератсияи Россия (2009). Солњои 1955–1960 дар 
шуъбаи филологияи тољики факултети таъриху 
филологияи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин тањсил намудааст. Солњои 1960–1989 лаборанти 
калон ва ходими калони илмии шуъбаи лањљашиносии 

Институти забон ва адабиёти тољики ба номи Рўдакии АИ ЉШС 
Тољикистон, 1989–2000 дотсент, 2000–2007 мудири кафедраи 
байнифакултетии забони тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї, 2007–2009 раиси 
бахши Хадамоти давлатии назорати сифати таълими донишгоњи мазкур 
буд. Солҳои 2012-2013 мудири кафедраи забони тоҷикӣ, аз соли 2013 то 
охири ҳаёт (2020) ба њайси сарходими илмии шуъбаи забони Институти 
забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакии АМИТ фаъолият карда, бо 
кафедраи назария ва амалияи забоншиносии факултети филологияи тољики 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ ҳамкорї дошт.  

Оид ба шевањои гуногуни забони тољикї кори илмї бурдааст. Аз рўи 
ин масъала дар экспидитсияњои диалектологии мањалњои тољикнишини 
љумњурињои Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Узбекистон ва Тољикистон 
иштирок карда, маводи фаровони луѓавї, фонетикї, грамматикї, 
этнографї, фолклорї ва топонимї гирд овардааст. Дар муддати фаъолияти 
50-солааш зиёда аз 100 асару маќолањои илмї, илмию методї, воситањои 
таълимї, фарњангњои диалектологї ва очеркњои илмию бадеї таълиф 
намудааст. Дар симпозиум ва конференсияњои мухталифи љумњуриявї ва 
байналхалќї бо маърузањо баромад кардааст. Дар ќатори корњои илмию 
тадќиќотї ва фаъолияти омўзгорї солњои зиёд аъзои Комиссияи татбиќи 
ќонуни забони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва узви бахши 
забоншиносии Шурои илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї 
буд. Ў њамчун узви анљумани тољикони љањон, њаммењанон ва њамзабонони 
бурунмарзї корњои назаррасро ба сомон расонидааст. Солњои 1981-1982, 
1985-1987 дар Афѓонистон, 1993 дар Аморати мутањњидаи араб, 1994 дар 
Љумњурии Исломии Эрон, 1995 дар Љумњурии Мисри араб, Давлати 
Исроил ва Фалистин, њамчунин Љумњурињои Латвия, Россия, Белоруссия, 
Украина, Молдава, Гурљистон, Арманистон, Озаристон дар сафарњои 
хидматї будааст.  

Барои хизматњояш бо унвони фахрии «Корманди шоистаи 
Тољикистон» (2002), «Љоизаи Мавлавї»-и Бунёди байналмилалии забони 
тољикии форсї (1999), нишони сарисангии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2000) ва якчанд медалњову ифтихорномањо ќадр шудааст.  
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Ас.: Лањљањои тољикони райони Китоб. Д., 1978; Дастурамали љамъоварии луѓати 
шевањои забони тољикї. Д., 1982; Луѓати шеваи љанубї (ҳаммуаллиф). Д., 1971; Луѓати 

мухтасари лањљањои Бухоро (ҳаммуаллиф). Д., 1997; Луѓати шевањои забони тољикї 
(ҳаммуаллиф), Љ. 1. Д., 1997; Ѓаввоси бањри илм. Д., 2000; Дўстони мењрубон 
(ҳаммуаллиф). Д., 2009; Фењристи адабиёти шевашиносї (ҳаммуаллиф). Д., 2010.  

 
МАЊМУДОВ Толибљон (тав. соли 1934, н. 

Куйбишеви ЉШС Узбекистон), физики тољик, номзади 
илмњои физика-математика (1968), дотсент (1975). Соли 
1958 факултети физикаи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм кардааст. 
Солњои 1958–1961 ассистенти кафедраи физикаи 
назариявии донишгоњи номбурда, 1961–1964 аспиранти 
АИ ЉШС Тољикистон, 1964–1969 муаллими калони 
кафедраи физикаи назариявии Донишгоњи давлатии 

Тољикистон, 1969–1977 мудири кафедраи физикаи назариявии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1977–1984 
дотсенти кафедраи мазкур буд. Дар давоми фаъолияти омўзгориаш дар 
тарбияи њазорњо мутахассисон сањми калон гузоштааст. Соли 1984 ба 
кафедраи методикаи таълими физика ва математикаи Донишкадаи 
омўзгории ш. Ќўќанд ба кор гузаштааст. Муаллифи зиёда аз 10 маќолањои 
илмї аст, ки дар маљаллањои илмии љумњуриявї нашр шудаанд. Дар 
конференсияњои мухталифи љумњуриявї бо маърузањо баромад кардааст.  

 
МАЊМУДОВ Шокир Комилович (тав. 3. 11. 1976, 

н. Дењнави ЉШС Узбекистон), педагог, номзади илмњои 
педагогї (2009). Солњои 1993–1998 дар факултети 
таърихи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил кардааст. 
Солњои 1998–2009 њамчун ассистент, муаллими калон ва 
дотсенти кафедраи равоншиносии ДДОТ ба номи С. 
Айнї кор кардааст. Аз соли 2009 то ба имрўз мудири 
кафедраи равоншиносии донишгоњи мазкур мебошад. 
Муаллифи 12 маќолањои илмї ва илмию методї аст.  

Ас.: Инкишофи њисси ватандўстї дар мактаббачагони калонсол // Паёми донишгоњи 
омўзгорї, № 1. Д., 2002; Наќши ирода дар муносибатњои њуќуќи гражданї // Паёми донишгоњи 
омўзгорї, № 1. Д., 2003; Самтњои асосии омода намудани омўзгорони оянда дар тарбияи 
њуќуќии мактаббачагон // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, №3. Д., 2009; Тарбияи 
њуќуќии кўдакон дар ислом // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, № 2. Д., 2009.  

 
МАЉИДОВ Диловар Њафизович (тав. 10. 02. 1981, 

д. Яккачуѓузи н. Варзоб), муаллими фанни фалсафа. 
Солњои 1998–2004 дар факултети математикаи ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев тањсил намудааст. Аз соли 2004 то ба 
имрўз ассистенти кафедраи фалсафа ва фарњанги ДДОТ 
ба номи С. Айнї мебошад. Дар мавзуи «Натурфалсафаи 
Абурайњон Берунї» тадќиќоти илмї бурда истодааст.  
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МАЉИДОВ Њомид (тав. 15. 07. 1946, д. Истонии н. 

Њисор), физики тољик, доктори илмњои техникї (1990), 
профессор (1991), узви вобастаи Академияи муњандисии 
Љумњурии Тољикистон (1998). Солњои 1962–1967 дар 
шуъбаи физика ва асосњои истењсолоти факултети 
физика-математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1967–1970 аспиранти Донишгоњи давлатии 
Озарбойљон, 1970–1972 ассистент, 1972–1974 муаллими 

калон, 1974–1991 дотсент, 1991–1994 профессори кафедраи физикаи умумии 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Солњои 1987–1994 вазифаи мудири кафедраи физикаи умумии донишгоњи 
номбурдаро ба уҳда дошт. Айни њол дар шуъбаи таълими Донишгоњи 
тиљорати Тољикистон кору фаъолият дорад. Бо ташаббуси ў дар назди 
факултети физикаи донишгоњи омўзгорї лабораторияи илмию тадќиќотии 
«Физикаи гармо» ташкил карда шудааст. Солњои 1976–1994 ходими калони 
илмї ва сипас роњбари илмии корњои илмию тадќиќотии хољагї-
шартномавї бо муассисањои илмии шањрњои Москва, Ленинград ва 
Душанбе буд. Оид ба асосњои физикаи гармо ва хосиятњои гармофизикии 
баъзе системањо ва љисмњои физикї кори илмї бурдааст. Муаллифи зиёда 
аз 200 номгўи корњои илмї, илмию методї ва таълимию методї мебошад, 
ки дар нашрияњои илмии Федератсияи Россия ва Тољикистон нашр 
шудаанд. Хизматњояш бо унвони фахрии «Ходими хизматнишондодаи илм 
ва техникаи Тољикистон», нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» (1986) ва рањматномањои раёсати донишгоњи омўзгорї ќадр 
карда шудааст.  

Ас.: Асосњои физикаи молекулавї ва термодинамика (ҳаммуаллиф). Д., 1986; 
Газњои реалї, моеъњо ва љисмњои сахт (ҳаммуаллиф). Д., 1987; Асосњои физикаи гармо 
(ҳаммуаллиф). Д., 1992; Асосњои физикаи квантї (ҳаммуаллиф). Д., 2002; Механика. 
Физикаи молекулї ва термодинамика. Д., 2006; Консепсияњои табиатшиносии муосир 
(ҳаммуаллиф). Д., 2007; Электродинамика, оптика ва физикаи квантї. Д., 2008; Физика 
(синфи 10, ҳаммуаллиф). Д., 2008; Физика (ҳаммуаллиф). Д., 2009; Корњои мустаќилона 
аз физикаи молекулї ва термодинамика (ҳаммуаллиф). Д., 2010.  

 
МАЉИДОВА Бибињафиза (тав. 10. 03. 1949, 

шањраки Шайдони н. Ашт), педагоги тољик, доктори 
илмњои педагогї (2005), профессор (2010). Солњои 1966–
1970 дар шуъбаи педагогика ва методикаи таълими 
ибтидоии факултети таъриху филологияи Донишкадаи 
омўзгории ш. Ленинобод ба номи С. М. Киров тањсил 
кардааст. Солњои 1970–1973 аспиранти кафедраи 
педагогикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1973–1996 ассистент, 

муаллими калон ва дотсенти кафедраи тарбияи томактабии донишгоњи 
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омўзгории пойтахт буд. Солњои 1996-2012-вазифаи мудири кафедраи 
тарбияи томактабии ДДОТ ба номи С. Айнї, 2016-2017-иљрокунандаи 
вазифаи мудири кафедраи назария ва методикаи таҳсилоти томактабӣ ва аз 
соли 2017 профессори кафедраи педагогикаи махсус ва тањсилоти фарогир 
аст.  

Муаллифи як монография, 4 китоби дарсї, зиёда 20 дастури 
таълимию методї, 10 барномаи таълимї, зиёда аз 450 маќолањои илмї, 
илмию методї ва оммавї мебошад. Оид ба назария ва таърихи педагогика, 
таъсири муассисањои томактабї ба тарбияи мењнатии кўдакон дар оила, 
наќши одату анъанањои миллї дар ташаккулёбии сифатњои ахлоќии бачањо 
дар оила ва дигар масъалањои муњими соњаи педагогика корњои илмї 
бурдааст. Дар конференсия ва семинарњои мухталифи љумњуриявї ва 
байналмилалї (Душанбе, Москва, Тошкент) бо гузоришу маърузањо 
баромад намудааст. Хизматњояш бо нишонњои сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (2001), «Аълочии фарњанги Тољикистон» (2010) ва 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон, Ордени «Шараф» 
дараҷаи 2 (2013) ќадр карда шудааст.  

 Ас.: Каломи бадеї дар кўдакистон. Д., 2000; Традиции и обычаи таджикского народа в 
формировании нравственних качеств личности. Д., 2004; Кўдакон ва олами парандањо 
(ҳаммуаллиф). Д., 2004; Шиносоии кўдакон бо табиат (ҳаммуаллиф). Д., 1993; Ватанам – 
ифтихорам. Д., 2004; Њуќуќи кўдак. Д., 2008; Нишондодњои методї оид ба дарсњои назариявї, 
амалї ва таљрибавї аз фанни педагогикаи томактабї. Д., 2008; Бозињои серњаракат барои 
хурдсолон (ҳаммуаллиф). Д., 2010. Асосњои тањсилоти инклюзивї. Д., 2013; Фаъолияти 
кўдакони синни томактабї. Д., 2017; Донишномаи тањсилоти фарогир. (бо њаммуаллифон). Д., 
2017; Ба наќшагирии раванди педагогї. Д., 2018; Асосњои логопедия (бо њаммуаллифон). Д., 
2018; МТМ аз фанни «Педагогикаи томактабї». Д., 2018; Тањсилоти фарогир дар низоми 
тањсилоти олии касбии омўзгорї. Д., 2018; Наќши волидон дар тарбияи фарзанд. Д., 2019; 
Таъсири одату анъанањои миллї дар тарбия ва ташаккули сифатњои ахлоќии кўдакон дар оила. 
Д., 2019; Маќсад, вазифа ва мазмуни кор оид ба тарбияи хештаншиносї ва ватандўстї. Д., 2019; 
Назорат ба инкишофи љисмонї ва асабу психикии кўдакон ва мазмуни он. Д., 2019; Стандарти 

раннего развития и обучения ребенка и международний опит, Ташкент, 2019; Мушкилоти 
муошират дар кўдакони ношунаво. Д., 2020; Роњњои омода намудани кўдакон ба мактаб 
ва мушкилоти давраи гузариш. Д., 2020; Модар ва кӯдак (бо ҳаммуалифон). Д., 2021.  

 
 

 
МАЉЛИСОВ Одил (тав. 1910, д. Орварди Дарвози 

Афѓонистон, ваф. 7. 11. 1990, ш. Душанбе), муаррихи 
тољик, доктори илмњои таърих (1968), профессор (1970), 
Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон (1971). Солњои 1928–1930 дар мактаби 
љавонони камбаѓал тањсил кардааст. Соли 1930 дар КМ 
љамъияти Њилоли Ањмар кору фаъолият дошт. Соли 
1931 дар муборизаи зидди босмачиён иштирок кардааст. 
Соли 1932 хизмат дар сафњои артиши шуравї, 1933 

мудири шуъбаи ташкилии Комитети иљроияи н. Орљоникидзеобод, 1940 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм карда, њамчун муаллими таърих ба Омўзишгоњи 
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педагогии Уротеппа фиристода шуд. Солњои 1942–1945 муаллими 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинобод, 1945–1947 сардори 
шуъбаи кадрњои Комиссарияти маорифи халќ, Солњои 1947–1952 дар 
Институти тадќиќотию илмии мактабњо фаъолият намудааст. Солњои 
1952–1959 декани факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод, 1959–1967 дотсенти кафедраи таърихи ИЉШС, 1967–1977 
мудири кафедраи таърихи ИЉШС, 1977–1990 профессори кафедраи 
таърихи ИЉШС-и Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко буд. Муаллифи 6 асар ва зиёда аз 30 маќолањои илмї, 
илмию методї мебошад. Таълифотњояш масъалањои муносибатњои аграрї 
дар Бухорои Шарќї дар асрњои XIX – аввали асри XX, барпо шудани 
њокимияти шуравї дар Ќаротегинро фаро гирифтаанд. Бо медал ва 
ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофонида 
шудааст.  

Ас.: Материали кишваршиносї оид ба таърихи Тољикистон, Сталинобод, 1957; 
Ќаротегин дар арафаи барпо намудани Њокимияти Советї, Сталинобод, 1959; 
Муносибатњои аграрї дар Бухорои Шарќї дар асрњои XIX – аввали XX. Д., 1967.  

 
МАШРАБОВА Дилбар Батуевна (тав. 9. 01. 1973, 

н. Њисор), муаллими равоншиносї. Солњои 1990–1995 
дар факултети таълими забони русї дар мактабњои 
таълими њамагонии тољикии Донишкадаи забонњои ш. 
Душанбе тањсил кардааст. Аз соли 1995 њамчун 
ассистент, муаллими калони кафедраи равоншиносии 
ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Дар масъалањои 
тањсилоти инклюзивї корњои илмї мебарад. Муаллифи 
якчанд маќолањои илмї ва илмию методї аст.  

Ас.: Тарбияи диќќатнокї дар хонандагони синни хурди мактабї // Паёми 
донишгоњи омўзгорї, № 3, 2001; Асосњои педагогї-психологии ташкил ва нигоњдории 
оила // Паёми донишгоњи омўзгорї, № 5, 2004.  

 
МАЪРУПОВ Носирљон Котибович (зодаи д. Варзики н. Чусти ЉШС 

Узбекистон), физик, номзади илмњои физика-математика (1971). Солњои 
1959–1964 донишљўи факултети физика-математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1964–1966 
хидмати артиши шуравї, 1966–1969 аспирант, 1970–1979 ассистент ва 
муаллими калони кафедраи физикаи умумии донишкадаи омўзгории 
пойтахт буд. Оид ба масъалањои физикї дар асарњои Ибни Сино ва Берунї 
корњои илмї бурдааст. Муаллифи якчанд маќолањои илмї аст. Соли 1974 
шунавандаи факултети такмили ихтисоси назди Донишгоњи давлати ш. 
Москва буд. Бо рањматномањои донишкадаи омўзгорї сарфароз шудааст.  
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МАЪСУМЇ Носирљон Асадович (тав. 2. 05. 1915, 
д. Ќаратоѓи н. Њисор, ваф. 16. 08. 1974, ш. Душанбе), 
олими маъруф ва шоири тољик, Ходими 
Хизматнишондодаи илми ЉШС Тољикистон (1960), узви 
вобастаи АИ ЉШС Тољикистон (1966). Соли 1940 
факултети забон ва адабиёти Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм намудааст. Солњои 1940–1948 муаллим, 1949–1953 
мудири кафедраи забони тољикї, 1954–1956 мудири 
кафедраи адабиёти тољик, 1956–1959 муовини ректори 

донишкадаи омўзгорї оид ба корњои илмї буд. Якчанд сол мудири ка-
федраи забон ва адабиёти Мактаби њизбии назди КМ ЊК Тољикистон буд 
ва дар он мактаб дарс њам медод. Аз соли 1959 директори Институти забон 
ва адабиёти ба номи Рўдакї ва аз соли 1971 академик-котиби Шуъбаи 
илмњои љамъиятии АИ ЉШС Тољикистон буд. Фаъолияти адабии Маъсумї 
аз соли 1935 њамчун шоир сар шудааст. Ба љуз як ќатор шеърњои лирикї ва 
гражданї достони «Мамлакат»-ро (1936) чоп кунонд. Достон ба духтари 
пахтачин, пионерка Мамлакат Нањангова, ки бо ордени Ленин сарфароз 
гардида буд, бахшида шудааст. Солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941–1945) 
ашъори Маъсумї оњанги баланди ватандўстона гирифт. «Достони мулки 
саодат» (1944), ки асари эпикии тамсилист, халќ ва Артиши Шуравиро ба 
мудофиаи Ватан ва торумор намудани фашизм даъват кард. Пас аз љанг 
васфи ѓалабаи халќи советї бар фашизм, мењнати диловаронаи коргарону 
колхозчиён, сулњу амният ва дўстии халќњо, нашъунамои илму маданияти 
љумњурї мавзуъњои асосии ашъори вай ќарор ёфтанд. Маќолањои илмиаш 
аз с. 1946 дар матбуот чоп мешаванд. «Шоири љанговар» («Шарќи сурх» 
1946, № 3) аввалин маќолаи ба назар намоёни адабиётшиносии ў буд, ки ба 
тадќиќи эљодиёти Њабиб Юсуфї бахшида шудааст. Минбаъд фаъолияти 
илмияш хеле серсоња гардид. Ў ба сифати адабиётшинос ва мунаќќид, 
забоншинос, фолклоршинос, луѓатшинос, методист дар инкишофи илми 
филология ва педагогикаи тољик њиссаи арзанда гузоштааст. Муаллифи 
аввалин китоби дарсии «Фолклори тољик» барои мактабњои олї мебошад 
(1952). Як силсила маќолањо ва асари тадќиќотии ў «Очеркњо оид ба 
инкишофи забони адабии тољик» (1959), ки ба масъалањои услубиёти 
лингвистї бахшида шудаанд, дар филологияи тољик ба соњаи нав – 
услубшиносї асос гузоштанд. Дар монография ва маќолањои сершумори 
худ њаёт ва эљодиёти С. Айнї, А. Лоњутї, М. Турсунзода, Њ. Юсуфї, М. 
Рањимї ва дигар нависандагонро тадќиќ намуда, наќш ва мавќеи онњоро 
дар рушди адабиёти советии тољик муайян кардааст. Ў яке аз муаллифони 
«Очерки таърихи адабиёти советии тољик» (1957) аст. Дар тадќиќи таърихи 
адабиёти классикии тољик хизмати босазо дорад. Дар асарњои ў «Адабиёти 
тољик дар асри XVIII ва нимаи аввали асри XIX» (1962), «Туѓрал ва муњити 
адабии ў» (1964), «Забон ва услуби Ањмади Дониш» (1976) хусусиятњои 
муњим, равияњои асосии пешќадаму демократии адабиёти а. XVIII ва 
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аввали а. XX, љараёни зиндагї ва эљодиёти адибони ин давра, хусусан 
забон ва услуби Ањмади Дониш вобаста ба љараёни адабии давр, мавзуъ ва 
ѓояи асарњои ў њамчун воќеаи љамъиятї тадќиќ шудаанд. Муаллифи 
«Нишондодњои методї ва супоришњо аз забони модарї» (1949), яке аз 
муаллифони «Забони адабии њозираи тољик» (1973), китоби дарсї ва 
хрестоматияи «Адабиёти советї» (барои синфи 10, аз с. 1952, бо 
њаммуаллифии X. Мирзозода ва Ю. Бобоев) ва «Усули таълими хониши 
адабї» (1947, 1960) мебошад. «Фарњанги забони тољикї» иборат аз ду љилд 
(1969) бо роњбарї ва иштироки фаъолонаи ў ба табъ расид. Вай мураттиб 
ва муњаррири бисьёр маҷмуаи шеърњои шоирони тољик, эљодиёти дањонии 
халќ ва маќолањои танќидии адабист. Ходими намоёни љамъиятї ва илмї – 
депутати Шурои Олии ЉШС Тољикистон (даъватњои 6-8), раиси шуъбаи 
тољикистонии Љамъияти дўстї ва робитањои мадании ИЉШС бо 
Афѓонистон, аъзои Шурои умумииттифоќї оид ба масъалањои лексиколо-
гия ва лексикография, аъзои њайати тањририя ва муњарриру мушовири 
«Краткая литературная энциклопедия» («Энсиклопедияи мухтасари 
адабї»), аъзои њайати тањририяи «Энсиклопедияи советии тољик», журнали 
«Мактаби советї», љонишини раиси Комитети терминологияи АИ ЉШС 
Тољикистон, чун нависанда аъзои Правления, Президиум ва раиси 
Комиссияи тафтишотии Иттифоќи нависандагони Тољикистон буд. Аз 
соли 1940 узви Иттифоќи нависандагони ИЉШС. Бо 2 ордени «Нишони 
Фахрї», медалњо ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон мукофотонида шудааст. Мактаби миёнаи д. Ќаратоѓи н. Њисор 
ба номи ўст.  

 
МЕЛИКМУРОДОВ Файзулло Мамадалиевич 

(тав. 15. 05. 1936, н. Турсунзода), муаллими фанни 
таърих. Солњои 1957–1961 дар факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1961–1963 
муаллими мактаби миёнаи №27 ш. Душанбе, 1963–1975 
муаллим ва љонишини директори мактаб-интернати 
миёнаи махсуси мусиќии ба номи М. Собирова, 1975–
1992 ходими калони илмии Пажуҳишгоњи илмњои 

педагогии Љумњурии Тољикистон, 1992–1993 муаллим, муаллими калони 
кафедраи таърихи умумї, 1994–1996 иљрокунандаи вазифаи дотсенти 
кафедраи методикаи таълими таърих ва њамзамон муовини декани 
факултети таърих оид ба тарбия, 1996–2008 роњбари таљрибаомўзии ДДОТ 
ба номи С. Айнї буд. Аз соли 2008 дотсенти кафедраи методикаи таълими 
таърих ва њуќуќи донишгоњи номбурда мебошад. Муаллифи зиёда аз 15 
дастури таълимї ва 200 маќолањои илмї ва илмию оммавї аст. Оид ба 
масъалањои методикаи таълими таърихи халќи тољик ва таърихи умумї 
кори илмї бурдааст. Бо унвони «Собиќадори мењнат» (1988), нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1988), нишони 
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«Ѓолиби мусобиќаи сотсиалистї (1973), ифтихорномањои КМ ЊК 
Тољикистон, Кумитаи назорати халќии Тољикистон, Њукумати 
Тољикистон, Вазорати маорифи ИЉШС ва Вазорати маорифи Тољикистон 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Масъалањои таълими таърих ва љамъиятшиносї дар мактаб (Дастури методї 
барои муаллимону донишљўён). Д., 1978; Омўзиши таърихи РСС Тољикистон барои 
синфњои VII-VIII ва VIII-IX (Дастури методї барои муаллимон). Д., 1990; Дастури 
методї оид ба омўзиши таърих дар синфи VI (барои муаллимони мактабњои њамагонї). 
Д., 1992; Хрестоматия оид ба омўзиши таърихи халќи тољик дар синфи V. Д., 1995.  

 
 

МЕЛНИКОВА Таисия Гавриловна (тав. 8. 05. 
1925, д. Ивановаи ЉШС Ќирѓизистон, ваф. маълум 
нест), биолог, доктори илмњои биология (1979), 
профессор (1981). Соли 1946 факултети табиатшиносии 
Донишгоњи ш. Фрунзеро (Бишкек) бо ихтисоси 
муаллими биология хатм намудааст. Солњои 1946–1950 
ходими хурди илмї дар шуъбаи паразитологияи 
Институти биологияи АИ Ќирѓизистон буд. Солњои 
1950–1954 оид ба муфтхўрњои њайвоноти мамнўъгоњи 

давлатии Ќрим тадќиќот бурда, соли 1953 дар Институти зоологияи АИ 
ИЉШС дар ш. Ленинград рисолаи номзадиашро дифоъ намудааст. Солњои 
1954–1959 њамчун муаллими калон ва дотсенти кафедраи зоологияи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1959–1962 ходими 
калони илмии Институти зоология ва паразитологяи АИ Тољикистон, 
1962–2001 дотсент ва профессори кафедраи зоологияи ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев фаъолият намудааст. Њамчунон солњои 1980–1984 вазифаи мудири 
кафедраи зоологияи донишгоњи омўзгориро ба уҳда дошт. Муаллифи зиёда 
аз 105 маќолаи илмї ва илмию методї, дастурњои таълимиву методї, аз он 
љумла «Муфтхўрони њайвоноти Тољикистон» (1982), «Проблемаи 
систематикї дар тањлили муфтхўрони хуки осиёимиёнагї» (1982), «Дастури 
методї аз зоологияи бесутунмўњра барои таљрибаи сањрої» (1987) 
мебошад. Мавзуи тадќиќотњои ўро кирмњои муфтхўри хуки ёбої дар 
минтаќањои гуногуни Тољикистон ташкил медињад.  

 
МЕНГНИЯЗОВ Ѓаффор (тав. 27. 08. 1932, н. Шурчии ЉШС 

Узбекистон, ваф. 13. 02. 2019, ш. Душанбе), педагог, номзади илмњои 
педагогї (1974), дотсент (1978). Солњои 1951–1953 дар Донишкадаи 
муаллимтайёркунии ш. Сталинобод тањсил намудааст. Солњои 1953–1954 
муаллими физика ва математикаи мактаби миёнаи № 2 н. Шањринав, 1954–
1957 донишљўи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1957–1965 муаллими физика ва математикаи мактаби 
миёнаи № 18 ш. Душанбе буд. Аз соли 1968 ассистент ва муаллими калон, 
аз соли 1978 дотсенти кафедраи методикаи таълими математикаи ДДОТ ба 
номи С. Айнї мебошад. Солњои 1969–1972 дар аспирантураи донишкадаи 
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омўзгорї тањсил намуда буд. Оид ба тарзи хаттии омўзиши функсияњои 
тригонометрї тавассути мафњуми инъикос дар фанни математикаи 
мактаби миёна кори илмї анљом додааст. Муаллифи зиёда аз 100 кори 
илмї ва илмию методї, аз љумла китобњои дарсии математика барои 
синфњои 5–11 бо забони узбекї мебошад. Бо унвони фахрии «Корманди 
шоистаи Тољикистон», нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» ва чандин ифтихорномањо сарфароз шудааст.  

Ас.: Намунаи њалли масъалањои геометрї бо татбиќи тригонометрия. Д., 1971; 
Практикум аз лимит, њосила ва татбиќи функсияњо (ҳаммуаллиф). Д., 1977; Алгебра 7 
(Китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2003; Алгебра 8 (Китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2004; 
Математика 6 (Китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2006; Математика 5 (Китоби дарсї). Д., 
2009.  

 

           МЕРГАНЗОДА Манучеҳри Бекназар (тав.7.07.1991, 

деҳаи Чилдараи ноҳияи Сангвор), филолог. Соли 2009 ба 

факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дохил 
шуда, онро соли 2013 хатм  намудааст. Аз соли 2013 то 
соли 2015 магистри шуъбаи рўзонаи факултети 

филологияи тоҷик (кафедраи назария ва таърихи адабиёт) 

буд. Ў соли 2015 рисолаи магистрӣ дар мавзуи «Сохт ва 

устухонбандии қасоиди Адиб Собири Тирмизӣ» таҳти 

роҳбарии номзади илмҳои филологӣ Саидов С. њимоя намудааст. Мавсуф 

солҳои 2016-2019 дар шуъбаи докторантураи ДДОТ ба номи С. Айнӣ 

таҳсил карда, рисолаи номзадиро мавзуи “Поэтикаи осори ғиноии Адиб 

Собири Тирмизӣ» таҳти роҳбарии номзади илмҳои филологӣ Саидов С. 

анҷом додааст.  

Номбурда  ба ҳайси омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик дар 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №34 и ноҳияи И. Сомонӣ (2012-2014), 

коргузор (лаборант) кафедраи забон ва адабиёти тоҷик (2014-2016), 
эдвайзери факултети филология ва таърих (2016-2019), мудири шуъбаи 
таълим (2019), мудири китобхона (2020) ва ассистенти кафедраи забон ва 

адабиёти тоҷики (2020-2021) Коллеҷи омӯзгории ба номи Х. Махсумоваи 

ДДОТ ба номи С. Айнӣ  адои вазифа намуда, аз соли 2021 дар кафедраи 
назария ва таърихи адабиёт ба сифати ассистент ба таълиму тадриси 

донишљўён машѓул аст.Муаллифи 5 мақолаи илмӣ-таҳқиқотӣ мебошад. 
 

МЕТОДИКАИ ТАРБИЯИ МУСИҚӢ-БАДЕЇ, кафедра. 
 Бо ин ном кафедра аз соли 1984 то соли 2002 арзи вуҷуд дошт. Дар 

фаъолияти  кафедра мудирон Набиева Т. Л. (1984-1991), Набиева М. А 
(1991-1996),  Бобоева  Л. И (1996-2002) саҳми муносиб гузоштаанд. Ҳайати 
устодони ин кафедра аз 7 нафар иборат буд: 1 профессор, 1 дотсент, 4 
муаллими калон, 1 ассистент. Дар ин бобат ҳиссаи муаллимони кафедра 



387 

 

профессор Дӯстмуҳаммадов Д. В., дотсент Солеҳов А., муаллимони калон 
Бобоева Л., Саъдуллоев Ҷ., Шарипова Л., Ниёзӣ Х. ва ассисент Бобоев  И.  
зиёд буд.Сентябри соли 2001 факултети суруд ва мусиқӣ барҳам дода шуда, 
ба шуъбаи мусиқӣ ва суруди назди факултети педагогика табдил дода шуд. 
Кафедраҳои мазкур то моҳи майи  соли 2002 нигоҳ дошта шуда, ба ҷой  се 
кафедраи мусиқӣ ду кафедра «Методикаи тарбияи мусиқӣ» ва “Дирижёрӣ», 
ки ба онҳо Холмуродов С. ва  Ёров С. Роњбарї мекарданд, ташкил гардид. 
Фаъолияти ин кафедраҳо низ дер давом накард ва бо баъзан сабабҳо  
фаъолияташон боздошта шуд.  

Аз моҳи августи соли 2016 дар факултаи таҳсилоти томактабї ва 
ибтидоӣ кафедраи  “Эстетика ва тарбияи меҳнатии хонандагон»  ташкил 
гардид, ки дар он сараввал 5-нафар омӯзгорон фаъолият менамуданд. Аз 
онҳо 1 профессор, 2 дотсент, 2 муаллими калон буданд. Зимоми кафедра ба 
зимаи  номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Хайруллоев Баҳриддин  вогузор 
карда шуд. Моҳи декабри соли 2018 вобаста ба равияҳои тахассусии 
кафедра  ва гузаронидани дарсҳои фардӣ номи кафедра иваз гардид, яъне  
“Назария ва методикаи тарбияи мусиқӣ»- ро гирифт. Кафедраи 
номбурдаро номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Хайруллоев Баҳриддин ба    
уҳда дошта, ҳамзамон 10 нафар омӯзгорон дар кафедра фаъолият 
менамуданд. Аз ин кормандон 3 дотсент, 3 муаллими калон, 4 ассисент кор 
мекарданд. Кафедра ихтисосҳои муаллимони синфҳои ибтидоӣ ва 
таҳсилоти томактабиро омода менамояд.  

Дар назди кафедра мафҳили “Санъаткорони ҷавон» амал намуда,  
роҳбарии онро муаллимони калон Пиров И. ва Рамазонов Д. ба уҳда 
доранд. Омӯзгорони кафедра дар тули фаъолият ба корҳои илмӣ-методӣ ва 
эҷодӣ машғул гардида, 5 китоби дарсӣ, 2 барномаи таълимӣ ва 12 дастури 
таълимӣ-методӣ нашр намудаанд. Инчунин, дар конфронсияҳои 
донишгоҳӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат варзида, оид ба мусиқӣ ва нақши он дар 
ҳаёти  мактаббачагон  маърузаҳо намудаанд. Доир ба ҳамаи фанҳо 
барнома ва комплексҳои таълимӣ мавҷуд буда,  адабиёт низ дастрас аст. 

Моҳи апрели соли 2020 тибқи қарори Шурои олимони Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории  Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ  номзади илмҳои 
филология Ҳафизов Темуралӣ Сафаралиевич ба ҳайси мудири кафедраи 
“Назария ва методикаи тарбияи мусиқӣ-бадеӣ» интихоб гардид. Мавсуф  
рисолаи номзадиро дар мавзуи “Хусусиятҳои мундариҷавӣ ва бадеӣ»- и 
ашъори Сафармуҳаммад Айюбӣ дифоъ намуд. Ҳоло дар кафедра 23 нафар 
устодони соҳибтахассус-3 профессор, 3 дотсент, 10 муаллими калон, 6 
ассисент ва 1 лаборант фаъолият доранд. Омӯзгорон аз рӯи 7-намуд созҳои 
мусиќї-дутор, рубоб, ғиҷҷак, доира, аккордеон, кларнейт ва фортопеанно  
ба донишҷӯёни курсҳои 2,3,4 дарс мегӯянд.   

Њайати эљодии кафедра љињати баргузории чорабинињои фарњангии 
донишгоњ пайваста сањм мегузорад. Чунончї, дар соли 2020 бахшида ба 
700-солагии шоири ширинкалом Камоли Хуҷандӣ, Рўзи парчами миллї, 
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Рўзи Фалак ва Рўзи забони давлатии Љумњурии Тољикистон  бо 
барномањои рангин таҳти унвони “Сайри маънӣ» хотири муштариён ва 
њозиронро шод намуданд. 

Донишљўёни кафедра дар озмунњо ширкат намуда, сазовори љойњои 
намоён мегарданд. Донишҷӯи курси 5-ум Қуватов Раҳматулло дар озмуни 
“Тоҷикистон ватани азиз ман» аз рӯи наминатсияи овозхонӣ ширкат 
варзида, сазовори ҷои аввал гардид, ки аз муваффақиятҳои хуби кафедра 
мањсуб мегардад. 

 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ, кафедра.  
Кафедраи методикаи таълими биология соли 1976 дар натиљаи ба 

факултетњои биология-химия ва география људо шудани факултети 
география ва табиатшиносї дар њайати факултети география таъсис ёфта 
буд. Аз ибтидои таъсисёбї то соли 1984 сарварии кафедраро устоди 
варзида ва шинохтаи љумњурї, дотсент Ќаюмов Ю. Б. ба уҳда дошт.  

То таъсисёбии факултети биология кафедраи методикаи таълими 
биология њамчун кафедраи алоњида дар назди факултети география то соли 
1970 ва дар факултети химия-биология якљоя бо методикаи таълимї химия 
то соли 1998 фаъолият дошт. Кафедраи методикаи таълими биология 
январи соли 1998 дар заминаи кафедрањои дигари факултети биология 
ташкил карда шуд.  

Аз рўзи таъсисёбии кафедра сарварии онро доктори илмњои биологї, 
профессор Сатторов Т. С. ба уҳда дошт. Аз моњи ноябри соли 2004 то моњи 
сентябри 2009 дотсент Абдулозода Њ. ва аз моњи октябри соли 2009 то 
апрели соли 2010 роњбарии кафедраро муаллими калон Вањобов А. А. ба 
уҳда дошт. Аз апрели соли 2010 дотсент Баротов К. А. мудири кафедра 
мебошад.  

Айни замон дар кафедра 9 нафар омўзгорон ва кормандон, аз љумла 
як нафар номзади илмњои биологї, дотсент, як нафар номзади илмњои 
педагогї, дотсент, як нафар номзади илмњои педагогї, муаллими калон, як 
нафар номзади илмњои биологи, муаллими калон, 3 нафар ассистентон, як 
нафар лаборант ва як нафар мудири кабинет ба корњои таълиму тарбия ва 
илмию тадќиќотї машѓул мебошанд. Дар кори таълиму тарбия устодони 
кафедра дотсентон Ќосимова Х. Н., Баротов К. А., муаллимони калон 
Шарипов М., Вањобов А. ва ассистентон Раљабов Д., Мадаёмов М., 
Одинаев Н. ҳиссагузоранд. Дар кафедра таълими фанњои тахассусї бо 
забонњои тољикї ва русї ба роњ монда шудааст.  

Устодони кафедра аз рўи равияи «Ташкил намудани усулҳои нави 
корҳои беруназсинфї дар таълими биология» тадќиќот мебаранд.  

Устодони кафедра китобу дастурњои таълимии «Асосњои методикаи 
таълими биология», «Ситология», «Гистология бо асосњои эмбриология», 
«Њалли масъалањои генетикї», «Њалли масъалањои экологї ва биологї», 
«Хусусиятњои экологию генетикии тритикале»-ро ба нашр расонидаанд.  
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Устоди кафедра дотсент Баротов К. А. бо ордени «Шараф» сарфароз 
карда шудааст.  

 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОЉИК, 

кафедра.  
Кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тољик бо Ќарори 

Шурои илмии собиќ Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко моњи августи соли 1974 таъсис ёфтааст. Нахустин 
мудири кафедра номзади илми филология, дотсент Назаршо Бозидов буд. 
Кафедра дар заминаи кафедрањои забони тољикї ва адабиёти факултети 
филологияи тољик ташкил шуда, 8-нафар аъзо дошт, ки аз онњо А. Аминов 
номзади илми педагогика, дотсент, Бозидов Н. номзади илми филология, 
дотсент, 5 нафар (Рањимова М., Юнусова Х., Ќудратова Р., Бобокалонова 
М., Маликов Ѓ. ва Зиёев М.) муаллимони калон буданд.  

Маќсад ва вазифаи асосии таъсиси кафедраи методикаи таълими 
забон ва адабиёт иборат аз он буд, ки сифати омўзиши тадриси методикаи 
таълими њам забон ва њам адабиёти тољик, таљрибаомўзии педагогии 
донишљўён, таълими практикуми забони тољикї ба таври бояду шояд 
баланд бардошта шавад.  

Дотсент Назаршо 12 сол (1974-1986) кафедраро сарварї намудааст. 
Дар давраи мудирии Н. Бозидов кори таљрибаомўзии омўзгории 
донишљуёнифакултет хеле хуб ба роњ монда шуда, сифати таълими курси 
практикуми забони тољикї, таълими методикаи забон ва адабиёти тољик 
хело бењтар гардид. Пас аз Н. Бозидов вазифаи мудири кафедра ба уҳдаи 
профессор, доктори илми филология Љ. Бобокалонова гузошта мешавад. Ў 
аз соли 1987 то соли 1990 дар кафедра адои вазифа намудааст, ки дар њамин 
давра барномањои таълимии фанњои марбут ба кафедра нашр шуданд. Аз 
соли 1990 то 1995 вазифаи мудирии кафедра (1990-1995) ба уҳдаи номзади 
илми филология, дотсент Нуров Садриддин вогузор мешавад. Аз соли 1996 
то соли 2012 профессор С. Шербоев мудири кафедраро ба уҳда дошт. Дар 
ин давра бо пешнињоди кафедра ба хотири муаллими хизматнишондодаи 
мактаби Тољикистон Абдулѓанї Эшонљонов, бо ќарори Шурои илмии 
Донишгоњ аз 30. 03. 1998 дар назди факултети филологияи тољик кабинети 
методикаи таълими забон ва адабиёти тољики ба номи устод Абдулѓанї 
Эшонљонов таъсис дода шуд. Солњои 2013-2016 номзади илми филолгия С. 
Расулов ва аз 25 августи 2016 то 05- сентябри 2018 номзади илми 
филология, дотсент Р. Шоев сарварии кафедраро ба уҳда доштанд. Аз 5 – 
уми сентиябри соли 2018 то кунун доктори илми филология, профессор Ш. 
Р. Исрофилниё сарварии кафедраро ба душ дорад 

Дар тўли мављудияти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёт 
аъзоёнаш зиёда аз 350 асари илмию методиро ба табъ расонидаанд, ки 
ќисмати бештари онро дастурњои таълимї, китобњои дарсї ва 
монографияњои илмї ташкил медињад. Аз љумла, барномањои таълимї ва 
китоби дарсии “Практикуми забони тољикї» (2001-2010), китоби дарсии 
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“Методикаи таълими забони тољикї» (2009) ва бори аввал “Практикуми 
забони узбекї» ва “Методикаи таълими забон ва адабиёти узбек» (2006) 
нашр шуданд. Профессор Ш. Р. Исрофилниё дар заминаи методикаи 
таълими адабиёти тољик маќолаву дастурњои методии зиёдеро ба ду хат - 
кириллї ва форсї ба нашр расонд. Аз љумла дастурњои таълимии «Шарњи 
мунтахаби ашъори Абуабдуллоњ Рўдакї» (Душанбе: Пайванд 2016), 
“Шарњи мунтахаби «Гулистон»-и Саъдии Шерозї (Душанбе: Пайванд, 
2016), “Шарњи мунтахаби «Бањористон»-и Абдурањмони Љомї» (Душанбе: 
Пайванд, 2017), “Шарњи бист ѓазали Њофизи Шерозї» (Душанбе: Пайванд, 
2017), “Шарњи «Дебоча»-и «Шоњнома» ва «Достони Рустам ва Суњроб» 
(Душанбе: Пайванд, 2017) “Шарњи бист ѓазали Саъдии Шерозї» (Душанбе: 
Нигор, 2017), «Шари мунтахаби «Рисолаи дилкушо»-и Убайди Зоконї» 
(Душанбе: Сифат, 2017), «Шарњи мунтахаби латоифи Убайди Зоконї» 
(Душанбе: Пайванд, 2017), «Адабиёти бостон» (Душанбе: Эр-Граф, 2019), 
“Намунањои адабиёти суѓдї» (Душанбе, 2020), “Муносибати босалоњият 
дар таълим (Бо њаммуаллифии Ѓ. Бобизода, Д. Имомназаров ва А. 
Бойзоев, Душанбе: Ирфон, 2018), “Адабиёти суѓдї» (Душанбе: Дониш, 
2021), маќолоти илмї-методии “Методикаи таълим ва шеваи шарњу 
тафсири каломи мавзун дар МТМУ» (Паёми ДМТ, 2016, №-4\3, (203) с., 
146-150), «Усули таълим ва шарњу тафсири шеър дар муассисањои таълимї 
(Маърифати омўзгор, 2016, №9, сањ., 19-23) ва ѓайра. Дотсентон Р. Шоев ва 
М. Бобомуродова, муаллимњои калон Њ. Саидов ва С. Имомбердиева доир 
ба масъалаи гуногуни методикаи таълими забони тољикї ва забони узбекї 
китобу дастурњои зиёде таълиф намуданд. Аз љумла “Барнома ва дастури 
методї оид ба таљрибаи омўзгорї (Душанбе: ЭР-граф, 1919), “Тафсири 
мухтасари истилоњоти методикаи таълими забони тољикї (Душанбе: ЭР-
граф, 1919), “Дастури методї аз усули таълими забони узбекї (Душанбе: 
Матбааи омўзгорї, 2019), “Маќолањои методї аз забон ва адабиёти тољик 
(Душанбе, Сино, 2019), “Маҷмуаи диктант ва наќли хаттї (Душанбе, 2019) 
ва ѓайра  

Робитаи илмии кафедра бо Академия тањсилоти Тољикистон, 
Пажуҳишгоњи рушди маориф ба номи Абдуррањмони Љомии АТТ ва 
Иниститути забон ва адабиёти ба номи А. Рўдакї ќавї буда, њамчунин бо 
муассисањои таълимии № 53, 10, 11, 25, 88 шартномаи ду љониба дорад.  

Дар кафедра донишмандони маъруфи улуми филологї ва педагогї, 
монанди Бозидов Н, Бобокалонова Љ., Шербоев С., Нуров С., Исрофилниё 
Ш. Р, Шоев Р., Саидов Њ., ба донишљўёни аз фанни методикаи таълими 
забон ва адабиёти тољик ва дигар фунуни педагогї дарс гуфтаанд. Беш аз 

чињил сол аст, ки кафедра сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соҳаи маориф, алалхусус дар тањќиќи омўзиши методњои нави таълим, 

роњњои самараноки методикаи таълим ва дар маҷмуъ дар самти баланд 
бардоштани сифати таълим пиёда месозад. Дар ин масъала аз тарафи 
устодони кафедра китобњои дарсиву дастурњо таълимї ва маќолоти зиёди 
илмию методї ба нашр расондаанд.  
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Равияи илмии кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёт ба 
тањќиќу омўзиш ва дар амал тадбиќ намудании методњои нав ва босамари 
таълими забон ва адабиёт, алалхусус муносибати босалоњият ба таълим 
ихтисос дорад. Њадафи асосии кафедра коркарди методњои нави таълим 
дар асосии дастовардњои илмии педагогикаи умумиљањонї ва суннатњои 
мактаби миллї ва баланд бардоштани сифати таълими забон ва адабиёт 
дар муассисањои таълимии љумњурї аст.  

 

 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ, кафедра.  

Кафедраи методикаи таълими забони англисї навбунёд буда, моњи 
сентябри соли 1998 дар заминаи кафедраи методикаи таълими забонњои 
хориљї ва забони дуюм таъсис ёфтааст. Сарвари онро доктори илмњои 
педагогї, профессор С. Алиев ба уҳда дорад.  

Кафедра дар шакли пештарааш њанўз соли 1974 дар назди факултети 
забонњои хориљї таъсис ёфтааст. Дар кафедра дар солњои гуногун 
профессор Сатская П. Н., дотсентон Нањангова М., Болтабоева У. ва 
Сайфуллоев Х., муаллимони калон Максименко Е. В., Демидович Н. И., 
Мањмадљонова М., Кашичкина Е. И., Сахарова В. В., Умедљонова Н., 
Маматова М., Њољимуњаммадова С. ва дигарон кор кардаанд, ки дар тайёр 
кардани мутахассисон-омўзгорони забони хориљї (англисї, олмонї, 
франсавї) барои мактабњои љумњурї њиссаи босазое гузоштаанд.  

Имрўз дар кафедра 15 нафар, аз он љумла 12 нафар кормандони 
тасвибї, 2 нафар њамкори дохилї ва мудири кабинет фаъолият доранд. Дар 
кафедра як нафар профессор, доктори илмњои педагогї Алиев С. Н., 3 
нафар муаллимони калон (Утаев М., Сангинова М., Завадская Н. М.) ва 8 
нафар ассистентон кор мекунанд.  

Устодони кафедра аз рўи равияи илмии «Амалї гардонидани 
муносибати коммуникативї нисбати мундариља ва методикаи таълими 
забони англисї дар шароити ислоњоти мактаби тањсилоти умумї ва олї» 
корњои илмї мебаранд.  

Дар амалї гардонидани сиёсати имрўзаи давлат ва љомеа нисбат ба 
омўхтани забонњои хориљї кафедраи методикаи таълими забони англисї 
мавќеи басо муњим дорад. Кафедра дар донишгоњи омўзгорї яке аз 
кафедрањои пешбар ба шумор рафта, дар тайёр намудани омўзгорони 
баландихтисоси забони хориљї барои мактабњои тањсилоти умумї, касбї 
ва махсус сањми арзанда мегузорад.  

Устодони кафедра аз фанњои методика ва технологияи таълими 
забони хориљї, методњои муосири таълими забонњои хориљї, асосњои 
мањорати педагогии омўзгори забони хориљї, психологияи таълими 
забонњои хориљї дар мактаб, семинари махсус аз методикаи амалии 
таълими забони хориљї, амалияи нутќи шифоњї ва хаттии забони англисї 
дарс гуфта, роњбарии корњои курсї ва дипломии дастпарварони худро ба 
уҳда доранд.  
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Азбаски кафедра навбунёд аст, он ба ташкили кори таълимию 
методї, аз љумла таълифи дастуру васоити таълим, таъмини адабиёти 
таълимї ва воситањои аёнї, тањияи барномањои таълимї эътибори калон 
медињад.  

Кафедра бо мактабњои тањсилоти умумї робитаи њамешагї дорад. Ин 
робитањоро дар ташкилу гузаронидани таљрибаомўзии донишљуён дар 
мактабњои пойтахт, таълифу мураттаб сохтани дастуру барномањои 
таълимї, њамкории омўзгорони мактабњо бо кафедра дар корњои 
таълимию методї, инчунин, ташкил ва баргузории семинару вохўрињои 
муштарак мушоњида намудан мумкин аст.  

 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ИБТИДОЇ, кафедра.  
Кафедраи методикаи таълими синфњои ибтидої яке аз кафедрањои 

аввалини факултети педагогика буда, соли хониши 1960–1961 бо номи 
кафедраи педагогика ва методикаи таълими синфњои ибтидої таъсис ёфта 
буд. Бо ин ном то сентябри соли 1992 фаъолият кард. Соли 1992 бо сабаби 
зарурати таъсис додани кафедраи педагогика ва психологияи синфњои 
ибтидої он кафедраи «Методикаи таълими ибтидої» номида шуд, ки њоло 
бо њамин ном фаъолият дорад. Сабаби чунин номгузорї кардан аз он 
иборат буд, ки таълими фанни педагогика, ки то ин давра дар ихтиёри он 
буд, ба зимаи кафедраи нав – кафедраи педагогика ва психологияи синфњои 
ибтидої гузошта шуд.  

Аввалин мудири кафедраи педагогика ва методикаи таълими 
синфњои ибтидої (то соли 1992 њамин номро дошт) номзади илмњои 
педагогї, дотсент Ќозиљонов М. А. буд, ки то соли 1973 ба он роњбарї 
кардааст.  

Устод Ќозиљонов М. њамчун олим ва шахси ботадбир корњои зиёдеро 
барои рушди кафедра анљом додааст. Дар атрофи ў мутахассисони 
варзидаи соњаи таълими синфњои ибтидої, аз љумла Лутфуллоев М., 
Аминов А., Каримов М., Икромова Ф., Грудис С. И., Канн Х. И., Акрамов 
С., Латипов Р., Бањриддинов А., Њаётова Р., Одилов А., Муминов Т., Зиёев 
Т., Акбаров Д., Рањимов Х., Мирзоев Р., Рањимова Х. ва дигарон аз забони 
модарї, педагогика, математика, санъати тасвирї, таълими мењнат, 
табиатшиносї, мусиќї ва суруд, адабиёти умумї ва бачагона дарс 
мегуфтанд.  

Кафедраро Ќозиљонов М. А. (1960–1973), Икромова Ф. И. (1973–
1979), Ќодиров А. (1979–1980), Ќаландаров К. (1980–1982, 1987–1988), 
Ќурбонов Р. (1998–1999), Лутфуллоев М. (1982–1987, 1999–2002) сарварї 
намудаанд. Кафедра дар солњои фаъолияти хеш (1960–2010) бо дастгирии 
устодони варзида профессорон, д.и.п. Лутфуллоев М. Л., н.и.п. Акрамов С. 
А., н.и.п., дотсентон Ќозиљонов М. А., Икромова Ф. И., Ќаландаров К. Ќ., 
Њољиев А., Ќурбонов Р., Ќодиров А., Тошпулотова Т., Мамедова Љ., 
Гадоев М., Ѓаффоров А., Хайруллоев Б., Шукурова Р., Норова И. Н., 
муаллимони калон Абдурањмонов Ф. М., Латипов Р., Бадриддинов А., 
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Акрамов Ш., Рустамова Х., Канн Х. И., Латипова Р., Мухторова В. П., 
Александрова А. В., Бойназаров П., Муминов Т., Муродов Н., Одилов А., 
Зиёев Т., Њаётова Р. Њ., Зиёев С., Ќараев Ю., Акбаров Д. А., Рањимова Х., 
Каримов Н., Грудин Н. И., Бадалова М., Назаров Н., Зиёев М., Бегимов Х., 
Шарипов Т., Хољаева Г., Шарипова Х., Собирова Г., ассистентон Боронов 
К., Ивазов Н., Ким В. Н., Ќодиров М., Алиева А., Ќалаева С. И., Рагозина 
А. А., Эшонќулова Х., Хољаев Ш. И., Љумъаев М. дар кори тайёр кардани 
омўзгорони синфњои ибтидоии на танњо Љумњурии Тољикистон, балки 
дигар љумњурињои наздик ва дур хизматњои бебањо кардааст.  

Аз соли 2008 кафедраи «Забон ва адабиёти синфњои ибтидої» бо 
кафедраи «Методикаи таълими синфњои ибтидої» њамроњ карда шуд. Аз 
ин лињоз, ба сафи омўзгорони кафедра устодон Рањимов Х., Исматуллоев 
М., н.и.ф. Тураев Ё., Аљиков Х., Ќаландарова Д., Абдулњаева И. њамроњ 
шуданд. Њамин тавр, тўли фаъолияти кафедра 58 нафар устодон машѓули 
таълим ва тарбияи донишљўён гаштаанд, ки хизмати онњо дар рушду 
камолоти кафедра муассир аст.  

Кафедра аз рўзњои аввали таъсисёбии худ ба тайёр кардани 
мутахассисони варзида аз њисоби дастпарварони худ ва дар кафедра кор 
кардани онњо кўшиши зиёд дорад. Устодон Ќозиљонов М. А., Лутфуллоев 
М. Л., Икромова Ф. И. барои пешрафти маорифи кишвар, махсусан тайёр 
кардани омўзгорони зинаи аввали маълумоти миёнаи умумї хизмати 
босазо кардаанд. Натиљаи њамин фаъолияти кафедра аст, ки имрўз аз се ду 
омўзгори синфњои ибтидоии љумњурї дастпарварони кафедра мебошанд.  

Аъзоёни кафедра дар баробари корњои зиёди таълимї, корњои 
илмиро низ самаранок пеш мебаранд. Устодони кафедра дар давоми зиёда 
аз 40 сол садњо маќолањо, дањњо барнома, маводњои таълимї, китобњои 
дарсї, дастурњои методї ва рисолањоро ба табъ расонидаанд. Китобњои 
дарсї ва дастурњои методии «Субњи дониш», «Алифбо», «Масъалањои 
таълими алифбо», «Методикаи таълими забони модарї дар синфњои 
ибтидої», «Таълими забони модарї дар синфњои 1, 2, 3 ва 4», «Дастурамал 
оид ба таълими субњи дониш», «Материалњо аз таълими адабиёт», 
«Таълими адабиёт дар мактабњои њаштсола», «Хониши бадеї ва наќл», 
китобњои «Хониши синфи 2», «Забони модарї, синфи 2», «Зебо ватани мо», 
«Таълими њамгиро», «Инкишофи нутќи кўдакони 6- сола», «Барномаи 
забони модарї барои омўзишгоњњои педагогї ва факултаи педагогика», 
«Барномаи методикаи таълими забони модарї» то имрўз ќимати илмию 
методии худро гум накарда, чун пештара барои мактабњои љумњурї хизмат 
карда истодаанд.  

Имрўз аз рўи китобњои дарсии д.и.п., профессор Лутфуллоев М. Л. 
«Алифбо» фарзандону наберањои мо аввалин њарфњои лафзи ширини 
тољикї ва китоби «Алифбои ниёгон» њарфњои ниёгонамонро омўхта, 
хондану навиштанро ёд мегиранд ва ба олами зебою пурасрор шинос 
мешаванд.  
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Дар солњои охир низ як силсила китобњои дарсї, воситањои таълимї, 
тавсияњои методї, маќолањои илмию методї ва рисолањо тањия ва нашр 
шудаанд. Аз он љумла, «Педагогикаи аљам», «Дарс», «Дидактикаи муосир» 
(Лутфуллоев М. Л.), «Забон бо хониш» (Икромова Ф. И., Абдуллоев И.), 
«Табиатшиносї» барои синфи 4 (Акрамов С.), «Маҷмуаи корњои амалї аз 
математика» (Акбаров Д., Бадалова М.), «Нишондодњои методї доир ба 
навиштани корњои курсї» (Икромова Ф. И., Раљабов Т., Лутфуллоев М.), 
«Барномаи таълимї аз математика» барои донишљўёни факултети 
педагогика (Бадалова М.) ва ѓайрањоро ёдовар шудан бамаврид аст.  

Кафедра бо мактабњои миёнаи тањсилоти њамагонии љумњурї, 
коллељу омўзишгоњњои омўзгорї, Пажуҳишгоњи илмњои педагогии 
Тољикистон, Донишкадаи бозомўзии љумњурї робитањои илмию методї ва 
амалї дорад.  

 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА, кафедра.  
То ибтидои солњои 60-уми асри ХХ дар факултети физика ва 

математика фанњои шомил ба методикаи таълими математикаро дар 
кафедраи ягонаи математика таълим медоданд. Кафедраи «Методикаи 
таълими математика» дар заминаи кафедраи умумии «Математика» 7 
сентябри соли 1961 бо номи «Математикаи элементарї ва методикаи 
таълими математика» ташкил ёфта, баъдтар номи аслияшро гирифтааст. 
Ин нахустин кафедра оид ба методикаи таълими математика дар љумњурї 
мебошад. Асосгузор ва аввалин мудири кафедра н.и.п., дотсент (баъдтар, 
доктори илмњои педагогї, профессор, сармутахассиси Институти 
психологияи Академияи маорифи Россия) Фридман Л. М. буд, ки то соли 
1963 ин вазифаро ба уҳда дошт.  

Дар солњои минбаъда вазифаи мудирии кафедраро дотсент (баъдтар 
профессор) Осимов Ќ. У. (1963–1964, 1968–1971, 1977–1982), дотсентон 
Собиров Г. (1965–1968), Ќодиров А. (1982–1988), Њасанов С. (1988–1997), 
Махкамов М. (1997–2000), Норов Ќ. (2000–2002), узви вобастаи Академияи 
тањсилоти Тољикистон, д.и.п., профессор Нугмонов М. (2002-2017) ба уҳда 
доштанд. Аз соли 2017 вазифаи мудири кафедраро номзади илмњои 
педагогї, дотсент Раззоќов А. А. ба уҳда дорад.  

Дар рушду нумўи имрўзаи кафедра њиссаи кормандони гузаштаю 
имрўзаи кафедра, профессорон Фридман Л. М., Осимов Ќ. У., Атохонов Р., 
Нугмонов М., дотсентон Собиров Г., Ќодиров А., Маликов Ф., 
Покровский Н. В., Бобоев Н., Менгниязов Ѓ., Неъматов Т., Шерматова Ў., 
Кейлман Э. И., Котелникова Р. Н., Юнусова Б., Њасанов С., Амирбеков А., 
Холиќов А., Осимова Л. К., Њамроќулов А., Њасанов Б., Раљабов Т., 
Махкамов М., Норов Ќ., Њасанов Ю., Ќодиров Б., Сайёдов Н. И., 
муаллимони калон Ниёзов Б., Шукуров Р., Давлатов Р., Наљмиддинов Ѓ., 
Отаназаров А., Юсупов Њ., Њамроев Њ., Икромов И., Неъматов Н., 
Љабборов Љ., Хушов Х., Рослова Н., Чигулина Л., Яковлева В., Њамидов 
Н., Холиќов У., Љабборов М. ва дигарон калон аст.  



395 

 

Дар тайёр кардани кадрњои баландихтисоси кафедра сањми устодони 
варзида, профессорон Фридман Л. М., Осимов Ќ. У., Андронов И. К., 
Гусев В. А., Мишин В. И., Крупич В. И., Колягин Ю. М., Сарансев Г. И., 
Столяр А. А., Нугмонов М., Черкасов Р. С., дотсентон Хабиб Р. А., Блох 
А. Я. калон аст.  

Сањми кафедра дар тайёр кардани кадрњои баландихтисоси соњаи 
методикаи таълими математика дар љумњурї ва берун аз он назаррас аст. 
Дар солњои мављудияти кафедра аспирантураро зиёда аз 50 нафар хатм 
намуда, ќисми зиёди унвонљўён номзадњои илм ва баъзеашон сазовори 
унвони доктори илм гардиданд.  

Имрўз дар кафедра ќариб 20 нафар кормандон ба таълиму тарбияи 
мутахассисони ояндаи омўзгорї ва корњои илмию методї машѓуланд. Дар 
байни онњо як нафар доктори илм, профессор, чор нафар номзадњои илм, 
дотсентњо фаъолият доранд. Фаъолияти кафедра дар таълифи китобњои 
дарсї, барномањо ва дастурњои методї барои мактабњои миёнаю олии 
педагогї хеле калон аст.  

Фаъолияти илмии кафедра серсоња буда, масъалањои марбут ба 
маълумоти математикии муассисањои соњаи маорифро дар бар мегирад. 
Устодони кафедра, инчунин, оид ба таърихи математика, бахусус таърихи 
математикаи Осиёи Марказї ва Ватанї тадќиќоти илмї гузаронида, ба 
натиљањои назаррас ноил гаштаанд.  

Устодони кафедра дар равияњои «Тадќиќи мазмун ва методњои 
таълим дар мактабњои миёна», «Хусусиятњои таълими математика дар 
мактабњои Тољикистон», «Истифодаи элементњои таърихи математика дар 
дарсњои математика», «Таъмини пайдарњамии раванди таълими 
математика дар мактабњои миёна», «Масъалашиносї ва асосњои 
ташаккули масъалањалкунї дар таълими математика», «Инкишофи 
ќобилияти математикии хонандагон», «Асосњои назариявию методологии 
методикаи таълими математика њамчун илм», «Системаи тайёрии касбию 
методии муаллими математика дар донишгоњњои омўзгорї» ва ѓайра 
тадќиќотњо ба анљом расонидаанд. Солњои охир устодони кафедра аз рўи 
равияњои илмии «Системаи методии таълими математика» ва «Системаи 
тайёрии касбию методии муаллими математика дар донишгоњи омўзгорї» 
корњои илмї мебаранд.  

Кафедра дар давоми фаъолияти худ зиёда аз 40 нафар мутахассисони 
унвони илмидошта тайёр кардааст, ки дар љумњурї ва берун аз он ба 
фаъолияти илмї ва педагогї машѓуланд. Њоло дар кафедра 8 нафар 
аспирантону унвонљўён дар соњањои мухталифи илми методикаи таълими 
математика ба тадќиќот машѓуланд.  

Дар заминаи кафедра борњо конференсияњои илмии умумииттифоќї 
ва љумњуриявии хусусияти соњавї дошта, аз љумла конференсияи 
умумииттифоќии илмию амалии «Робитаи математика ва физика дар 
мактабњои миёнаю олї» (1978), конференсияњои илмии љумњуриявии 
«Тайёрии касбии омўзгорони математикаи мактабњои миёна» (1994), 
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«Проблемањои муосири математика», «Таълими математика ва 
информатика дар мактабњои миёнаю олї» (2003), «Робитаи байнифаннии 
математика бо фанњои табиї дар мактабњои миёнаю олї» (2004), «Асосњои 
психологї-педагогии таълими математика, физика ва технология» (2005), 
«Назария ва амалияи китоби дарсии математикаи мактабї» (2005), 
«Методологияи методикаи таълими математика» (2006), «Проблемањои 
муосири тайёрии касбию методии муаллими математика дар мактаби олии 
педагогї» (2007), «Системаи методии таълим. Математика, физика, 
информатика ва технология» (2009), «Проблемањои низоми кредитии 
тањсилот дар мактабњои олї» (2010) баргузор гардидаанд. Устодони 
кафедра дар конференсияњои мухталифи байналхалќї, умумииттифоќї ва 
љумњуриявї бо маърузањо баромад карданд.  

Кафедра бо марказњои илмии Федератсияи Россия, Ќазоќистон ва 
Белорусия равобити илмї дорад.  

Дар кафедра семинари илмии «Системаи методии таълими 
математика» амал мекунад. Инчунин, устодони кафедра бо роњбарии 
профессор Нуъмонов М. аз рўи мавзуи фармоишии «Асосњои назариявию 
методологии фаъолияти муаллимони математика» корњои илмї мебаранд. 
Сањми кафедра дар тањия ва нашри асарњои илмию методї бузург аст. То 
ба имрўз устодони кафедра зиёда аз 15 рисолањои илмї, 26 маҷмуаи илмї, 
230 китоби дарсиву дастурњои методї ва зиёда аз 1400 маќола ва 
фишурдањои илмиро ба нашр расонидаанд, ки «Логико-математическая 
модель распознавания в учебной деятельности» (1963), «Арифметика» 
(1966), «Организация программированного обучения математике» (1968), 
«Масъалањои арифметикї ва тарзи њалли онњо» (1969), «Назария ва 
амалияи њисоббарорї» (1975), «Логико-психологический анализ школьних 
учебних задач» (1977), «Как научиться решать задачи» (1979), «Омўзиши 
амалњои мантиќї дар курси математикаи мактабї» (1982), «Психолого-
педагогические основи обучения математике» (1983), «Наглядность и 
моделирование в обучении» (1984), «Психологическая наука – учителю» 
(1985), «Педагогический опыт глазами психолога» (1987), «Проблемная 
организация учебного процесса» (1990), «Супоришњо барои санљиши 
дониши математикї» (1991), «Введение в методику обучения математике» 
(1998), «Теоретико-методологические основи системи методической 
подготовки учителя математики в педагогическом вузе» (1999), 
«Теоретико-методологические основи методики обучения математике как 
науки» (1999), «Психология восприятия» (1999), «Основи проблемологии» 
(2001), «Алгебра 7» (2003), «Проблемањои дидактикаи муосир» (2005), 
«Системањои дидактикї» (2005), «Таъмини пайдарњамии љараёни таълими 
математика дар мактабњои тахсилоти умумї» (2005), «Корњои курсї аз 
методикаи таълими математика» (2008), «Дарси математикаи мактабї» 
(2008), «Гуфтор дар ситоиши математика ва омўзиши он» (2009) ва ѓайрањо 
аз љумлаи онњоянд.  
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ, кафедра.  
Кафедраи методикаи таълими таърих аз давраи таъсисёбии 

факултети таърих дар доираи дигар кафедраҳои марбут ба он фаъолият 
менамуд. Бо мурури замон дар баробари зиёд шудани теъдоди донишҷӯён 
барои инкишофи раванди таълим зарурияти ташкили кафедраи мустақили 
методикаи таълими таърих ба миён омад.  

Соли 1983 дар заминаи кафедраи ИҶШС кафедра ба номи таърихи 
ҶШС Тоҷикистон ва методикаи таълими таърих таъсис дода шуд. 
Минбаъд кафедра чандин маротиба тағири ном кард. Нахустин мудири 
кафедраи таърихи ҶШС Тоҷикистон ва методикаи таълими таърих дотсент 
Яқубов Ғ. Я буд. Дар ҳайати кафедра чунин устодон аз қабили н.и.т. 
Қурбонов Ф., муаллимони калон Бердиев Ё., Сазонова Т. М., Гадоев Ғ., 
Неъматов И., Зиёев Т., ба таълим машғул буданд. Ҳадаф ва вазифаи асосии 
кафедра аз баланд бардоштани сифати таълими таърихи халқи тоҷик, 
методикаи таълими таъриху ҷомеъашиносӣ иборат буд.  

Солҳои 1988 то 1992 роҳбарии кафедраро н.и.т. додсент Н. 
Давлатбеков ба уҳда дошт. Дар ин солҳо барои такмили минбаъдаи таълим 
ва баланд бардоштани сифати корҳои илми ва илми методӣ чораҳои зиёд 
андешида шудаанд. Дар навбати аввал соатҳои таълими таърихи халқи 
тоҷик аз 40-соат дар факултетҳои ғайри таърихии донишгоҳ ба 80 – соат 
расонида шуд.  

Дар факултети таърих дар баробари таҷрибаи муқарарии педагогӣ 
дар курси дуюм таҷрибаи доимӣ (неперивний) ҷорӣ карда шуд. Донишҷӯён 
дар як ҳафта як рӯз дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ба 
таҷрибаомӯзи сафарбар карда мешуданд. Кафедра аз ҳисоби омӯзгорони 
боистеъдоди соҳибтаҷриба Қаландарова Н., Домилченко М., Убайдуллоев 
Н., Мамадқулова Г., Бобоева М., Каримова З., ғани гардонида шуд.  

Дар ин давра дар кафедра чандин корҳои илмӣ ва илмӣ –методӣ тайёр 
карда шуда буданд. Устодон Данильченка М. ва Қаландарова Н., 
рисолаҳои номзадиро дифоъ намуданд.  

Соли 1992 кафедра аз дохили кафедраи таърихи халқи тоҷик ҷудо 
шуда ба кафедраи мустақил ба номи кафедраи методикаи таълими таърих 
номгузорӣ гардид. Роҳбарии кафедраро н.и.т. дотсент. Қосимов Н. Қ., ба 
уҳда дошт. Омӯзгорони кафедра барои баланд бардоштани сифати таълим, 
тайёр ва чоп намудани маводҳои методию таълимӣ корҳои зиёд ба анҷом 
расониданд. Дар тайёр ва чоп намудани корҳои илмӣ методӣ саҳми 
устодон Қосимов Н. ва Меликмуродов Ф., ниҳоят калон аст.  

Дар даврони истиқлолият солҳои 1992 - 2005 кафедра бо номи 
методикаи таълими таърих, солҳои 2005 - 2008 ба номи методикаи таълими 
таърих ва фанҳои ёрирасони таърих ва аз соли 2008 то инҷониб бо номи 
методикаи таълими таърих ва ҳуқуқ фаъолият намуда истодааст.  

Аз соли 2002 то ба имрӯз н.и.п. дотсент Каримов М. Б., роҳбарии 
кафедраро ба уҳда дорад.  
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Дар кафедра равияи илмї бо номи «Тадќиќи асосњои методикаи 
таълими таърих бо назардошти проблемаи «Асосњои назариявї, тайёр 
намудани маводњои таълими таърих» амал мекунад. Иљрокунанадагони он 
и. в. профессор Валиев А., оиди «Хусусиятҳои хоси этнологияи тоҷик» 
дотсентон Каримов М., дар мавзуи «Инкишофи методикаи таълими таърих 
дар муассисањои олї ва тањсилоти миёнаи умумї дар Љумњурии 
Тољикистон»; Давлатбеков Н., оид ба даврањои мухталифи таърихи халќи 
тољик; муаллимони калон Шафаќов Х., оид ба таълиф намудани маќолањо 
оид ба урфу одатњои мардумї; Исмоилов Ё., дар мавзуи «Сањми академик 
А. Мухторов дар омўзиши катибашиносї дар Тољикистон; Исмоилов А., 
оид ба омода намудани маќолаи илмї дар мавзуи «Сањми олимони хитойї 
дар омўзиши манбањои таърихї оид ба Бохтару Тахористон» аз рўи 
проблемањои ба наќша гирифтаи худ дар айни замон корро идома дода 
истодаанд. Вазъи иљроиш ва натиљаи онњо пайваста дар љаласањои кафедра 
мавриди муњокима ва баррасї ќарор мегирад.  

Дар ин солҳо ба кафедра устодони соҳибтаҷриба докторони илм 
Муҳиддинов И., Валиев А., ба ҳайси корманди асоси, Муҳиддинов С., 
Бобомуллоев С., Довудӣ Д., ба сифати ҳамкор ҷалб карда шуданд. 
Инчунин, дар кафедра устодони соҳибтаҷриба дотсентон Қосимов Н., 
Давлатбеков Н., Набиева М., Меликмуродов Ф., муаллимони калон 
Саъдиев Ю., Шафақов Х., Шарипов М., Мусоев А., Исмоилов А., ба 
таълиму тарбия машғул буданд ва мебошанд.  

Кафедра аз ҳисоби хатмкунандагони факултет ва тайёр намудани 
онҳо ҳамчун устодони донишгоҳ диққати ҷиддӣ медиҳад. Ба ин мақсад чор 
нафар омӯзгори ҷавон Ризоев Б., Ҷалилов Б., Маҳмудова М., Ашуров Ф., 
ба кор ба кафедра ҷалб карда шуданд.  

Дар солҳои сипари гашта дар кафедра Исмоилов Ё рисолаи номзадӣ 
дифоъ намуда, ҳамзамон устодон Каримов М (рисолаи докторӣ) Мусоев А 
ва Исмоилов А рисолаҳои илмии худро тайёр карда дар арафаи дифоъ 
қарор доранд.  

Дар баробари гузашан ба таълимӣ бисёрзинагӣ дар кафедра ба 
мукаммалгардонии нақшаҳо ва барномаҳои таълимӣ, таълими фанҳои 
тахассуси диққатӣ асоси дода мешавад. Дар солҳои охир аз тарафи 
устодони кафедра китобҳои дарсӣ ва дастурҳои зиёди таълимӣ – методӣ ва 
илмӣ таёр карда шуда аз чоп баромаданд; “Археология»., “Этнография»., 
“Хронологияи таърихӣ»., Бойгоншиносӣ»., “Шаҳри бостонии миси 
айнак»., “Маводҳо ва луғатҳои таърихӣ»., Таърихи афкори ҷамъиятӣ – 
сиёсии халқи тоҷик»., “Аз таърихи афкори ҷамъиятӣ – сиёсии халқи тоҷик» 
(охири асри XX ибтидои асри XXI)., “Таълими таърихи ватани дар 
донишгоњњои Љумњурии Тољикистон»., “Бухархудатские сасанидские и 
омейядские дирхеми»., “Аз таърихи инкишофи системаи маориф дар 
ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии Тоҷикистон»., “Тавсияҳои методӣ оид ба нақшаи 
инфиродии донишҷӯён»., «(дастури таълимї барои донишљўёни 
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факултетњои таърихи макотиби олї) “., “Инкишоф додани сатњи дониши 
хонандагон дар раванди омўзиши таълими таърих»., “Истифодаи 
истилоҳоти таърихӣ ва таснифоти он дар дарси таърих»., “Истифодаи 
технологияи иноватсионӣ дар раванди таълими таърих»., “Инкишофёбии 
диққату идрок ва хотира дар дарси ҳуқуқ»., “Методи истифодаи васоити 
муосири технологӣ дар таълими таърих»., «Аҳамияти омузиши ёдгориҳои 
эпиграфики дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»., “Ањамияти омўзиши ёдгории 
Њулбук»., “Сарчашмаҳои асосии назарияҳои педагогӣ доир ба ҳаёти оилави 
ва тарбияи мактаббачагон»., “Саразм осори гаҳвораи тамаддуни башар». 
Аз қабили корҳои илмӣ ва илмӣ методии устодони кафедра мебошанд.  

 

 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ ТАХАССУСЇ, кафедра.  
Фаъолияти кафедраи «Методикаи таълими фанњои тахассусї» собиќ 

«Методикаи таьлими фанњои умумитехникї» аз ноябри соли 1975 то соли 
1989 тањти роњбарии номзади илмњои педагогї, дотсент Пелипенко Г. Я 
сурат гирифтааст. Дар ин давра таљњизотњои корї пурра нав карда шуданд. 
Раванди таьлим ба маљрои муайян дароварда шуд. Устодон ба тадќиќоти 
мавзуи «Мукаммал намудани тайёрии муаллимони фанњои умумитехникї 
ва мењнат» машѓул буданд. Устодони кафедра барои гузаронидани 
таљрибаомўзї «Дастури методї оиди гузаронидани таљрибаомўзї»-ро 
навишта аз чоп бароварданд. Пелипенко Г. Я дар як муддати кўтоњ 
тавонист коллективи кафедраро бо муаллимони варзида ва соњибмаьлумот 
таьмин намояд. Дар байни онњо дотсентон Ахмедзянов Р. Х., Ниниашвили 
М. И., муаллимони калон Трембач А. А.. Кейзер Б. А., мудири устохона 
Халиулин Х. З. ва ѓайрањо шомил буданд. Дар ин муддат кафедра ба як 
мактаби илмї табдил ёфт, ки роњбарии ин мактабро дотсент Карамзин И. 
В ба уҳда дошт. Зери сарпарастии ў муаллимони варзидаи кафедра 
Ниниашвили М. И., Пелипенко Г. Я., Ахмедзянов Р. Х. рисолањои 
номзадии худро бомуваффаќият њимоя намуданд. Соли 1979 вазифаи 
мудири кафедра ба уҳдаи номзади илмњои педагогї, дотсент Ниниашвили 
М. И, гузошта шуд. Дар ин муддат ў барои бењбудии сифати таълиму 
тарбия ва корњои илмї-тадќиќоти кўшиши зиёд ба харљ додааст. Бо 
ташаббуси Ниниашвили М. И, ќисми зиёди омўзгорон барои 
баландбардории ихтисос ба шањрњои Масква, Санкт-Петербург, Минск, 
Киев фиристода шуданд. Як зумра устодон: Ахметзянов Р. Х., Исломов С., 
Рўзиев Ш. М., Сангов Н. Н. дар ин марказњои илмї бо олимони намоён 
Никандров Д. А., Атутов П. Р., Катханов К. Н., Васильев Ю. К., 
Тхоржевский Д. Н., Симоненко Д. Н. шинос гардида, тањти роњбарии онњо 
рисолаи номзадии худро дифоъ намудаанд.  

Соли 1989 дар заминаи кафедраи «Методикаи таълими фанњои 
умумитехникї» кафедраи «Роњнамоии касбї» ташкил гардид. Таи ин солњо 
кормандони кафедра ба тањќиќи масъалањои илми технологї машѓул 
гардиданд. Тањти роњбарии дотсент Рузиев Ш. М. (шодравон) барномањо, 
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стандартњои таълимї тањия гардида, мавриди бањрабардорї ќарор 
гирифтанд. Дар кафедра ду мавзуи супоришии Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор гирифта буд. Аъзоёни 
кафедра мунтазам дар симпозиумњо, конференсияњои байналхалќї, 
љумњуравї, вилоятї, шањрї, донишгоњї иштирок намудаанд. Дар ин 
муддат китобњои таълимї аз љониби дотсент Исломов С., (Касбу њунар, 
«Технология» барои синфњои 5, 6, 7 ва 8) тањия карда шудаанд. Њамин 
тавр, кормандони кафедра дар баробари таълиму тарбия ба тадќиќотњои 
проблемањои мухталиф машѓул буданд. Дар ин солњо методистони 
соњибтаљриба Рўзиев Ш., Исломов С (шодравон), Сайфудинов М., 
Нозимов О., Холов К. ва дигарон дар ин соња сањмгузори намудаанд. Моњи 
ноябри соли 2006 дотсент Рузиев Ш. М рисолаи доктории хешро дар 
мавзуи “Системаи педагогии тайёрии технологии муаллимони технология 
ва соњибкорї дар донишгоњњои омўзгорї» њимоя намуд. Њамзамон 
Мухторова Г. рисолаи номзадиро њимоя намуда соњиби унвони илмии 
номзади илмњои педагогї гардид. Базаи моддї техникии кафедра аз соли 
2009 то 2013 дар асоси њамкории дуљониба бо Љамъияти байналмилалии 
Олмон оид ба соњаи Маориф дар Љумњурии Тољикистон бо дастгоњу 
таљњизотњои замонавии коркарди дастї ва механикии чўбу фулузот, 
коркади масолењи хўрока ва масолењи дўзандагї (мошинањои дўзандагї ва 
таљњизотњои таббохї) таљњизонида шуд.  

Аз соли 2009 то 2013 ба њайси роњбари кафедра дотсент Мухторова Г. 
Ѓ. фаъолият намудааст. Дар ин солњо дастуру китобњои таълимии зерин аз 
чоп бароварда шудаанд: С. Убайдов, М. Сайфудинов, Сангов Н. Н. 
Одинаев Ќ. «Бурриши масолењ, дастгоњ ва асбобњо (дастури таълимї барои 
кори мустаќилонаи донишљўён.)». Д., 2009; М. Нуриддинова, Ш. Рўзиев, А. 
Азизов «Услуби таълими соњибкорї» (китоби дарсї барои муаллимони 
фанни технология, иќтисодиёти донишљўёни мактабњои олї). Д., 2010; 
Мансуров Ќ., Њасанов А. «Коркарди дастии чўб». Д., 2010; Б Майер. 
Сангов Н. Н. Рањимов С. Азизов А. «Техника ва тањсилот» Д.,2011.  

 Аз 2013 то 2014 сарвари кафедра ба зимаи дотсент Сангов Н. Н. 
вогузошта шуд. Кафедра робитањои илмиро бо Донишгоњњои омўзгории 
Россия (Москва, Санкт–Петербург, Новосибирск, Томск.) бо Пажуњишгоњи 
илмњои педагогї, бо Академияи тањсилоти Љумњурии Тољикистон ва 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон барќарор намуда, дар 
асоси шартномањои тарафайн корњои илмї- методї ва фармоиширо иљро 
мекунанд. Дар кафедра тањти роњбарии дотсент Сангов Н. Н., мавзуи 
фармоишї дар мавзуи: «Тайёрии муаллимони ояндаи технология барои 
амалишавии функсияњои соњибкорї дар фаъолияти касбї» тањия карда 
шуда аз љониби Вазорати Маориф ва илмї Љумњурии Тољикистон тасдиќ 
карда шудааст. Мавзуи фармоишї аз соли 2015 то соли 2019 иљрои амалии 
худро меёбад. Дар соли 2014 ассистенти кафедра Муминов Ф. У. дар 
мавзуи «Мукаммалгардонии мактабњои камнуфус дар шароити дењот» 
рисолаи номзадиашро дар Пажуҳишгоњи рушди маориф дифоъ намуд. Дар 
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ин солњо кафедра ба маркази илмї табдил ёфта, проблемањои рўзмарра 
мавриди тањќиќ ќарор дода буданд. Дар айни њол дар кафедра дотсентон: 
Мухторова Г. Ѓ., Сангов Н. Н., Мансуров Ќ. Њ., муаллими калон 
Сайфудинов М., н.и.п. Муминов Ф. У., ассистентон Ашрапов К. Т., 
Сафаров Ќ. М., мудири устохона, устод Њасанов А. Њ., устои талимї - 
истењсолї Абдуллоев А. ва мудири кабинети методї Абдурањимова Ф. 
фаъолият менамуданд.  

  Имрўз сарварии кафедраро н.и.п. дотсент Муминов Ф. У. ба уҳда 
доранд. Њоло дар кафедра 5-то устохонаи таълимї дар самтњои 
технологияи коркарди дастї ва механикии чўб ва филизот фаъолият 
кардаистодаанд. Дар кафедра омўзгорони зерин: дотсент Муминов Ф. У., 
муаллими калон Сайфудинов М., ассистентон Фирўзи Њ., Муњиддини Ш., 
Ашрапов К., Шукурова М., Ќаландаров З., Оев Ш., устоњои таълимї 
Абдуллоев А.. Сайфуддинов П. ва лаборанти кафедра Султонова М. кор ва 
фаъолият доранд. Тањти роњбарии дотсент Муминов Ф. У., дар мавзуи: 
«Тарбияи муаллимони ояндаи технология ва соњибкорї дар шароити 
мактабњои камнуфузи Тољикистон» корњои илмї - тањќиќотї ба роњ монда 
шудаанд. Ба корњои илмї - тањќиќотї омўзгорони кафедра дотсент 
Муминов Ф. У., муаллими калон Сайфудинов М., ассистентон Фирўзи Њ., 
Муњиддини Ш., Ашрапов К., Шукурова М., Ќаландаров З., Оев Ш. љалб 
шудаанд. Бо ташаббуси кафедра соли 2019 конференсияи илмї-амалии 
љумњуриявї дар мавзуи «Таълими салоњиятнокї дар тайёрии касбии 
омўзгорони фанњои умумитехникї» бахшида ба соли рушди сайёњї, 
њунарњои мардумї ва маќоми байналмилали гирифтани чакан ташкил 
карда шуд. Холо дар назди кафедраи омўзгорони соњаи «Технология ва 
соњибкорї» омода мегарданд.  

 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА, кафедра.  
Соли 1974 дар заминаи кафедраи физикаи умумї кафедраи 

«Методикаи таълими физика» ташкил ёфт. Сарвари аввалин ва асосгузори 
кафедра шодравон, дотсент Љабборов Ѓ. Љ. буд. То таъсисёбии кафедра дар 
њайати кафедраи физикаи умумї лабораторияњои методикаи таълими 
физика (њоло бинои 4, ошёнаи 2, њуљрањои 209, 210) мављуд буданд. 
Асосгузори он омўзгор Ф. Ф. Главинский ба њисоб меравад. Лабораторияи 
методикаи таълими физика аз ду њуљра иборат буда, бо асбобњои мактабї, 
инчунин, асбобњои дастисози дар давраи таљрибаомўзии педагогї 
истифодашаванда таљњизонида шуда буд. Дар ташкили ин лабораторияњо 
методистон Двойкин Е. П., Куинов Н. Г., Љабборов Ѓ. Љ. ва дигарон сањми 
босазо доранд.  

Ба кафедра устодони бењтарин Куинов Н. Г., Шодиев Т., Норќулов А., 
Двойкин Е. П., Мирзоев Б., Љумъаев Т., Мухамедшин Р. А., Кривсов Н. М., 
Давлатов А., Попова А. Г. ба кор љалб карда шуда буданд. Минбаъд њайати 
кафедра аз њисоби омўзгорони варзида Љумъаев Њ. Ќ., Рањматов Р., Бобоев 
В., Тоњирова  Р. Б., Файзиев И. Д., Кондратйев В. И., Гусамов Н. А., 



402 

 

Хайлобеков Ќ. ва дигарон пурра гардид. Бо ранљу зањмати ин устодон 
кабинету лабораторияњои намоишї доир ба методикаи таълими физика ва 
воситањои техникии таълим ташкилу таљњизонида шуданд.  

Дар таъмини кафедра бо мутахассисони баландихтисос, 
таљњизонидани кабинету лабораторияњо бо лавозимоти зарурї њиссаи 
нахустмудири кафедра дотсент Љабборов Ѓ. Љ. хеле калон аст. Дар як 
муддати кўтоњ, дар њамаи 5 њуљраи ошёнаи дуюми бинои дуюми (њоло 
чоруми) таълимї кабинету лабораторияњои кафедра ташкил карда шуд. 
Лабораторияњои пештараи электротехника, курси махсус, радиотехника ба 
ќабати якуми бинои таълимии якум (ќаноти чап аз даромад) кучонда, ба 
кор омода карда шуданд.  

Дар ташкилу таљњизонидани кабинету лабораторияњои кафедра ва 
таълиму тарбияи донишљўён дотсенти кафедра Мухамедшин Р. А., собиќ 
устоди калон, собиќадори Љанги Бузурги Ватанї, дорандаи ордени 
«Нишони фахрї» шодравон Двойкин Е. П., собиќ омўзгори кафедра 
Попова А. Г., собиќ устоди кафедра Куинов Н. Г., собиќ устоди кафедра 
шодравон Кондратйев В. И. сањми арзанда гузоштанд.  

То аввалњои соли 90-уми асри гузашта дар назди кафедра шуъбаи 
воситањои техникии таълим (ВТТ) фаъолият дошт. Бо ташаббуси дотсент 
Љабборов Ѓ. Љ. кабинети воситањои техникии таълим (ду њуљра) ташкил 
ёфт, ки он бо воситањои техникии њамонваќта: дастгоњњои 
кинонамоишдињии навъњои гуногун, диапроекторњо, дастгоњњои аккосї, 
радио, телевизор, магнитофон ва ѓ. таљњизонида шуда буд. Донишљўёни 
ќариб њамаи факултетњои Донишгоњ дар ин љо истифодабарии воситањои 
техникии таълимро меомўхтанд, барои намоиш додани кино шањодатнома 
мегирифтанд, инчунин, диа- ва кодопозитивњо, слайдњо тайёр мекарданд, 
суратгирию чопи онро ёд мегирифтанд. Дар таљњизонидани кабинети 
воситањои техникии таълим ва фаъолияти самарабахши он њиссаи устоди 
калони кафедра Кривсов Николай Митрофанович баѓоят зиёд буд. Дар 
солњои гуногун аз воситањои техникии таълим устодон Хушатов Э., 
Хайлобеков Ќ., Меликов И. А. (руҳашон шод бод), дарс мегуфтанд.  

Дар кафедра аз рўзи таъсис то имрўз корњои илмї-методї бо низом 
пеш меравад. Омўзгорони кафедра (шодравонон А. Норќулов, дотсент Њ. 
Љумъаев) тањти роњбарии профессор Барот Мирзоев солњои тўлонї мазмун 
ва сохти дарсњои физикаро тадќиќ намуданд. Ин устодон натиљаи кори 
хешро љамъбаст карда, онро барои татбиќ дар таълими физикаи мактабї 
ба Вазорати маорифи љумњурї пешнињод намуданд. Натиљаи ин тањќиќот 
тавассути рисолањои илмї-методї, васоити таълимию тавсияњо (Плани 
дарсњои физика-1, Плани дарсњои физика-2), 10 маќола дар њафтаномаи 
«Омўзгор» ва васоити таълимии «Навъњои дарсњои физика», «Дарсњои 
физика» дастраси донишљўён ва омўзгорони мактабњои тањсилоти миёнаи 
умумї гардид.  

Тањти роњбарии дотсент Љабборов Ѓ. Љ. як гурўњ устодони кафедра 
(Норќулов А., Мухамедшин Р. А., Љумъаев Њ. Ќ., Конратев В. И.) ба 
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тањќиќи масъалаи идоракунии фаъолияти маърифатии хонандагон дар 
дарсњои физика машѓул шуда, натиљањои назаррас ба даст оварданд. Доир 
ба натиљањои тањќиќот рисолањои илмии «Познавательние задачи по 
физике», «Контроль решения познавательних задач» ва зиёда аз 100 
масъалањои маърифатї дар шакли расм ба табъ расидаанд.  

Устодони кафедра Љумъаев Њ. Ќ. (руҳашон шод бод) ва Мухамедшин 
Р. А. доир ба истифодабарии масъалањои маърифатї дар раванди таълими 
физика, Мирзоев Б. (равоншод), Шодиев Т. (шодравон), Давлатов А. доир 
ба истифодаи навъњои гуногуни масъалањои физикї ва тартиб додани 
онњо, Бобоев В. (равоншод) доир ба методикаи ташкил кардани мањфили 
«Радиоэлектроника» дар мактабњои миёна, Файзиев И. Д. доир ба 
истифодаи аќидањои мутафаккирони асримиёнагии Шарќ дар таълими 
физика, Рањматов Р. (руњашон шод бод) доир ба робитаи таълими физика 
бо истењсолоти кишоварзї, Умаров У. С. доир ба истифодаи маводи мањал 
дар таълими физика ва Раљабов У. Х. доир ба ташкилу гузаронидани 
саёњатњои физикї ба мавзеъњои мањал рисолањои номзадї дифоъ намуда, 
дар инкишофи методикаи таълими физика њиссаи арзандаи худро 
гузоштанд.  

Дар њалли масъалањои умдаи таълими физика дар муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумии љумњурї аъзоёни кафедра корњои зиёде ба сомон 
расонданд. Тайи солњои фаъолияти кафедра як зумра васоити таълим ва 
тавсияњои методї, ба монанди: «Таљрибањои намоишї аз физика» (ќисми 1) 
(Б. Мирзоев, А. Норќулов, Њ. Љумъаев, Г. Бобониёзова, В. Нигай); 
«Методика ва техникаи экспериментњои намоишї аз физика» (ќисмњои 2 ва 
3) (Т. Шодиев, Р. Мухамедшин, А. Давлатов, Г. Бобониёзова, В. Нигай); 
«Њалли масъалањо аз физика» (иборат аз 5 ќисм) (Б. Мирзоев, А. Норќулов, 
Њ. Љумъаев); «Маълумотнома аз физика» (Б. Мирзоев, Њ. Љумъаев); 
«Плани дарсњои физика - 1» (А. Норќулов, Б. Мирзоев, Њ. Љумъаев); 
«Плани дарсњои физика - 2» (А. Норќулов, Б. Мирзоев, Т. Шодиев); 
«Мустаќилият воситаи инкишофи фаъолияти хонандагон» (Б. Мирзоев, Т. 
Шукуров); «Супоришњо барои кори мустаќилонаи студентон» (Б. Мирзоев, 
П. Раљабов, Њ. Љумъаев); «Тартиб додани масъалањои физикї ва њалли 
онњо» (А. Давлатов, Т. Шодиев); «Конференсия шакли машѓулияти 
таълимї аз физика» (И. Файзиев, А. Норќулов); «Робитаи физика бо 
асосњои истењсолоти хољагии ќишлоќ» (Р. Рањматов, Т. Шодиев); Физика. 
(Ќисми 3). (Оптика. Физикаи атом ва ядрои атом) (Маматќулов М., 
Умаров У. С., Раљабов У. Х.); Таълими физика дар синфи 7 (Давлатов А., 
Зайниддинов В.); Таълими физика дар синфи 8 (Давлатов А., Зайниддинов 
В.); Методикаи таълими физика дар мактабњои асосї (Давлатов А., 
Зайниддинов В.); Робитаи физика бо адабиёт (Умаров У. С., Раљабов У. 
Х.); Маҷмуаи љадвалњо (плакатњо) –и таълимї аз физика барои синфњои 7-
11 (130 љадвал) (Умаров У. С., Раљабов У. Х.); Корњои беруназсинфї аз 
физика (Умаров У. С., Раљабов У. Х.); Маълумотнома аз физика бо 
формулањо ва расмњо (Давлатов А., Кучакшоев Д.); Истифодаи маводи 
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мањал дар њалли масъалањои тарбиявии таълими физика (Умаров У. С.); 
Физика 8. Китоби дарсї барои синфи 8-уми мактабњои миёнаи тањсилоти 
умумї (Умаров У. С. ва диг.); Таљрибаомўзии педагогї (Љумъаев Њ. Ќ., 
Умаров У. С., Мансуров Ќ. Њ.); Масъалањои паст кардани хатари офатњои 
табиї дар таълими физика (Умаров У. С., Љумъаев Њ. Ќ., Раљабов У. Х.); 
Олими нуктасанљ ва омўзгори асил  (Умаров У. С., Љумъаев Њ. Ќ.); 
Маҷмуаи супоришњои тестї аз физика (Мухамедшин Р. А. ва диг.); Марди 
накўном. (Умаров У. С., Тоњирова Р. Б.); Методикаи машѓулиятњои 
берунисинфї аз физика (Умаров У. С., Авезова Г., Раљабов У. Х.); 
Кроссвордњо дар таълими физика (Умаров У. С., Авезова Г., Раљабов У. 
Х.); Маҷмуаи барномањои таълимии фанњои кафедраи методикаи таълими 
физика (барои шуъбаи ѓоибона) (Умаров У. С., Тоњирова Р.); Маҷмуаи 
барномањои таълимии фанњои кафедраи методикаи таълими физика (барои 
шуъбаи рўзона) (Умаров У. С., Давлатов А., Мухамедшин Р., Тоњирова Р., 
Бобониёзова Г.); Таљрибаомўзии педагогї дар факултети физика (Умаров 
У. С., Бобониёзова Г.); Кори мустаќилонаи донишљўён бо китоб дар 
низоми кредитии тањсилот (Умаров У. С.); Китоби намоиш ва таљрибањо аз 
физика (синфњои 7-9) (Давлатов А., Кучакшоев Д.); Стандарти фанни 
«Физика» барои синфи VIII (Умаров У. С); Сохтор ва мазмуни њисоботи 
корњои лабораторї (Умаров У. С.); Тавсияњои методї доир ба 
машѓулиятњои аудиторї (лексия, дарс-лексия, машѓулияти амалї 
(семинарї), кори лабораторї, дарс дар устохонаи таълимї ва паркњои 
техникї) дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (Умаров У. С., Шукуров А. 
Ш.); Таљрибаомўзии педагогї дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнї 
(Умаров У. С., Холиќов У.); Тест аз фанни физика барои синфи 11 (Умаров 
У. С., Љумъаев Т.) ва маќолањои зиёд дар маљаллањои «Физика в школе», 
«Вестник висшей школи», «Народное образование», «Маърифати омўзгор» 
(собиќ «Мактаби Советї» ва «Маърифат»), «Илм ва њаёт», «Ахбороти 
Академияи илмњои Тољикистон», «Паёми Донишгоњи миллии 
Тољикистон», «Паёми Донишгоњи омўзгории Тољикистон», «Илм ва 
инноватсия», инчунин, дар њафтаномаи «Омўзгор»-у нашрияњои дигар 
нашр гардидаанд.  

Устодони кафедра дар тањияи барномањои таълимї, васоити методї, 
воситањои аёнї ва китобњои дарсии физика барои мактабњои тањсилоти 
миёнаи умумии љумњурї њиссаи арзанда доранд. Њиссаи омўзгорони 
кафедра дар пешрафти љараёни таълими физика дар мактабњои тањсилоти 
миёнаи умумии љумњурї калон аст. Васоити таълимию методии 
омодакардаи устодони кафедра Љабборов Ѓ., Мирзоев Б., Норќулов А., 
Шодиев Т., Љумъаев Њ. Ќ., Бобоев В., Рањматов Р., Давлатов А., 
Мухамедшин Р. А., Умаров У. С., Тоњирова Р. Б., Бобониёзова Г. А. ва 
дигарон мададгори муаллимони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 
љумњурї мебошанд. Устодони кафедра, профессор Мирзоев Б., дотсентон 
Љумъаев Њ. Ќ., Умаров У. С. ва муаллими калон Тоњирова Р. Б. дар њамкорї 
бо омўзгори физикаи гимназияи №53-и ба номи Муњаббат Мањмудоваи 



405 

 

шањри Душанбе, омўзгори дараљаи олї Тўраќул Љумъаев (собиќ устоди 
кафедра) Консепсияи мактаби миллї, Консепсияи маълумоти миёнаи умумии 
Љумњурии Тољикистону Консепсияи маълумоти физикиро ба роњбарї 
гирифта, барои мактабњои асосї (нуҳсола) ва муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумї барномаи физикаро тартиб доданду тавассути маљаллаи «Маърифат» 
ва дастури Идораи маорифи шањри Душанбе дастраси омўзгорони физика 
гардониданд. Коркарди методии таълими асосњои физика дар мактаби асосї 
дар сањифањои маљаллаи илмї-оммавии Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон «Маърифат» (солњои 1998-2000) ба табъ расидааст.  

Кафедра бо Академияи тањсилоти Тољикистон (АТТ), Пажуҳишгоњи 
рушди маорифи Тољикистон (ПРМТ), Донишкадаи љумњуриявии такмили 
ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф (ДЉТИБКМ), Институти 
физика ва техникаи ба номи Султон Умаров, Институти астрофизикаи АИ 
Љумњурии Тољикистон, кафедрањои методикаи таълими физика ва физикаи 
умумии Донишгоњи миллии Тољикистон, кафедраи методикаи таълими 
физика ва физикаи назариявии Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 
академик Бобољон Ѓафуров, кафедраи методикаи таълими физикаи 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, кафедраи методикаи 
таълими физикаи Донишгоњи давлатии Кулоб ба номи Абуабдуллоњи 
Рўдакї, кафедраи методикаи таълими физикаи Донишгоњи давлатии Хоруѓ 
ба номи Моёншоњ Назаршоев, Донишкадаи такмили маълумоти касбии 
ВМКБ ва ѓ. робитаи зичи корї дорад. Мутаассифона, пас аз пош хўрдани 
иттињоди шуравї робитањои кории кафедра бо кафедрањои њамноми 
давлатњои ИДМ гусаста гардид. Мудирияти кафедра иќдом дорад, ки то 
њадди имкон ин равобитро барќарор намояд.  

Кафедра бо муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе 
ва навоњии гирду атрофи он робитаи зичи корї дорад. Донишљўёни 
факултети физика тањти роњбарии методистони кафедра дар заминаи 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии бењтарини шањр (муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумии №№7, 10, 11, 12, 33, 34, 42, 56) ва гимназияњои 
№№9, 53, «Њотам ва ПВ», гимназияи хусусии «Кафолат» таљрибаомўзии 
педагогї мегузаранд. Солњои тўлонї роњбарии таљрибаомўзии педагогии 
донишљўёни факултетро омўзгори соњибтаљрибаву боистеъдод, устоди 
варзида ва методисти моњир Тоњирова Р. Б. ба уҳда доштанд. Њоло бошад, 
роњбарии таљрибаомўзии педагогии донишљўёни факултетро номзади 
илмњои педагогї, муаллими калони кафедра Раљабов У. Х. ба уҳда дорад. 
Таљрибаомўзии таълимї ва педагогии донишљўён асосан дар гимназияњо 
ва муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе гузаронида 
мешавад. Бо ин маќсад Донишгоњ (кафедра) бо ин гимназияњову 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шањри Душанбе шартномаи 
њамкорї дорад. Базаи моддї-техникї ва потенсиали мутахассисони ин 
гимназияњову муассисањои таълимї барои самаранок гузаронидани 
таљрибаомўзии таълимї ва педагогии донишљўён мусоидат менамоянд. Ба 
таљрибаомўзии педагогии донишљўён устодони соњибтаљрибаи кафедра ва 
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кафедрањои педагогикаю психология роњбарї менамоянд. Барои 
самаранок ташкилу гузаронидани таљрибаомўзии таълимї ва педагогии 
донишљўён дар кафедра гўшаи «Ба ёрии таљрибаомўз-омўзгори оянда» 
ташкил карда шудааст. Устодони кафедра барои ёрї ба донишљўёни 
таљрибаомўз як ќатор дастурњои методї тањия ва нашр кардаанд.  

Дар давраи таљрибаомўзии педагогї донишљўён барои навиштани 
корњои курсї ва хатмкунї маводи зарурї љамъ мекунанд, инчунин, барои 
љамъбасти кори хатмкуниашон дар мактабњою гимназияњо озмоиши 
педагогї мегузаронанд.  

Кафедра дар назди гимназияи №53-и ба номи Муњаббат Мањмудова 
(њоло МТМУ-и №53) маркази методии худро дорад, ки аз љониби Вазорати 
маорифи љумњурї маъќул ва расмї гардонида шудааст. Дар кафедра 
адабиёти методї, намунаи наќшањои дарс, тањлили педагогию психологї 
ва методии дарс, наќшањои таќвимї-мавзуї, наќшањои корњои 
берунисинфї, нишондоду тавсияњои методї, воситањои аёнї, маводи 
дидактикї, намунаи корњои санљишї ва ѓ. барои таљрибаомўзон ва 
омўзгорони мактабњои тањсилоти миёнаи умумї гирд оварда шудааст. Дар 
баъзе мавридњо, машѓулиятњои амалї аз методикаи таълими физика бо 
донишљўёни факултети физика дар њамин гимназия баргузор мегардад. 
Љамъомадњои иттињодияи методии омўзгорони физикаи мактабњои н. 
Исмоили Сомонї ва шањри Душанбе, курсњои бозомўзии омўзгорони 
шањри Душанбеву љумњурї, конференсияву семинарњои омўзгорони н. 
Исмоили Сомонї ва шањри Душанбе дар заминаи кафедра гузаронида 
мешаванд. Устодони кафедра Мирзоев Б., Љумъаев Њ. (руҳашон шод бод) 
дар њамин гимназия дарс мегуфтанд, њоло бошад, дотсент Умаров У. С. дар 
њамин гимназия аз фанни физика дарс мегўяд. Дар навбати худ, устодони 
гимназия ба донишљўён барои гузаронидани таљрибаомўзии педагогї, 
шинос шудан бо корњои тарбиявї кумаки зиёд мерасонанд. Барномаю 
дастурњои методии таълифкардаи устодони кафедра, пеш аз ба омўзгорони 
физикаи мактабњои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї тавсия шуданашон 
аз озмоиши педагогї (дар њамин гимназия) мегузаранд. Устодони калони 
кафедра Умаров У. С. (њоло номзади илмњои педагогї, дотсент, декани 
факултети физикаи ДДОТ ба номи С. Айнї), Бегимов Њ. Х. (њоло номзади 
илмњои педагогї, мудири кафедраи методикаи тањсилоти ибтидої) ва 
Раљабов У. Х. (њоло номзади илмњои педагогї, мудири кафедраи 
методикаи таълими физика) корњои илмї-тањќиќотии худро дар њамин 
гимназия амалї намуда, аз озмоиши педагогї гузаронидаанд.  

Имрўз дар кафедра 11 нафар устодон, аз он љумла 3 нафар номзади 
илмњои педагогї, дотсентон, 2 нафар муаллими калон, 6 нафар ассистент, 1 
нафар лаборанти калон ва 1 нафар лаборант фаъолият доранд. Дар кафедра 
лабораторияњои намоиши таљрибањо (ду лаборатория), кабинети лексионии 
методикаи таълими физика, њуљраи тайёркунии таљрибањои намоишї ва 
китобхона амал мекунанд. Лавозимот, дастгоњњои таљрибањои намоишї, 
воситањои аёнї: колексияњо, тамсилањо (моделњо), макетњо, љадвалњо кўњна 
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шуда, ба талаботи замони муосир ќисман љавобгў нестанд. Хушбахтона, соли 
2014 бо ташаббуси собиќ ректори Донишгоњ муњтарам А. А. Рањмонов ва 
дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи рушди ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї барои солњои 2013-2020» ќабул гардид, ки дар он 
барои мустањкам гардонидани пояи моддї-техникии кафедраи методикаи 
таълими физика банди махсус пешбинї шудааст.  

Дар кафедра донишљўён аз методикаи таълими физика рисолањои 
дипломї, рисолањои хатм ва корњои курсию озмунї навишта, дар 
конференсияњою љамъомадњои илмї-методї маърузањо мекунанд. 
Натиљањои кори илмї-методии донишљуён (бо њаммуаллифии омўзгорон) 
дар маљаллањо ва нашрияњои илмї-методї чоп мешавад. Соли тањсили 
2012-2013 собиќ донишљўи факултети физика, феълан ассистенти кафедра 
Мирзозода Фирўз дар озмуни «Донишљў ва прогресси илмї-техникї», ки 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон эълон карда буд, бо пешнињоди 
мавзуи «Тарбияи худмуњофизаткунию худнаљотдињї њангоми тањдиди 
хатари офатњои табиї дар таълими физика» (роњбари илмї дотсент Умаров 
У. С.) иштирок карда, сазовори љойи аввал ва мукофоти пулї гардид. Соли 
тањсили 2013-2014 бошад, ба њамин озмун донишљўи соли сеюми факултети 
физика, ихтисоси физика-математика Самадзода Файзалї тањти унвони 
«Робитаи физика бо адабиёт» (роњбари илмї дотсент Умаров У. С.) кори 
озмунї пешнињод кардааст.  

Дар кафедра семинари илмї-методї амал мекунад, ки ба он дотсенти 
кафедра Мухамедшин Р. А. роњбар аст.  

Дар кафедра мањфили фаннї «Омўзгори љавон» бо роњбарии 
Сафаралї Авлиёќул, Ашуров А. амал мекунад: Натиљањои нињоии 
бадастовардашудаи кори мањфилњои мазкур он аст, ки донишљўёни соли 4-
уми тањсил барои самаранок гузаронидани таљрибаомўзии педагогї тайёр 
мешаванд. Асбобњои сохтаи аъзоёни мањфил дар намоишгоњњои 
«Конференсияи илмї – методии љумњуриявї дар мавзуи «Ташаккули 
фаъолияти маърифатии хонандагону донишљўён њангоми омўзиши фанњои 
табиї–риёзї дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумї ва олї» бахшида ба 20 
- солагии Иљлосияи 16-уми таърихии Шурои олии Љумњурии Тољикистон ва 
15 - солагии Вањдати миллї ва љашни 80-солагии ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї ба намоиш гузошта шуда буданд.  

Кафедраро дар солњои гуногун устодони варзида дотсент Љабборов Ѓ. 
Љ. (солњои 1974-1984), дотсент Шодиев Т. Ш. (солњои 1984-1986), муаллими 
калон Норќулов А. (солњои 1986-1987), дотсент Бобоев В. Б. (солњои 1987-
1992), профессор Мирзоев Б. (солњои 1992-2002), дотсент Љумъаев Њ. Ќ. 
(солњои 2002-2011) ва дотсент Умаров У. С. (солњои 2011-2020) сарварї 
кардаанд. Хизмати ин устодон дар пешрафти фаъолияти кафедра, тайёр 
кардани омўзгорони физика барои муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 
љумњурї ва берун аз он, инчунин, дар инкишофи маорифи кишвар калон аст.  

Кафедраро имрўз номзади илмњои педагогї, дотсент Раљабов У. Х. 
роњбарї мекунад. Устодони кафедра дотсентон Давлатов А., Мухамедшин Р. 
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А., Умаров У. С., муаллими калон Бобониёзова Г. А., ассистентон Мавлонов 
И. Ш., Ашуров А. Њ., Сафаралї Авлиёќул, Мирзозода Ф. Т., Назарова Ф. Н. 
ва Љомиев Њ. Н. барои пешрафти таълиму тарбияи донишљўён ва корњои 
илмию методї хизмати арзанда доранд. Кормандони техникии кафедра 
лаборанти калон Юлдошева М. ва лаборант Иѓболбии Нуралї дар рушду 
нумўи он сањми арзанда доранд.  

Аъзоёни кафедра тањти роњбарии мудири он, номзади илмњои 
педагогї, дотсент Раљабов У. Х. имрўзњо низ дар њалли масъалањои умдаю 
мубрами таълими физика дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва 
олии Љумњурии Тољикистон зањмат мекашанд. Устодони кафедра Р. А. 
Мухамедшин, А. Давлатов, У. С. Умаров, Г. А. Бобониёзова, И. Ш. 
Мавлонов, А. Њ. Ашуров, Сафаралии Авлиёќул, Мирзозода Фирўз, Ф. Н. 
Назарова ва Њ. Н. Љомиев аз рўйи равияи илмии кафедра 
«Мукаммалкунонии мазмун, васоит ва методњои таълими физика дар 
мактабњои тањсилоти миёнаи умумї ва олї тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар барои маориф», «Консепсияи маълумоти миёнаи умумии 
Љумњурии Тољикистон»« дар соњањои гуногуни методикаи таълими физика 
доир ба њалли проблемаи «Баланд бардоштани сифату самаранокии 
шаклњои гуногуни ташкили раванди таълиму тарбия дар мактабњои 
тањсилоти миёнаи умумї ва олї» тањќиќот бурда истодаанд.  

Аъзоёни кафедра ѓайр аз корњои таълимї, тарбиявї ва илмию методї 
ба корњои илмї-тањќиќотии фармоишї низ машѓуланд. Дар кафедра доир 
ба як мавзуъ корњои илмї-тањќиќотии фармоишї бурда мешавад: «Усулњои 
интерактивии таълим њамчун воситаи ташаккули тафаккур ва ќобилияти 
эљодии хонандагон њангоми омўзиши физика» (роњбари илмї номзади 
илмњои педагогї, дотсент Умаров У. С.).  

Соли тањсили 2018-2019 як нафар докторант (Назарова Ф. Н.) ва соли 
тањсили 2019-2020 як нафар докторант (Љомиев Њ. Н.) шуъбаи 
докторантураро хатм намуданд.  

Дар кафедра бо ташаббуси Умаров Умар Сулаймонович соли 2011 
конференсияи илмї-методии байналхалќї дар мавзуи «Такмили мазмун, 
методњо ва васоити омўзиш дар раванди таълими фанњои табиию риёзї», 
бахшида ба 20-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва 
40 солагии факултети физика, соли 2012 конференсияи илмї-методии 
љумњуриявї дар мавзуи «Ташаккули фаъолияти маърифатии хонандагону 
донишљўён њангоми омўзиши фанњои табиї-риёзї дар мактабњои 
тањсилоти миёнаи умумї ва олї», соли 2014 конференсияи илмї-методии 
байналхалќї дар мавзуи «Проблемањои муосири таълими фанњои физикаю 
математика дар мактабњои миёна ва олї», соли 2018 конференсияи илмї-
амалии љумњуриявї дар мавзуи «Проблемањои татбиќи муносибати 
босалоњият дар таълими фанњои табиї-риёзї ва технологияи 
информатсионї» ба муносибати 30-солагии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон, соли 2019 конференсияи илмї-методии љумњуриявї 
дар мавзуи «Муносибати босалоњият дар таълими фанњои табиї-риёзї: 
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воќеият ва имкониятњо дар шароити татбиќшавии он» ба муносибати 30-
солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ташкил ва 
баргузор карда шуд.  

Тањти роњбарии дотсент Умаров У. С. се нафар Вейсел Бигеч тањти 
унвони «Таълими физика дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 
Љумњурии Тољикистон ва литсей-интернатњои муштараки тољикї-туркии 
љамъияти таълимии «Шалола»« (соли 2019), Мухторов Лутфулло 
Тахирович тањти унвони «Методикаи истифодаи барномањои компютерии 
такмилдодашуда дар ташаккули тафаккури эљодии донишљўёни ихтисоси 
физикаи донишгоњњои педагогї» (соли 2019), Боев Суњроб Гулмуродович 
«Методикаи ташаккул додани шавќу њаваси маърифатии хонандагони 
синни хурди мактабї ба физика ва омода намудани онњо ба омўзиши 
мусалсали ин фан» (соли 2020) рисолаи номзадиашонро бомуваффаќият 
дифоъ намуданд.  

Њамасола дар кафедра конференсияи илмии амалии анъанавии 
апрелии устодон ва донишљўён ташкилу гузаронида мешавад, ки дар он 
устодони кафедра иштирок намуда, маърузањо ироа мекунанд.  

Ѓайр аз ин устодони кафедра дар Машварати январї ва августии 
омўзгорони фанни физика дар н. Исмоили Сомонии шањри Душанбе ва н. 
Варзоб низ иштирок намуда, бо маърузањо гузориш медињанд.  

 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ХИМИЯ, кафедра.  
Кафедра моњи майи соли 1989 дар заминаи кафедраи «Химияи 

умумї»-и факултети биология-химия бо номи кафедраи «Методикаи 
таълими биология ва химия» арзи вуљуд кардааст. Аввалин мудири 
кафедра, дотсент Усмонов И. У. буда, дар ташкил ва инкишофи он хизмати 
арзанда кардааст. Баъд дотсент Тошев А. С. кафедраро якчанд сол сарварї 
намуд. Имрўз сарварии кафедраро узви пайвастаи Академияи Тањсилоти 
Тољикистон, профессор, Зубайдов У. З. ба уҳда дорад.  

Дар кафедра профессорон Зубайдов У. З., Бобиев Ѓ. М., дотсентон 
Ашурова М. А., Тошев А. С., Ахмедова С. А., муаллимони калон 
Мањмудова Э. М., Љўраева С. М. ва муаллимон Лаълбекова М., Ќараев F. 
Ю., Маљидов Р. Н., Иброњимова О., Зиёбекова М., Шарипов М., Алимов 
С. ва Абдуллозода Њ. тайи солњои гуногун фаъолият намудаанд. Дар ин 
давра аъзоёни кафедра беш аз 40 маќола, 3 дастури методиро оид ба усули 
таълими химия ва биология дар мактаби миёна ва мактаби олї ба табъ 
расониданд. Аз соли 1998 кафедраи методикаи таълими химия ва биология 
аз сабаби ба факултетњои мустаќили химия ва биология људо шудани 
факултети биология ва химия бо номи кафедраи «Методикаи таълими 
химия» фаъолият мекунад.  

Њоло дар кафедра д.и.п., профессор Зубайдов У. З., номзади илмњои 
химия Бобиев Х. А., н.и.п. Алимов С. Ш., муаллими калон Мањмадаминов 
М. Н. ва омўзгорон Файзуллоева М. М., Зоирова З. ба фаъолияти илмию 
омўзгорї машѓуланд. Дар назди кафедра озмоишгоњи таълимї амал 
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мекунад, ки донишљўён савияи дониши назариявї ва амалии хешро такмил 
медињанд.  

Бо роњбарии профессор Зубайдов У. З. устодони кафедра оид ба 
мавзуи «Назария ва амалияи таълими тафриќа – асоси инкишоф ва тарбия» 
тадќиќотњои илмию методї мебаранд. Профессор Зубайдов У. З. муаллифи 
барномањои химия барои синфњои 8–11, китоби дарсии «Корњои амалї аз 
химия барои синфњои 8-9», китоби дарсии «Химия» барои синфи 8, китоби 
дарсии «Химияи органикї» барои синфи 10, китоби дарсии «Химияи 
умумї» барои синфи 11, китобњои дарсии «Асосњои методикаи таълими 
химия» (ќисми I ва II), «Асосњои методикаи таълими биология» барои 
донишљўёни донишгоњњои омўзгорї мебошад. Ба ѓайр аз ин аъзоёни 
кафедра дар тўли фаъолияти хеш як рисола (Зубайдов У. З.), зиёда аз 16 
дастури таълимї, 9 барномаи таълимї барои донишљўёни мактабњои олї 
ва зиёда аз 350 маќолањои илмию методї навишта, чоп намудаанд.  

Дар кафедра аспирантон ва унвонљўён низ фаъолият мекунанд, ки дар 
ду соли охир зери роњбарии д.и.п., профессор Зубайдов У. З. ду нафар 
рисолаи номзадиашонро дифоъ намуданд. Кафедра бо Академияи 
Тањсилоти Тољикистон, Пажуҳишгоњи илмњои педагогии Тољикистон, 
кафедрањои методикаи таълими химияи Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии ш. Хуљанд ба номи Б. Ѓ. Ѓафуров, Донишгоњи 
давлатии ш. Кулоб, Донишгоњи давлатии ш. Ќурѓонтеппа, Донишкадаи 
такмили ихтисоси муаллимони ш. Душанбе, Донишкадаи такмили 
ихтисоси муаллимони ВАБК, инчунин, мактабу литсейњо робитаи илмию 
методї дорад.  

Имрўз дар факултет чор кафедра - химияи умумї ва ѓайриорганикї, 
химияи органикї ва биологї, методикаи таълими химия, технология ва 
экологияи химиявї амал мекунанд.  

 Аз рўзи таъсисёбии факултет то соли 1979 сарварии факултетро 
номзади илми биология, дотсент Зубайдов У. З., минбаъд дотсентон 
Мањмадзиёев А. М., Тўраев А. К., профессор Солиев Л., дотсентон Алиев 
Љ. Р., Њайдаров А. Њ., профессор Бобиев F. М., дотсент Гулов Т. Ё., 
дотсент Шарипов И. Н. ба уҳда доштанд. Алњол ин вазифаро дотсент 
Алимов С. Ш. ба дўш дорад.  

 Фаъолияти илмї ва методии устодони факултет то имрўз дар шакли 
10 китоби дарсї барои мактабњои тањсилоти њамагонї, 15 монография, 12 
китоби дарсї барои донишљўён ва мактаббачагон, зиёда аз 80 дастурњои 
таълимї, 27 ихтироот, 35 барномањои таълимї барои мактабњои тањсилоти 
њамагонї ва олї, зиёда аз 2600 маќола ва фишурдаи маърузањо чоп 
шудааст.  

Як зумра донишљўёни факултет аз натиљаи корњои илмии хеш дар 
конфронсњои бонуфузи илмї баромад намуда, фишурдаи онро дар маљалла 
ва маҷмуањои илмї чоп кардаанд. Дар озмунњо љойњои намоёнро ишѓол 
намудаанд.  
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МИРАЗОРОВ Комрон Иззатуллоевич (тав. 14. 10. 
1989, н. Њамадонї, 06. 07. 2021, ш. Душанбе), омўзгори 
ситология. Соли 2007-2012 дар Донишгоҳи давлатии 
Кулоб ба номи Абуабдуллои Рудакї таҳсил кардааст. 
Солњои 2012-2021 ба аспирантураи ДМТ дохил шуда, 
ҳамчун ассисенти кафедараи биологияи умумї ва 
методикаи таълими биологияи факултети биологияи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи С. 
Айнӣ кор мекард. Солњои 2015 - 2021 ҳамчун маллими 

калони кафедраи мазкур кор мекард. Дар тули фаъолият њамчун роҳбари 
маҳфили биологони ҷавон, роҳбари дастаи олимпи факултети биология 
дар озмуни АМИТ бо гирифтани ҷойҳои намоён (якум ва дуюм) сазовор 
шудааст. Муаллифи якчанд дастурҳои таълимию методӣ, зиёда 25 мақолаи 
илмї, илмию методӣ ва оммавӣ буд. Бо ифтихорномаи фахрии Донишгоҳ, 
ифтихорнома ва сипосномаи Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сарфароз гардонида шуда буд. Инчунин, дар соли 2018 бо 
гирифтани аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонї шудааст. 
Дар мавзуи «Синтез ва хосиятњои биологии баъзе дипептидњои 
триптофандор ва маљмаањои онњо бо иони руњ (II)» кори илимї анљом 
додааст.  

 Ас.: Методикаи истифодабарии растаниҳои шифобахши Тоҷикистон дар 

дарсҳои ботаника барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ (дастури методї). Д., 2014; 
Применение пентафторфенилових эфиров при синтезе дипептида глутамил - триптофан 
и сравнение биологических свойсв. //Известия Академия Наук Респулики Таджикистан. 
№1г. 2018; Корњои берун аз синфї аз биология (дастури методї). Д., 2014;Истифодаи 
маводҳои кишваршиносӣ асоси ташаккули шақӯ завқи таълимию маърифатии 
донишҷӯён дар ҷараёни таълими экалогия. //Паёми ДДОТ. Д., 2020; Нақши 
машғулиятҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ дар ташаккули хисси табиатдӯсти и 
хонандагон. //Паёми ДДОТ. Д., 2020.  

 
МИРБОБОЕВ Азизхон (тав. 22. 10. 1957) – 

эроншинос, забоншинос, номзади илми филология (1991), 
дотсент (1992), барандаи Љоизаи Мавлавии Бунёди 
байналмилалии забони форсї-тољикї, Аълочии фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикстон.  

Хатмкардаи Донишгоњи миллии Тољикистон (1980).  
Корманди Институти забон ва адабиёти Рўдакии 

Академияи Илмњои Тољикистон (1981-1983; аспиранти 
Академияи илмњои ЉТ (1983-1987). С. 1991 дар Шурои илмии Донишгоњи 
давлатии Тољикистон рисолаи номзадиро аз рўи тахассуси «забонњои 
эронї» њимоя намуд. С-њои 1989-1993 муаллим, дотсенти кафедраи забони 
тољикї; с. 1993 дотсенти кафедраи таърихи забон ва типология; сс. 1994-
1996 докторанти Донишгоњи миллии Тољикистон. С-њои 1997-2003 дотсент, 
муовини мудири кафедра, муовини илмии декани факултаи филологияи 
Донишгоњи славянии Русия ва Тољикистон, узви Шурои илмї ва Шурои 
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диссертатсионии ин донишгоњ (1998-2007); дотсенти кафедраи таърихи 
забон ва типологияи Донишгоњи миллии Тољикистон (2008-2015). Солњои 
2016-2021 ба сифати мудири кафедраи забони тоҷикӣ ва мудири кафедраи 
назария ва амалияи забоншиноси ДДОТ ба номи С. Айнї ифои вазифа 
дошт. Баъдайн чун дотсенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии 

донишгоњи номбурда фаъолият дорад. Номбурда раиси сектсияи 
забоншиносӣ, узви  Шурои диссертатсионии Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, узви  Шурои миллии таҳсилот ва 
раиси бахши ҳамоҳангсозии барномаҳо ва китобҳои дарсии забони 
тоҷикии Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон, муовини раиси  Шурои 
экспертии илмҳои филологии Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви комиссияҳои гуногуни Кумитаи 
забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ниҳодҳои 
дигари давлатию илмии кишвар мебошад.  

Тањти тањрири А. Мирбобоев бештар 50 китоб, аз љумла «Фарњанги 
англисї-тољикї» (2005), «Фарњанги тољикї ба русї» (2006), «Фарњанги 
тољикї-англисї» (2008), «Фарњанги гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» 
(2012) ва ѓайра аз чоп баромадааст.  

Ос.: Фарњанги масодири забонњо ва гўишњои эронии Тољикистон (њаммуаллиф, ба 
забони форсї). Љилди 1-2. Д., 1997; Фарњанги номњои тољикї (њаммуаллиф, ба забонњои 
форсї ва тољикї). Д., 2000; Девони Одамушшуаро Рўдакї (њаммуаллифон, ба забонњои 
форсї ва тољикї). Д., 2002; Программаи курси «Типологияи муќоисавии забонњои 
тољикї ва русї» (Морфология, њаммуаллиф). Д., 1995; Муқаддимаи филологияи эронӣ. 
Д., 2015.  

 
МИРБОБОЕВ Додохон (тав. 12. 12. 1929, ш. 

Конибодом), муаррихи тољик, номзади илмњои таърих 
(1966), дотсент (1969). Солњои 1948–1953 дар Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил 
намудааст. Солњои 1953–1955 муаллими Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Ленинобод ба номи С. М. 
Киров, 1955–1959 муаллими мактаби миёнаи ба номи 
Коммунизми ш. Конибодом, 1959–1962 аспиранти 
Институти шарќшиносии АИ ИЉШС дар ш. Москва, 

1962–1963 ходими илмии Институти таърихи ба номи А. Дониши АИ 
Тољикистон, 1963–1982 муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
таърихи ЊКИШ-и Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 
1982–1990 мудири кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1990–2004 
њамчун дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев 
кор кардааст. Аз соли 2004 ба нафаќа баромадааст. Муаллифи зиёда аз 50 
асару маќолањои илмї ва илмию методї мебошад. Мавзуи тадќиќотњои 
ўро масъалањои сиёсати хориљии Афѓонистон дар марњилаи аввали 
истиќлолият, муносибатњои халќи авѓону шуравї дар бар мегирад. Бо 
медали «Барои мењнати шоён» ба муносибати 100 солагии В. И. Ленин, 
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нишонњои сарисинагии «Барои муваффаќиятњо дар кори мактаби олии 
ИЉШС» (1979) ва «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1990) ќадр карда 
шудааст.  

Ас.: Сиёсати хориљии Афѓонистон дар марњилаи аввали ташаккули истиќлолият 
(бо забони русї). Д., 1964; Дўстї ва њамкорї (ҳаммуаллиф). Д., 1964; Муносибатњои 
афѓону шуравї дар марњилаи аввали тараќќиёти Афѓонистон (солњои 1919–1928), (бо 
забони русї). Д., 1965; Намунаи муносибатњои њамкорї. Д., 1971; Њамзистии осоишта 
дар мисоли СССР ва Афѓонистон. Д., 1974; Дўстие, ки онро замон санљидааст. Д., 1981; 
Барќарорёбї ва инкишофи муносибатњои шуравию афѓон. Д., 1989.  

 
МИРГАНОВА Нигина Рауфовна (тав. 12. 11. 1970, 

ш. Душанбе), забоншинос, номзади илмњои педагогї 
(2007). Солњои 1987–1992 дар Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намуда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 
1993–2004 муаллими забон ва адабиёти рус дар мактаби 
миёнаи №34-и ш. Душанбе буд. Аз соли 2004 дар ДДОТ 
ба номи С. Айнї ба њайси муаллими калони кафедраи 
забони русии умумидонишгоњї кор мекунад. Солњои 

2008–2009 вазифаи мудири кафедраи забони русии умумидонишгоњиро ба 
уҳда дошт.  

Аз соли 2009-2012 вазифаи мудири шуъбаи аспирантура ва 
доктарантураи ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Солҳои 2012-2014 котиби  Шурои 
олимони ДДОТ ба номи С. Айнӣ, аз 2014-2016 директори Маркази илм ва 
инноватсияи донишгоҳ, аз соли 2016 то ба имрӯз мудири кафедраи забони 
муосири рус ва забоншиносии умумии донишгоҳ аст. Муаллифи зиёда аз 50 
мақолаи илмӣ ва илмию методӣ мебошад, ки масъалаҳои низоми 
маълумоти олӣ, низоми кредитии таҳсилот ва методикаи омӯзишу таълими 
забони русиро фарогиранд. Бо ифтихорномаи Вазорати маорифи Ҷуиҳурии 
Тоҷикистон сазовор гардидааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тоҷикистон» (2013) сарфароз карда шудааст.  

 Ас.:Грамматика русского языка (учебное пособие). Д., 2009; Методическое 
пособие по русскому языку для студентов с таджикским языком обучения. Д., 2010; 
Кризис в висшем образовании преодолим // Вестник. ТГПУ. Д., №8, 2005; Социально-
педагогические проблеми развития системи высшего образования в годы независимости 
// Наука и жизнь. Д., 2007; Теоретико-метологические предпосилки развития системи 
высшего образования Республики Таджикистан //Русский язык и литература в школах 
Таджикистана. Д., №4, 2007; Сборник упражнение по современному русс кому языку (ќ. 
1). Д., 2020.  

 

МИРЗОАЛИЕВА Адолат Шералиевна (тав. 25. 02. 
1972, ш. Вањдат), адабиётшинос, номзади илми филология 
(2004), дотсент2010. Солњои 1991–1996 дар факултети 
филологияи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Ќ. Љўраев тањсил намудааст. Солњои 1996–1999 
аспиранти шуъбаи рўзонаи кафедраи адабиёти тољик, 
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1999–2001 муовини декани факултети филологияи тољик оид ба тарбия, 
2001–2011 мудири шуъбаи аспирантураи ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Аз 
соли 2001 то имрўз дар вазифаи дотсенти кафедраи назария ва таърихи 
адабиёти донишгоњ њамзамон аз соли 2018 њамчун котиби илмии Шурои 
диссертатсионии 6. Д. КОА- назди донишгоњ фаъолият дорад. Рисолаи 
номзадиро дар мавзуи «Поэтикаи ѓазалиёти Бадриддин Њилолї» дифоъ 
намудааст. Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон (2003).  

Ас.: Таърихи адабиёти Шарќ. Д., 2009; Мушкилоти таълими достонњои њамном 
(воситаи таълимї). Д., 2010; Таърихи адабиёти тољик (асрњои У111- Х), (бо 
њаммуалифии С. Саидов) 2013; Таърихи адабиёти тољик (асрњои Х1- Х11), (бо 
њаммуалифии С. Саидов) 2014; Забони тољикї (барои хориљиён, њаммуаллиф). Д., 2015.  

 

МИРЗОЕВ Абдулѓанї Муњаммадович (12. 12. 
1908, шањри Китоби вилояти Ќашќадарёи Љумњурии 
Узбекистон - 16. 8. 1976, шањри Душанбе), 
адабиётшиноси шуравии тољик, академики Академияи 
илмњои Тољикистон (1957), доктори улуми филологї 
(1957), профессор (1960), Ходими хидматнишондодаи 
Љумњурии Тољикистон (1959) ва Љумњурии Узбакистон 
(1966). Абдулѓанї Мирзоёв 12- декабри соли 1908 дар 
шањри Китоб, ки дар он замон аз ќаламрави аморати 

Бухоро мањсуб мешуд, дар оилаи руҳонї ба дунё омадааст. Мирзоев 
фориѓултањсили шуъбаи ховаршиносии Донигоњи давлатии Ленингрод 
(њоло Санкт-Петербург) аст (1939). Баъд аз хатими донишгоњи мазкур дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории шањри Душанбе аз фунуни забоншиносї 
ва таърихи забонњои эронї дарс мегуфт. Солњои 1942-1944 дар 
сафоратхонаи шуравї дар Эрон ифои вазифа намудааст. Солњои 1945- 1947 
раиси Институти таърих, забон ва адабиёти шуъбаи тољикистонии 
Академияи улуми шуравї ва солњои 1947-1951 мудири бахши адабиёти 
классикии Институти забон ва адабиёти Академияи улуми Љумњурии 
шуравии сотсиалистии Тољикистон, солњои 1951-1958 мудири шуъбаи 
ховаршиносї ва солњои 1958-1976 нахустин раиси Институти шарқшиносии 
Академияи улуми Љумњурии шуравии ситсиалистии Тољикистон буд. 
Мирзоев дар чандин ҳамоишу анљуманњо ва конфаронсњои байналмилалї 
иштирок ва суханронї кардааст. Аз љумла, ба сифати узви њайати вакилони 
шуравї дар ҳамоиш ва анљуманњои байналмилалии ховаршиносон дар 
Миюнхен (1957), Маскав (1960), Дењлї (1964), Порис (1973) ва ѓайра 
интирок дошт. Њамчунин, дар ҳамоиши якуми эроншиносї дар Тењрон 
(1966), таљлили 2500-солагии давлати Эрон дар Тењрон (1971), баргузории 
солгардњои Пири Њирот- Хоља Абдуллоњи Ансорї дар Кобул (1962), 
Носири Хусрав дар Машњад (1974), Абурайњони Берунї дар Эрон ва 
Покистон (1975) ва ѓайра ширкат намуда, суханронї намудааст. 
Фаъолияти адабии Абдулѓанї Мирзоев бо матбуот аз соли 1926 оѓоз 
мешавад, ки бо тахаллусњои мустаъори «Шањдї», «Гулханї» ва 
«Абдулѓанї» дар рўзномањои «Овози тољик», «Бедории тољик», 
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«Тољикистони сурх» ва маљаллаи «Барои адабиёти сотсиалистї» хабару 
маќолањо ба таъб расонидааст. Ин навиштањояш дар ду маҷмуа ба нашр 
расидаанд.  

 Мирзоев дар њар ду соњаи суханшиносї њам адабиётшиносї ва њам 
забоншиносї фаъолият намудааст. Нахустин маќолти илмии ў дар бахши 
забоншиносї буданд. Ў њанўз аз овони донишљўйї чанд маќола доир ба 
масоили забоншиносї дар сафњањои маљалати «Мактаби советї» (алъон 
«Маърифати омўзгор») ва «Барои адабиёти сотсиалистї» ба нашр расонда 
буд. «Дар атрофии пелеонталогияи забон», «Фарќи семантики пасванди 
«ак» (1936), «Семантикаи функсиявии академик Мар» (1939), «Баъзе 
мулоњизањо дар атрофии калимањои нумератитвї» (1940) ва «Духтархона 
чист?» аз он љумлаанд.  

 Ќисмати асосии фаъолияти илмии Мирзоевро адабиётшиносї 
ташкил медињад. «Саййидо ва маќоми ў дар таърихи адабиёт тољик» (1947) 
аз нахустин асари бунёдии Мирзоев мебошад, ки мањсули тадќиќоти беш аз 
35-солаи ўст. Мирзоев дар баробари тањќиќи рўзгор ва осори Саййидо дар 
асоси манобеи таърихї муњити зиндагї ва авзои сиёсиё иљтимоии ва 
адабии замони шоирро таъин намудааст. Аз он љо, ки Саййидо яке аз 
пайравони сабки њиндї (сабки исфањонї) буд, муњаќќиќ мушаххасоти 
сабки њиндї, заминаи пайдоиш ва интишори он дар Мовароуннањр, 
таъсири ин сабк ба шуарои ин сарзамин ва дигар масоили марбут ба 
рўзгору осори шоирро баррасї намудааст. Дар рисолаи «Мулњами 
Бухорої» (1948), ки аз шуарои њамасри Саййидост, Мирзоев тавъам бо 
баррасии рўзгор ва осори ин шоири оњангар мавзуъ ва ѓояи адабиёти 
њунармандии ин давронрро мавриди бањс ќарор медињад. Бештари 
тањќиќоти Мирзоев ба баррасии адабиёти асрњои ХУ1-Х1Х, ки камтар 
мавриди таваҷҷуҳи муњаќќиќон ќарор гирифтааст, бахшида шудааст. 
Мирзоев доир ба манобеи адабї ва рўзгору осори адибони људогонаи ин 
даврон чандин маќола ва рисолањо навиштааст. Доир ба Малењои 
Самарќандї ва тазкираи ў «Музаккир-ул-асњоб» чањор маќола ба таъб 
расондааст. Аз љумла «Муњимтарин сарчашма доир ба адабиёти асри 
ХУ11», «Бори дигар дар бораи тазкираи Малењо» (маљаллаи Шарќи сурх 
(алъон Садои Шарќ) 1940-1961). Дар њамоиши байналмилалии 
ховаршиносон (Маскав, 1960) низ дар мавзуи Малењо маъруза намудааст. 
Мирзоев доир ба чењрањои намоёни адабии ин ањд Камолиддин Биної 
(1954-56), Сайфи Бухорої (1955), Бадриддин Њилолї (1948) ва дигарон як 
силсила маќолот дорад. Асари дигари бунёдии ў «Биної (1957) мебошад, 
ки дар он муњити сиёсию адабї ва фарњангї, љараёни зиндагї ва осори 
шоири њунарманд, таърихнигор ва мусиќидону оњангсози тољик 
Камолиддин Биної њамаљониба мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Ин 
асар бо масъалагузорї, шеваи тозаи тањќиќ, фарогирии мадраку далоили 
илмї ва њадафмандї дар таърихи адабиётшиносии шуравии тољик маќоми 
воло дорад. Фардияту ќарењаи илмї, вусъати андеша, накусанљї ва 
мањорати илмии Мирзоев дар ин асар бештар њувайдост. Дар арафаи 1100-



416 

 

салагии падари шеъри форсї- Абуабдуллоњи Рўдакї ва 1000-солагии 
нобиѓаи љањонї Абуалї ибни Сино чандин маќолоту рисолањои Мирзоев 
ба нашр расиданд. Рисолањои «Рўдакї ва инкишофи ѓазал дар асрњои Х-
ХУ» (1957, ба њуруфи форсї, тарљумаи русї 1958) ва «Абуабдуллоњи 
Рўдакї» (1958, тарљумаи русї 1965) на танњо дар рўдакишиносї, балки дар 
эроншиносии шуравї рутбаи аввалро доранд. Воќеан, рўдакишиносї љузъи 
муњими осори илмии Мирзоевро ташкил медињад. Рисолаи аввал, ки ба 
масъалаи муњими эроншиносї, пайдоиш ва сайри таърихии ѓазал дар 
адабиёти форсї ихтисос дорад, нахуст ба њуруфи форсї соли 1957 ба нашр 
расид ва сипас, як сол баъд ба забони русї тарљума (мутарљим 
Муњаммаднурї Усмонов- ховаршиноси доѓистонї) ва нашр гардид. 
Мирзоев дар ин рисола пайдоиш ва такомули ѓазали форсиро аз Рўдакї то 
Биної мавриди тањќиќ ќарор дода, наќши Рўдакиро дар ташаккул ва 
тањаввули он бо мадракњои гўёи илмї собит мекунад. Ќабл аз нашри 
рисолаи «Абуабдуллоњи Рўдакї» Мирзоев чандин маќола доир ба рўзгор 
ва осори Одамушшуаро ба нашр расинида аст. Аз љумла «Мероси адабии 
Рўдакї ва ашъори тоза ба даст омадаи ў» (Шарќи сурх, 1958, №3, с. 66-77), 
«Мероси адабии Рўдакї ва чигунагии нашри њозираи он» (дар маҷмуаи 
«Осори Рўдакї», Душанбе, 1958), «Пешгуфтор» (дар китоби «Осори 
Абуабдуллоњи Рўдакї» (бо њуруфи форсї), «Назаре ба њаёти устод Рўдакї» 
(Шарќи сурх, 1958,»10, с. 46-76) ва ѓайра. Њамаи ин маќолот заминае барои 
навиштани рисолаи «Абуабдуллоњи Рўдакї» (1958) гакрдиданд. Мирзоев 
дар ин рисола дастовардњои илми рўдакишиносиро то соли 1958 љамъбаст 
менамояд. Ин рисола дар муддати ду се моњ иншо шуда ва муаллиф асосан 
ба китоби пурарзиши Саъид Нафисї «Ањвол ва ашъори Абуабдуллоњ ибни 
Муњаммад Рўдакии Самарќандї» такя намудааст, ки худ таъкид мекунад: 
«агар асари Саъид Нафисї намебуд, мо низ тадќиќоти худро дар муддати 
якчанд моњ ба анљом расонда наметавонистем» (Мирзоев, Абуабдуллоњи 
Рўдакї, с., 81). Воќеан, ин китоб дар рўдакишиносї ањаммияти бузург 
дорад. Мирзоев дар баробари љамъбаст намудани андешањои 
рўдакишиносони ватанию хориљї, масоили аз назарњо дурмондаи рўзгор 
ва осори Одамушшуаро мавриди тањќиќ ќарор додаст, ки аз љониби 
ховаршиносон, амсоли ховаршиноси чех Иржи Бечко, донишманди баноми 
эронї Эраљи Афшор бањои сазовор гирифтааст. Мирзоев баъд аз ин низ 
дар бораи Рўдакї маќолоти боарзиш ба нашр расонида, ки «Боз як нусхаи 
ќалбакии ашъори Рўдакї» (Садои Шарќ, 1968), «Бўйи Љўйи Мулиён ва 
таъсири он» (Садои Шарќ, 1975, №9, с., 115), «Пайравї аз як шеъри Рўдакї 
дар назми асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ дар Покистон (1975) ва ѓайра. Дар 
рисолаи «Њикоятњо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ў» (1963) Мирзоев 
бузургї ва маќоми таърихии Синоро дар фарњангу адаби мардуми 
эронитабор (аз љумла тољикон) ва тамаддуни башарї нишон додаст.  

 Мирзоев ба омўзиши фалсафаи Шарќ машѓул шуда, ки натоиљи он 
дар китобњои ў «Очеркњо оид ба таърихи фалсафа ва афкори љамъиятї- 
сиёсии халќњои СССР (Шуравї)» (1956) ва «Таърихи фалсафа» (1957) ба 
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табъ расидаанд. Омўзиши рўзгору осор ва андешањои Ањмади Дониш низ 
аз љумлаи корњои илмии Мирзоев ба шумор меравад. «Ањмади Дониш ва 
воќеаи ќатли оми ќипчоќњо дар асри Х1Х», «Ањмади Дониш ва гузориши 
масъалаи истифода бурда шудани оби дарёи Омў» ва ѓайра. Дар ин 
маќолот андешањои маорифпарварии Дониш вобаста ба тамоюлњои 
адабиёти гузаштаи форсу тољик мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. 
Тањќиќи равобити адабиёти форсу тољик бо адабиёти халќњои дигар, аз 
љумла адабиёти мардуми Шуравї гўшаи дигари фаъолияти илмии 
Мирзоевро ташкил медињад: «Аз таърихи равобити адабии Мовароуннањр 
ва Њиндустон дар нимаи дуюми асри ХУ1 ва аввали асри ХУ11» (1963), « 
Њофиз ва Фонї» (1966), «Равобити адабї ва таърихи адабиёт» (1968), 
«Абдуррањмони Љомї ва Алишер Навої» (1968), «Як њуљљати муњим доир 
ба тахаллусси Бедил» (1958), «Муфиди Яздї ва Муфиди Балхї» (1959), 
«Манобеи нав оид ба адабиёти замони Сафавї» (1960-63), «Амир Хусрави 
Дењлавї ва маќоми ў» (1976), «Сайри таърихии «Калилаву Димна (1949), 
«Як факти муњимми таъсири маданияти рус дар нимаи дувуми асри Х1Х ва 
шарти асосии омўхтани мероси адабї-илмии Ањмади Дониш» (1951) ва 
ѓайра. Илова бар ин, дар рисолањои бунёдии ў, амсоли «Саййидо ва 
маќоми ў дар таърихи адабиёти тољиќ» (1947) ва «Биної» (1957) масъалаи 
равобити адабии адабиёти форсу тољик бо адабиёти халќњои дигар низ 
баррасї шудаанд.  

 Гўшаи дигари фаъолияти илмии Абдулѓанї Мирзоевро тањия ва 
нашри осори адабї ташкил медињад. Аз љумла, «Девони мунтахаби 
Саййидо» (1944), «Рисола ё Мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони 
манѓития»-и Ањмади Дониш (1960), «Ашъори њамасрони Рўдакї» (1958), 
«Осори Рўдакї» (1958), «Њикоят ва тамсилоти Биної» (1963), «Асарњои 
мунтахаби Љомї» (1964), «Асарњои мунтахаби Хусрави Дењлавї» (1971-75) 
бо иштироки бевоситаи ў ва ё зери рањнамоии ў сурат гирифтаанд. 
Мирзоев дар таълифи китобњои дарсии забон ва адабиёти тољик барои 
мадориси мутавасита ва донишкадаву донишгоњњо нз сањми арзанда дорад. 
Мирзоев ба ду забон тољикї ва русї маќолоти илмї менавишт ва баъзе 
асарњои ўро ба забони русї ва дигар забонњо тарљума кардаанд. Мирзоев 
аз љумлаи камтарин донишмандон аст, ки осори илмияш берун аз њудуди 
Шуравї эътироф гардида, донишмандони хоричї аз онњо истифода 
бурдаанд. Эътирофи хидматњои ў дар илми ховаршиносии љањон бо чанд 
роњ сурат гирифтааст: аввалан, аѓлаби ховаршиносини Шарќу Ѓарб дар 
навиштањои худ аз рисолањои ў истифода бурда, ба онњо бањои баланд 
дода, наќши ўро дар эроншиносї махсус ќайд намуданд. Сониян, 
бародарони эронї баъзе рисолањои ўро ба њуруфи форсї баргардондаанд, 
аз љумла рисолањои «Абуабдуллоњи Рўдакї» (1973), «Абуисњоќ» (1972) ва 
як силсила маќолоти ў доир ба паҳлу  њои мухталифи адабиёти классики 
форсу тољик. Илова бар ин, як силсила маќолоти ў ба забонњои хориљї ба 
нашр расидаанд. Мирзоев муассиси Ганљинаи дастнависњои Академияи 
улуми Тољикистон аст, ки имрўз номи ўро дорад. Бо ибтикор ва саъй 
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талоши ў дар ин ганљина ба 5200 љилд ва кутуби чопи сангии нодир ба 5500 
љилд расид, ки онњо ба забонњои форсї, арабї, пашту, туркї ва ѓайра 
мебошанд. Солњои 1961-76 шаш љилди фењристи дастнависњои форсии он 
зери назари Мирзоев тањия ва ба нашр расиданд. Бо ибтикор ва пешнињоди 
Мирзоев љашнњои 1100-солагии Рўдакї, 700-солагии Амир Хусрав, 650-
солагии Хоља Њофиз, 550-солагии Љомї ва ѓайра дар сатњи байналмилалї 
таљлил шуданд. Мирзоев чандин бор вакили Шурои Олии Љумњурии 
шуравии сотсилистии Тољикистон (даъватњои 2-5) баргузида шудааст. Ў 
узви шуъбаи ховаршиносии Анљумани умумииттифоќии равобити маданї 
бо кишварњои хориљї, аъзойи раёсати Анљумани равобити мадании 
Шуравї бо мамолики араб ва муовини раиси Анљумани равобити мадании 
Тољикистон бо мамлакатњои араб буд. Мирзоев яке аз муњаррирони 
ифтихории маљаллаи чехословакии «Ню Ориент» (Шарќи нав) ва узви 
њайати мушовирони хориљии нашрияи эронии «Эроншиносї» буд. Аз соли 
1948 изви Иттифоќи нависандагони Шуравї буд. Бо се ордени «Байраќи 
сурхи Мењнат», ду ордени «Нишони фахрї», медалњо ва Ифтихорномањои 
Раёсати Шурои Олии Љумњурии шуравии сотсиалистии Тољикистон 
мукофонида шудааст.  

 Манобеъ: Осор: Саййидо ва маќоми ў дар таърихи адабиёти тољик. 
Сталинобод, 1947; Мулњами Бухорої. Сталинобод, 1948; Биної. Сталинобод, 1957; 
Рўдакї ва инкишофи ѓазал дар асрњои Х-ХУ; Абуабдуллоњи Рўдакї. Сталинобод, 1958; 
Сездањ маќола. Д., 1977; Ёдбуди устод Рўдакї. Д., 1978; Њофиз ва Фонї. Д., 1966; 
Абдуррањмони Љомї ва Алишери Навої. Д., 1968; 

 Асарњои тадќиќотї (доир ба А. Мирзоев): Мирзоев А. М. Библиография 
(зиндагинома ва номгўйи осор). Д., 1965; Афсањзод Аълохон. Академик Абдулѓанї 
Мирзоев. Д., 1985; Нависандагони Тољикистон (ба забони русї). Д., 1981; Эраљи 
Афшор. Осори тозаи эроншиносї//маљаллаи Рањнамои китоб, 1339, шумораи 5; 
Афсањзод А. Одамушшуаро Рўдакї. Д., 2003. Archiv Orientalni, t. 28, Praha, 1960, 3.  

 
 

МИРЗОЕВ Абдусаттор (тав.19.05.1932, д. 
Хамичашма,  н. Данѓара, ваф. 1.03.2009, ш. Душанбе  ш. 
Душанбе), доктори илмњои филология, профессор, 
дорандаи Љоизаи давлатии ба номи Абуалї ибни Сино, 
Корманди шоистаи Тољикистон. Хатмкардаи  Институти 
педагогии шањри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (њоло 

ДДОТ ба номи С. Айнї) (1957), пас аз хатм ба Институти забон ва 
адабиёти ба номи  Рўдакии АИ Љумњурии Тољикистон ба кор меояд. 
Солњои 1962-1965 дар аспирантура тањсил намуда, соли 1968 дар мавзуи 
«Иборањои феълии замонї дар забони адабии њозираи тољик» рисолаи 
номзадї ва дар соли 2002 дар мавзуи «Масъалањои ибора дар забони 
тољикї» рисолаи докторї  дифоъ кардааст. 
     Доираи фаъолияти илмии номбурда фарох буда,  бештар ба се шохаи 
забоншиносї: грамматика, махсусан, иборашиносӣ ва имло таваљљуњи 
махсус зоњир намудааст. Ў дар ин бахшњо ба комёбињои намоён ноил 
гардида, асарњои пурарзиш низ офаридааст, ки муњимтаринашон 
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«Иборањои феълии замонї дар забони адабии тољик» (1971), «Ќоидањои 
асосии имлои забони тољикї» (1972), «Луѓати имло» (1991), «Имлои забони 
тољикї» (1998), «Масъалањои ибора дар забони тољикї» (2002),  яке аз 
муаллифони китоби дарсии “Забони тољикї» барои мактабњои тањсилоти 
умумї мебошад. 
     Инчунин, А.Мирзоев дар тањия ва таълифи «Грамматикаи забони 
адабии њозираи тољик (се љилд: 1985, 1986, 1989) иштирок намуда, дар 
ҳайати муаллифони дигар дар соли 2001 сазовори «Љоизаи давлатии 
Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» гардидааст. Номбурда  ба кори 
омўзгорї низ машѓул буд. Ў аз соли 1959 то соли 2008 дар Донишгоњи  
миллии Тољикистон, ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, Донишкадаи 
такмили ихтисоси муаллимони љумњурї дарс гуфтааст. 
     А.Мирзоев дар тайёр ва тарбия кардани кадрњои дар соњаи 
забоншиносї сањми сазовор доштааст. Номбурда беш аз 200 маќола ва 
асарњои илмиро ба нашр расонидааст.  

    
    

МИРЗОЕВ Барот (тав. 12. 03. 1941, д. Шаватки 
Поёни н. Айнї, ваф. 2002, ш. Душанбе), физик, номзади 
илмњои физика-математика (1979), профессор (1995). 
Солњои 1959–1964 дар факултети физика-математикаи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин 
тањсил намудааст. Солњои 1964–1974 муаллими мактаби 
миёнаи зодгоњаш, 1972–1976 аспиранти шуъбаи 
ѓоибона, 1972–1979 лаборанти калон ва ассистенти 
кафедраи физикаи умумї ва кафедраи методикаи 

таълими физика, 1979–1982 муаллими калон, 1982–1993 дотсенти кафедра, 
1993–2002 профессор ва мудири кафедраи методикаи таълими физикаи 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Њамзамон, солњои 1979–1980 вазифаи 
муовини декани факултети физика, 1980–1989 декани факултети физикаи 
донишкадаи омўзгориро ба уҳда дошт. Солњои 1975–1990 дар ташкил ва 
гузаронидани дарсњои телевизионї, намоишњои илмию оммавї барои 
мактабиён тавассути телевизион сањм гирифтааст. Оид ба ањамият ва 
мавќеи масъалањои сифатї дар таълими физика ва дигар масъалањои 
таълими физика кори илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 140 номгўи 
корњои илмию методї мебошад, ки 40 номгўи онњоро васоити методию 
таълимї ташкил медињанд. Ў узви њайати тањририяи маљаллаи 
«Маърифат», узви Шурои њамоњангсози илмњои педагогии Вазорати 
маорифи Тољикистон ва раиси Шурои илмию методии ДДОТ буд. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (1996) сарфароз 
гардидааст.  

Ас.: Салом физика. Д., 1984; Супоришњои программавї аз физика (ҳаммуаллиф). Д., 
1991; Њалли масъалањо аз физика. Ќ. 1-5 (ҳаммуаллиф). Д., 1998.  
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МИРЗОЕВ Воњид Маљидович (тав. 27. 01. 1963, д. 
Чаѓатайи н. Ленин (имрўз Рўдакї), муаллими фанни 
педагогика. Солњои 1981–1984 дар факултети филолгияи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин 
тањсил намудааст. Солњои 1982–1984 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат кардааст. Солњои 1981–1989 муаллими 
фанњои мусиќиву суруд, забон ва адабиёти тољик, 
љонишини директори мактаби миёнаи №25 ш. Душанбе 
оид ба тарбия, 1989–1994 намояндаи халќи н. Фрунзе 

(имрўза н. Сино) ш. Душанбе дар маљлиси шањрї, 1989–1994 мудири 
кабинети тарбиявии Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони ш. 
Душанбе буд. Аз соли 1994 то ба имрўз муаллими кафедраи педагогика ва 
психологияи синфњои ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. 
Муаллифи якчанд маќолањои илмї аст. Бо ифтихорномаи Вазорати 
маорифи Тољикистон ќадр карда шудааст.  

Ас.: Маќоми мусиќї ва суруд дар тарбияи эстетикии хонандагони синфњои ибтидої // 
Паёми донишгоњи омўзгорї, 2003, №3; Инкишоф додани мањорати мусиќии кўдакон // Паёми 
донишгоњи омўзгорї, 2003, № 3.  

 
МИРЗОЕВ Мелик (тав. 29. 03. 1928, н. Варзоб, 

ваф. 21. 09. 1996, н. Варзоб), муаррихи тољик, номзади 
илмњои таърих (1963), дотсент (1966), Муаллими 
хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон. Соли 
1951 факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1952–1953 муаллими мактаби миёна 
ва директори мактаби миёна дар н. Ленин, 1953–1956 
аспиранти кафедраи марксизм-ленинизм, 1956–1966 

ассистент, муаллими калон, дотсенти кафедраи марксизм-ленинизми 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Њамзамон дар донишкада вазифаи раиси Комитети иттифоќњои касабаро 
ба уҳда дошт. Солњои 1966–1972 њамчун сардори шуъбаи илм ва нашриёти 
Вазорати маорифи Тољикистон, 1972–1988 муовини вазири маорифи ЉШС 
Тољикистон кор кардааст. Њамзамон аз соли 1966 то солњои 90-уми асри 
гузашта ў фаъолияти омўзгориашро дар донишкадаи омўзгории пойтахт 
њамчун њамкор давом додааст. Дар давоми зиёда аз 10 соли фаъолияти 
омўзгориаш дар донишкадаи омўзгории пойтахт дар тарбияи њазорњо 
нафар мутахассисон сањм гузоштааст. Дар конференсияњои мухталифи 
љумњуриявї бо маърузањо баромад кардааст. Муаллифи зиёда аз 25 кори 
илмї, илмию оммавї мебошад, ки дар онњо масъалањои коллективонии 
хољагии ќишлоќи Тољикистон баррасї шудаанд. Барои хизматњояш бо 
ордени «Нишони фахрї», унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи 
мактаби ЉШС Тољикистон», нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон», медали «Барои мењнати шоён» ва якчанд 
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ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон 
мукофотонида шудааст.  
 

 МИРЗОЕВ Сайфиддин (тав.10.07.1958 дар деҳаи 
Ғармени Яғнобдара). Соли 1964 хонаводаи онҳо ба деҳаи 
Дуғобаи ноҳияи Варзоб кучида меоянд. Соли 1965 
С.Мирзоевро ба мактаби миёнаи № 116 – и ба номи Улянови 
деҳшурои Чорбоғ қабул менамоянд ва онро соли 1976 хатм 
мекунад. Солҳои 1976 – 1978 дар сафи қувваҳои мусаллаҳи 
Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат кардааст. 

 Ӯ соли 1980 ба факултети шарқшиносӣ (бахши форсӣ) – и УДТ дохил 
гардид. 
 С.Мирзоев баробари хубу аъло хондан яке аз варзишгарони хубе ба 
шумор мерафт. Соли 1982 байни донишҷӯёни университетҳои Осиёи Миёна 
ва Қазоқистон Мирзоев ширкат намуд ва ойид ба варзиши сабук ба 
гирифтани медали тиллоии Комитети варзиши назди Совети Вазирони 
СССР “Готов к труду и обороне СССР» (марти соли 1983) сазовор гардид. 
 Аз соли 1983 то соли 1984 ба ҳайси тарҷумони низомӣ дар Ҷумҳурии 
Афғонистон ифои вазифа намудааст. Барои хизматҳои шоён ба Мирзоев бо 
Қарори Президиуми Шурои Олии СССР бо медалҳои “За отвагу» 
(5.04.1985), “За боевые заслуги» (24.05.1985) мукофотонида шудааст.
 Соли 1986 донишгоҳро хатм намуда, бо роҳхати махсус ба Институти 
забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ ҶТ ба кор меояд. 
 Ӯ соли 1998 дар мавзуи “Лексикаи забони яғнобӣ» рисолаи номзадӣ 
дифоъ кард. Бо қалами С.Мирзоев китобҳои дарсии яғнобӣ, луғатномаҳои 
дузабона ва сезабона, оид ба суннатҳову фолклори мардуми Яғноб ва 
мақолаҳои илмии зиёде таълиф гардидааст. 
 Сайфиддин Мирзоев соли 1989 барои китобҳои дарсии “Яғнобӣ 
зивок» – 2 (Забони яғнобӣ барои синфи 2), “Хониши китоб» – 3 (Китоби 
хониш барои синфи - 3) барандаи стипендияи Бунёди фарҳанги СССР 
гардидааст. Инчунин, ду маротиба барои китобҳои “Фарҳанги забони 
яғнобӣ» (1996) ва “Фарҳанги масодири забонҳо ва гӯйишҳои эронии 
Тоҷикистон» (1999) барандаи Ҷоизаи Мавлавии Бунёди забон шудааст. 
Соли 2021 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, сањми 
арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас, тайёр намудани кадрњои 
болаёќат ва иштироки фаъолона дар њаёти љамъиятї бо нишони Аълочии 
маориф ва илми Тољикистон сарфароз гардонида шуд.  

Сайфиддин Мирзоев аз соли 1986 то ба имрӯз дар Институти забон ва 
адабиёти ба номи Рӯдакии АИ ҶТ кору фаъолият менамояд. Ў аз соли 2006 
то њол њамчун њамкор дар ДДОТ ба номи С.Айнї ба донишљўён дарс 
мегўяд. 
 Муаллифи дувоздаҳ китоб - китобҳои дарсӣ барои мактаббачаҳои 
яғнобӣ, луғатҳои дузабона ва сезабона, дастур (грамматика), суннатҳо ва 
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беш аз сад мақолаи илмӣ мебошад. Мирзоев дар конференсияҳои 
байналмилалӣ (Душанбе, 2002, 2004; Арманистон, 2004; Италия, 2007; 
Хоруғ, 2009; Эрон 2010) ширкат ва суханронӣ кардааст.   

 
МИРЗОЕВ Собир (тав. 03. 10. 1930, д. Арѓуи ш. 

Уротеппа, ваф. 1999, ш. Душанбе), адабиётшиноси 
тољик, доктори илми филология (1994), профессор 
(1997). Соли 1954 шуъбаи филологияи тољики факултети 
таъриху филологияи Донишгоњи давлатии Тољикистон 
ба номи В. И. Ленинро хамт кардааст. Солњои 1954–
1960 дар матбуот ва шуъбаи хориљии радиои тољик 
фаъолият намудааст. Солњои 1960–1964 дар 
аспирантураи Институти шарќшиносии АИ ИЉШС 

тањсил карда, соли 1964 рисолаи номзадиашро дифоъ намудааст. Солњои 
1964–1999 ба њайси муаллим, муаллими калон, дотсент, профессори 
кафедраи адабиёти тољики ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев фаъолият кардааст. 
Њамзамон солњои 1981–1985 муаллим ва мушовири факултети филологияи 
Донишгоњи Кобул, 1995–1997 мудири кафедраи адабиёти тољики 
донишгоњи омўзгорї буд. Муаллифи 10 монография, 5 китоби дарсї ва 
воситањои таълимї, зиёда аз 100 маќолањои илмї, илмию методї ва илмию 
оммавї мебошад. Корњои илмию тадќиќотиаш ба масъалањои адабиёти 
муосири Афѓонистон ва Эрон, фаъолияти адабї ва маърифатпарварии 
Мањмуди Тарзї, андешањои маорифпарварї дар адабиёти асри XX, жанр 
ва шаклњои шеърї бахшида шудаанд. Ў дар тайёр намудани мутахассисони 
илмию омўзгорї хизмати назаррас кардааст. Барои хизматњояш бо унвони 
ифтихории «Устоди мумтози Донишгоњи Кобул», нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва ифтихорномаи Вазорати 
маорифи Тољикистон ќадр карда шудааст.  

Ас.: Њаёт ва фаъолияти маорифпарварии Мањмуди Тарзї ва газетаи ў «Сирољулахбор». 
Д., 1973; Васфи Ленин дар адабиёти демократии Эрон. Д., 1968; Адабиёти маорифпарварии 
Афѓонистон. Д., 1974; Васфи Октябр дар адабиёти шарќи хориљї. Д., 1977; Адабиёти муосири 
дарии Афѓонистон, ќисми 1, Кобул, 1984; Адабиёти муосири дарии Афѓонистон, ќисми 2, 
Кобул, 1985; Адабиёти мутараќќии Афѓонистон. Д., 1993; Жанр ва шаклњои шеърї. Д., 1993; 
Андешањои маорифпарварї дар адабиёти се дањаи асри ХХ. Д., 1993.  

 
 
 

МИРЗОЕВ Фарњод Абдурањмонович (тав. 29. 01. 1980, 
деҳаи Љуйбодоми ноҳияи Рудакї), омўзгори таърих. Солҳои 
1987 – 1997 дар мактаби миёнаи № 63 ноҳияи Рудакї таҳсил 
намудааст. Солњои 1997-1998 Омўзишгоњи касбї-техникии 
№52-и шањри Душанберо ба њайси ронанда-челонгар хатм 
намудааст. Солҳои 1998 – 2000 ба њайси коргари колхози 

«ХХ11» - юми ноҳияи Рудакї буд. Солҳои 2000 – 2005 дар факултети 
таърихи ДДОТ ба номи Қ. Ҷӯраев таҳсил намуда, онро бо муваффаќият 
хатм кардааст. Солњои 2005-2006 омўзгори муассисаи умумии таълимии 



423 

 

№63-и н. Рўдакї ба њайси омўзгори фанни таърих ва њуќуќ фаъолият 
намудааст. Аз соли 2006 то соли 2007 ассистенти кафедраи таърихи умумии 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, с. 
2007 – 2010 аспиранти шуъбаи рӯзонаи кафедраи таърихи халқи тоҷик, с. 
2010 – 2014 ассистенти кафедраи таърихи умумї, с. 2014 – 2017 муаллими 
калони кафедраи таърихи умумї ва с. 2017 – 2018 методисти шуъбаи 
ѓоибонаи факултети таърихи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 
ба номи Садриддин Айнӣ буд. Аз соли 2018-2021 муаллими калони 
кафедраи таърихи умумї, сентябри 2021 инљониб муовини декан оид ба 
корњои илмии факултети таърихи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ 
мебошад. Муаллифи 46 корҳои нашршуда, аз ҷумла китобҳои дарсӣ, 
дастурҳои таълимӣ - методӣ, барномаҳои таълимӣ ва мақолаҳои илмӣ - 
тадқиқотӣ мебошад. Дар таълифотҳояш масъалаҳои таърихи сиёсии халқи 
тоҷикро мавриди баррасӣ қарор додааст.  

 Ас.: Таърихи Россия (охири асри XVII – ибтидои асри XX). Китоби дарсӣ. Д., 2013; 
Таърихи Россия (охири асри XVII – ибтидои асри XX). Китоби дарсӣ. Нашри 2, бо тањриру 
иловањо. Д., 2014; Таърихи Хитой (Маводи таълимї). Д., 2018; Таърихи кишварњои бузурги 
љањон (Маводи таълимї). Д., 2018 (њаммуаллиф); Таърихи дипломатия (китоби дарсї). Д., 2019; 
Таърихи нави Аврупо ва Амрико (курси мухтасари лексияњо барои донишљўёни факултетњои 
таърих) Давраи 1. (1640-1870). Д., 2020; Таърихи нави мамлакатњои Осиё ва Африка. Курси 
мухтасари лексияњо барои факултетњои таърихи мактабњои олї. Д., 2021; Таърихи Россия дар 

давраи империализм. Д., 2021.  

 
 

МИРЗОЕВ Њабибуло Холович (тав. 18. 02. 1962, д. 
Оќљари н. Восеъ), забоншинос, н.и.ф. (1997), д.и.ф. 
(2016). Солњои 1980–1982 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат намудааст. Солњои 1982–1987 дар Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1987–1989 
ассистенти кафедраи забонњои хориљии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Кулоб, 1989–1992 аспиранти 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 

Т. Г. Шевченко ва њамзамон солњои 1990–1991 таљрибаомўзи Донишкадаи 
забоншиносии ш. Санкт-Петербург, 1993–1994 мудири кафедраи савтиёт ва 
луѓатшиносии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. 
Љўраев, 1995–1996 муаллими калони забони тољикии Донишгоњи 
Вашингтони ИМА буд. Њамзамон, дар Донишгоњи Вашингтони ИМА аз 
рўйи мавзуи «Истифодаи воситањои техникї дар омўзиши забони англисї» 
тадќиќоти илмї анљом додааст. Солњои 1996–1998 њамчун мудири 
кафедраи услубшиносї ва тарљума, 1998–2000 декани факултети забони 
англисии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Њамзамон, дар ин солњо 
њамчун тарљумони лоињаи Созмони Милали Муттањид оид ба рушди 
низоми њуќуќї дар Тољикистон фаъолият дошт. Солњои 2000–2002 ба њайси 
мушовир ва тарљумони Барномаи Бонки Умумиљањонї оид ба ислоњоти 
низоми буљетї дар Тољикистон, 2002–2003 мудири шуъбаи робитањои 
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байналхалќии Кумитаи иљроияи Хазинаи Наљоти Бањри Арал, 2003–2004 
њамоњангсози лоињаи ташкилоти USAID оид ба ислоњоти низоми 
маълумоти ибтидої дар Тољикистон кор кардааст. Солњои 2005–2007 
декани факултети забонњои хориљї, 2008–2009 муовини ректори ДДОТ ба 
номи С. Айнї оид ба муносибатњои байналмилалї буд. Муддати муайян 
њамчун муовини ректори донишгоњи номбурда оид ба таълим фаъолият 
намудааст. Аз соли 2008 инљониб коршиноси ташкилоти ТЕМПУС оид ба 
ислоњоти мактаби олї дар доираи принсипњои Болония дар Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Аз соли 2009 дар вазифаи Директори Муассисаи 
давлатии «Маркази барномањои байналмилалї» фаъолият дорад. Солњои 
2006–2008 аъзои Шурои дифои рисолањои номзадї аз рўи риштањои 
забоншиносии муќоисавии назди Донишгоњи Россия–Тољикистон 
(Славянї) буд. Муаллифи як рисола ва зиёда 30 маќолаи илмї, мутарљими 
3 китоб оид ба њуќуќњои шањрвандї ва мураттиби 2 луѓати забони англисї-
тољикї мебошад. Дар тадќиќотњои худ масъалањои марбут ба назарияи 
забоншиносї ва типологияи муќоисавиро мавриди омўзиш ќарор додааст.  

 
 

 
МИРЗОЕВА Шоира Гулшикуфовна (тав. 07. 07. 

1978, н. Шуѓнон), муаллими фанни равоншиносї. 
Солњои 1995–2000 дар факултети филологияи тољики 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил карда, њамзамон 
солњои 1998–2000 хамчун лаборанти кафедраи 
равоншиносии донишгоњи мазкур фаъолият намудааст. 
Аз соли 2000 њамчун ассистент, муаллими калони 
кафедраи номбурдаи донишгоњи омўзгорї кор мекунад. 
Њамзамон солњои 2001–2003 њамчун мутахассиси 

техникї дар шуъбаи таълим, 2003–2005 љонишини сардори шуъбаи 
таълими донишгоњи омўзгорї фаъолият дошт. Оид ба тарбияи мењнатї 
кори илмї бурдааст.  

Ас.: Ањамияти тарбияи маънавии хонандагони сини калони мактабї дар њаёти 
оилавї // Маҷмуаи маќолањои конференсияи илмї-методии «Инкишофи илми 
психология дар замони муосир». Д., 2010.  

 
МИРЗОЁРОВА Ањлинисо Раљабовна (тав. 28. 10. 

1969, ш. Душанбе), муаллими фанњои умумитехникї. 
Солњои 1987–1989 дар кафедраи фанњои умумитехникии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко њамчун лаборат кор кардааст. Солњои 
1989–1996 донишљў шуъбаи ѓоибонаи факултети 
саноатию омўзгории донишгоњи омўзгории ш. Душанбе 
буд. Пас аз хатми донишгоњ фаъолияти мењнатии худро 
ба њайси устои таълимї оѓоз намуда, дар ин вазифа то 
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соли 2007 кор кардааст. Аз соли 2007 ассистенти кафедраи технология ва 
мошиншиносии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад.  

 

МИРЗОЗОДА Абдусалом Назаралї (тав. 26. 
05. 1972, д. Мешкорон, н. Ҳамадонӣ Вилояти 
Хатлон), хатмкардаи факултети технология ва 
соњибкории ДДОТ ба номи С. Айнї (1995), аз соли 
1995 то соли 2007 ба сифати лаборанти калон, 
ассистенти, омӯзгор ва омӯзгори калон фаъолият 
намудааст. Солњои 1998- 2005 аспиранти шуъбаи 
ғоибонаи њамин донишгоњ, 2006-2007 мутахассиси 

Раёсати таҳсилоти миёна, олии касбӣ ва баъди дипломии Вазорати 
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2007-2012 мутахассиси пешбар, 
сармутахассиси раёсати таҳсилоти олии касбӣ ва баъди дипломии њамин 
вазорат, 2012-2014 сардори раёсати таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии 
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2014 дар мансаби муовини 
Вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғлии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
фаъолият намудааст. Дар мавзуи “Таҳқиқи микроғайриякҷинсагии 
гудохтаҳои дугона – металлӣ ва нимноқилӣ бо ҷудошавӣ ба қабатҳо дар 
ҳолати моеъ» рисолаи номзадї ҳимоя намудааст.  

Муаллифи 20 маќолањои илмї – методї ва як дастури таълимї 
мебошад. Мавсуф дар семинарњої омўзишї, конференсияњои љумњуриявї, 
байналмилалї, семинари минтаќавї ва сафари хизматї ба Љумњуриҳои 
Туркия, Латвия, Олмон, Белорусия, Россия, Филиппин, Қирғизистон, 
Қазоқистон, Молдавия, Австрия, Эрон, Италия анљом дода, аз натиљањои 
бадастомада гузориш манзур намудааст.  

  Аз соли 2020 дар вазифаи мушовири ректори Донишкадаи сайёҳӣ, 
соњибкорї ва хизмат оид ба таълим ифои вазифа дорад. Бо медали 
“Хизмати шоиста» (2018) ва нишони Аълочии маорифи Љумњурии 
Тољикистон (2009) ќадр шудааст.  

 
 

МИРЗОЗОДА Холиќ (тав. 11. 05. 1911, д. 
Шўрбойии н. Самарќанд, ваф. 25. 11. 1992, д. Равонаки 
Самарќанд), мунаќќид ва адабиётшиноси маъруфи 
тољик, Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон (1958), доктори илми филология (1968), 
профессор (1969), аъзои Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон ва ИЉШС (1946). Пас аз хатми Донишгоњи 
давлатии Самарќанд (1935) ба Душанбе омада, ба 
сифати муаллими мактабњои миёна, олї ва ходими илмї 

кор кардааст. Солњои 1950–1958 директори Институти забон ва адабиёти 
АИ ЉШС Тољикистон, њамзамон солњои 1947–1985 мудири кафедраи 
адабиёти тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
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Г. Шевченко, 1985–1989 ходими калони илмии Институти тадќиќоти илмии 
илмњои педагогии ЉШС Тољикистон буд. Моњи июли соли 1990 ба д. 
Равонак (ш. Самарќанд) баргашта, то рўзњои вопасини умр ба навиштани 
маќолањои илмї ва илмиву оммавї машѓул буд. Муаллифи беш аз 40 
рисолаю монография ва 500 маќолањои илмї, илмї-оммавї мебошад. 
Аввалин маќолаи интиќодиаш «Забони шеърї ва камбудињои шоирони 
љавони мо» (1934, 25 авг.) дар рўзномаи «Њаќиќати Узбекистон» чоп 
шудааст. Минбаъд доир ба масъалањои зиёди адабиёти тољик, тањлили 
љараён ва нузњатњои адабї, равия ва љараёнњо дар адабиёти ибтидои асри 
Х1Х, адабиёти љадида ва эљодиёти намояндагони он маќолањои зиёд 
навиштааст, ки аз љумлаи онњо «Аљзї ва эљодиёти ў», «Ањмад Махдуми 
Дониш мулаќќаб ба «Ањмади Калла», «Дар бораи повести «Тирмор»-и Љ. 
Икромї» (1936), «Бояд аввал забони халќамонро омўзем», «Дар бораи 
синтаксис», «Гуманисти бузург», «Носири Хисрави Ќубодиёнї» (1939), 
«Баъзе фикрњо дар бораи поэзияи имрўзаи тољик», «Китобиёт дар бораи 
девони мунтахаби Сайидои Насафї» (1944), «Шоњини Кулобї» (1948), 
«Бузургтарин ходими маданияти советии тољик», «Насрнависи 
боистеъдод» (1949), «Образи В. И. Ленин дар адабиёти тољик» (1950), «Дар 
бораи њикояи «Студентњо»« (1953), «Баъзе мулоњизањо дар бораи назми 
соли 1949» (1954), «Мулоњизањо дар бораи адабиёти советии тољик» (1955), 
«Ќайдњо оид ба њикояњои насрнависони љавон» (1956) мебошанд. Бар 
замми иштирок дар наќди адабї солњои зиёд ба тањќиќи масъалањои 
муњими адабиёти муосири тољик шуѓл варзидааст. Сањмаш дар марњалаи 
аввали устувор гардидани адабиёти муосири тољик (солњои 30-40-ум) калон 
аст. Масъалањои мубрами адабиёти ин давринаи тољик оид ба эљодиёти С. 
Айнї, А. Лоњутї, Њ. Юсуфї, М. Миршакар, Мирзо Сирољи Њаким, С. 
Аљзї, адабиёти ибтидои асри ХХ, солњои 1957–1984 тавассути 
силсиламаќолањояш ба кушодани нуктањои масъалањои мазкур машѓул 
гардида, дар маќолањои «Адабиёти советии тољик дар солњои 1917–1929», 
«Адабиёти советии тољик дар солњои Револютсияи Октябр» (1957), «Айнї – 
аввалин адабиётшиноси советии тољик» (1959), «Масъалањои асосии 
инкишофи назми советии тољик дар солњои 1917–1929» (1966), «Мавзуи 
инќилоб ва њаёти советї дар назми солњои бистум» (1970), «Абдурауф 
Фитрати Бухорої» (1974), «Тараннуми ѓояњои инќилобї дар назми солњои 
бистум» (1977), монографияи «Масъалањои асосии инкишофи ѓоявї ва 
эстетикии назми советии тољик дар солњои бистум» (1977) љињатњои 
гуногуни ин масъалањои муњимро арзёбї ва баррасї намудааст. Љамъбасти 
љустуљўю дастовардњояш рољеъ ба назми солњои 1917–1929 дар љилди 
якуми «Таърихи адабиёти советии тољик» (1984) дарљ гардидааст. Дар 
бораи шахсият ва эљодиёти Њабиб Юсуфї маќолањои зиёде навиштааст, ки 
муњимтарини онњо рисолаи «Њабиб Юсуфї» (1960) мебошад. Китобњои ў 
«Садриддин Айнї – аввалин адабиётшиноси советии тољик» (1960), 
«Мирсаид Миршакар» (1962, 1982), «Анъана ва навоварї дар назми А. 
Лоњутї» (дар китоби Ёдбуди Лоњутї, 1974) дар омўхтани адабиёти советии 
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тољик њиссаи арзанда гузоштаанд. Яке аз аввалин пажуҳандагони адабиёти 
классикии тољик мањсуб ёфта, бо маќолањои арзишманд ва проблемавии 
худ «Ањмад-махдуми Дониши мулаќќаб ба Ањмади Калла» (1936), 
«Сатиранависи бузург Убайди Зоконї» ва «Носири Хисрави Ќубодиёнї» 
(1939) дар илми адабиётшиносии тољик маќоми худро пайдо кардааст. Дар 
тањия ва таснифи китоби дастљамъии «Намунањои адабиёти тољик» (1940) 
сањм дошта, беш аз 10 маќолањои тарљумањолї бо тањлили эљодиёти 
шоирони классик ба ќалами ў тааллуќ дорад. Дар кори ба чоп омадани 
намудани «Очерки таърихи адабиёти советии тољик» (1950) ширкат 
кардааст. Хизматњои ў дар рўдакишиносї боиси пажуҳиши махсус аст. Дар 
кумитаи тадорукоти таљлили љашни 1100-солагии Рўдакї (1958) баробари 
Мирзоев А., Ш. Њусейнзода ва дигарон сањми бузург гузоштааст. Њамчун 
муњаќќиќи таърихи адабиёти классикї дар омўзиши тарљумаи њол, мероси 
адабї, љањонбинї, аќидањои иљтимої, панду њикмат дар ашъори устод, 
мањорати образофаринї, кўри модарзод будан ё набудани шоир, 
истифодаи санъатњои бадеї дар ашъори Рўдакї сањми бузурге дорад. 
Маќолањои аввалини ў оид ба Рўдакї дар арафаи эълон шудани љашн, соли 
1956 зери унвонњои «Рўдакї – асосгузори адабиёти классикии тољик» (Ўзб. 
сурх, 1956, 12 май) ва «Абулњасан Рўдакї – ифодакунандаи идеяњои 
пешќадами асри Х» (Тољ. сурх, 1956, 13 май) чоп шудааст ва оѓози 
Рўдакишиносии ў ба њисоб меравад. Дар рисолањои «Абуабдуллои Рўдакї 
– асосгузори адабиёти классикии тољик» (Сталинобод, 1958), 
«Абуабдуллои Рўдакї – основоположник классической литератури» (М. 
1958), маќолањои «Рубоињои Абуабдулло Рўдакї» (1958), «Рўдакї ва 
такомулоти жанри рубої» (дар китоби «Рўдакї ва замони ў», 1958), «Чанд 
сухан дар бораи мероси адабии Абуабдуллои Рўдакї» (Мактаби советї, 
1958, №1), «Ањамияти эљодиёти Рўдакї ва гуфторњо дар бораи вай» 
(Муаллим, 1958, 25 фев), «Чанд сухан дар бораи мундариљаи ѓоявии 
рубоињои устод Рўдакї» (Шарќи Сурх, 1958, № 10), «Ба пешвози љашни 
шоири бузург (Рўдакї) (Тољикистони советї, 1958, 9 август)», «Великий 
поэт Х века» (Ком. Тадж. 1958, 17 окт.) дар арафаи љашни 1100 – солагии 
шоир ба табъ расида, вижагињои ашъори Рўдакї мавриди пажуҳиш ќарор 
ёфтааст. Пажуҳиши вай оид ба паҳлу  њои гуногуни эљодиёти Рўдакї баъд 
аз љашни шоир низ идома ёфтааст. Чопи маќолањои «Ањамияти эљодиёти 
Рўдакї ва гуфторњо дар бораи вай» (1962), «Дар бораи мундариљаи ѓоявии 
рубоиёти Рўдакї» (1963), «Илми бебањс пойдор намонад» (Макт. советї, № 
4, 1971), «Њимояи давлати марказї дар ашъори Рўдакї» (Маориф ва 
маданият, 1971, 18 ноябр) дар пажуҳиши аќидањои иљтимоию сиёсї, 
љањонбинї, андешањои тарбиявию ахлоќї, масъалањои офариниши олам ва 
асрори зиндагии инсон аз нигоњи Рўдакї ањамияти хоса дорад. Рисолањои 
«Шамсиддин Шоњин» (1958), «Материалњо аз таърихи адабиёти тољик 
(1962), «Мулоњизањо дар бораи адабиёт» (1963), «Ањамияти адабиёт дар 
тарбияи атеистї» (1961), «Аќидањои зиддидинї дар адабиёти тољик» (1966), 
«Нуќтаи назари зиддидинї дар адабиёти классикии форсу тољик» (1978) ва 
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як зумра маќолањои ў дар муайян намудани андешаву аќидањои классикони 
тољик ва нуќтаи назари онњо ањамияти вижа дорад. Силсиламаќолањояш 
дар маҷмуањои «Мулоњизањо дар бораи адабиёт» (1963), «Адабиёт аз 
нуќтаи назари њаёт» (1973) ва «Афкори рангин» (1982) гирдоварї шудааст. 
Дар тањия ва нашри осори классикон, ба мисли «Мунтахаби девон»-и 
Њофиз (1957), «Мунтахаби ашъори Шоњин» (1959) ва «Куллиёти 
мунтахаб»-и Убайди Зоконї (1963), «Зубдаи ашъори Аљзї» ва ѓ. хизмати 
шоёне кардааст. Китобњои дарсии «Адабиёти Ватан» (барои синфи 5, аз 
1941), «Адабиёти тољик» (барои синфи 9, с 1952), Адабиёти советии тољик» 
(барои синфи 10, аз 1951), «Таърихи адабиёти тољик» (китоби 1 (1) аз 
даврањои ќадим то асри IХ., Д. 1987), «Таърихи адабиёти тољик» (китоби 1 
(2) асрњои Х - ХIII, 1989), «Таърихи адабиёти тољик» китоби 2, асрњои ХIII-
ХV, Д. 1977) барои мактабњои олї ба ќалами ў тааллуќ дорад. Асарњои ў 
«Риндї дар адабиёти тољик» (30 љузъи чопї), «Адабиёти љадида» (35 љузъи 
чопї) ва маќолањои сершумори вай дар кашфу тадќиќи илми 
адабиётшиносии тољик арзиши бебањо доранд. Тайёр намудани олимони 
адабиётшинос (беш аз 20 нафар) як соњаи муњими кори эљодии вай 
мебошад. Шогирдони ў узви пайвастаи АИ Љумњурии Тољикистон 
Шукуров М., доктори илми филология, профессорон Бобокалонова Љ., 
Асрорї В., номзадњои илм Бобоев Ю., Амирќулов С., Ниёзї Ш., Исоев Я., 
Сатторї Н., Валї Самад, Саидљаъфаров Ш., Насриддинзода Б., 
Мирсафоев А., Усмон Назир, Мањмудов Ѓ. ва зумраи дигар 
дастпарваронаш дар соњаи илми адабиётшиносии тољик сањми хешро 
гузоштаанд. Ў дар асоси маводу асноди таърихї романи таърихии 
«Сайќали рўи замин»-ро дар се љилд ба сомон расонидааст. Барои 
фаъолияти пурсамари омўзгорї бо нишони «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» (1948) бо фармони Шурои Олии ИЉШС бо медалњои «Барои 
мењнати шоён дар солњои Љанги Бузурги Ватанї» (1948), нишони фахрии 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон (1961), Нишони фахрии Вазорати маорифи 
халќ (1967), медалњои «Барои мењнати шоён» ба муносибати 100-солагии 
рўзи таваллуди В. И. Ленин (1970), «30-солагии ѓалаба дар Љанги Бузурги 
Ватанї солњои 1941–1945» (1975), «Ветерани мењнат» (1978) мукофотонида 
шудааст. Инчунин, ў аъзои шурои илмии «Сарредаксияи ЭСТ», аъзои 
њайати тањририяи маљаллаи «Маърифати омўзгор» («Мактаби Советї»), 
аъзои шурои илмии махсусгардонидашудаи њимояи номзадї дар назди 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, аъзои шурои 
илмии махсусгардонидашудаи њимояи рисолањои докторї дар назди 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ Љумњурии Тољикистон 
буд.  
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МИРЗОМАМАДОВ Алимамад Гулмамадович 
(тав. 28. 03. 1985, д. Птупи н. Ишкошими ВМКБ), 
омўзгори физика, номзади илмњои техникї (2017), 
дотсент (2018). Соли 2002 ба Донишгоњи давлатии 
Хоруѓ ба номи Моёншо Назаршоев дохил шудааст. 
Соли 2007 донишгоњи номбурдаро бо ихтисоси физика 
хатм намудааст. Фаъолиятро аз соли 2006 дар мактаби 
№ 7- и ш. Хоруѓ оѓоз намудааст. Солњои 2007-2011 
омўзгори фанни физикаи мактаби тањсилоти миёнаи 
умумии №13 н. Ишкошим, 2011 ассистенти кафедраи 

физикаи умумии ДДОТ ба номи С. Айнї, 2011-2014 аспиранти донишгоњ, 
2014-2017 ассистент ва муаллими калони кафедраи физикаи умумии ДДОТ 
ба номи С. Айнї кор кардаст. Рисолаи номзадиро дар донишгоњи давлатии 
Энергетикии ш. Ќазони ФР њимоя намудааст. Аз соли 2018 ба њайси 
дотсенти кафедраи физикаи умумии ДДОТ ба номи Садриддин Айнû кор 
мекунад. Дар мавзуи «Гармигузаронї, њароратгузаронї ва хосиятњои 
адсорбсионии катализаторњои никелї ва медї дар асоси оксиди 
алюминий» пажуҳиш мебарад. Муаллифи беш аз 40 маќолаи илмї, илмї-
методї 2- патент, 18- дастурњои таълимию методї, як китоби дарсии 
 «Механика «мебошад.  

Ас.: Патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №ТJ 824 аз 25. 01. 2017 ихтироот дар 
мавзуи «Тарз ва сохтор барои муайян кардани коэффисиенти адсорбсияи нанозаррањои 
ферромагнитї вобаста аз майдони магнитї»; Патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № TJ 
825 аз 25. 01. 2017 ихтироот дар мавзуи «Тарз ва сохтор барои муайян кардани коэффисиенти 
адсорбсияи нанозаррањои ферромагнитї вобаста вобаста аз њарорат дар фишори доимї»; 
Маљмуаи масъалањои тестї аз физика барои синфњои 7-9. Д., 2014; Сохти атом. Заррањои 
элементарї. Д., 2014; Корњоилабораторї аз механика. Д., 2014; Корњоилабораторї аз оптика. 
Д., 2015; Корњоилабораторї аз физикаимолекулавї. Д., 2015; Лаппиш ва мављњо. Д., 2019; 
Формулањо воњидњо ва доимињои физикї. Д., 2019.  

 
 

МИРЗОМУДДИНОВ Додихудо Акрамхољаевич 
(тав. 12. 07. 1979, д. Ќалъаи лаби оби н. Тољикобод), 
муаллими фанни география. Солњои 1997–2001 дар шуъбаи 
бакалаврї, 2001–2003 дар шуъбаи магистрии факултети 
географияи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил карда, онро 
бо дипломи аъло хатм намудааст. Солњои 2003–2006 
аспиранти донишгоњи омўзгорї буд. Аз соли 2003 инљониб 

њамчун ассистенти кафедраи географияи ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият 
дорад.  

 
МИРЗОРАЊИМОВ Акобир Каримович (тав. 3. 04. 

1963, ш. Вањдат, д. Кофарнињон), биологи тољик, доктори 
илмњои биология (2020), академики Академияи 
байналмилалии мактабњои олї (2020). Фаъолиятро ба њайси 
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ходими хурди илмии гурўњи илмии кафедраи физиологияи растанињои 
факултети биологияи ДМТ 

 (1991) оѓоз намуда, сипас дар вазифаи ходими илмии лабораторияи 
«Ферменталогия»-и кафедраи физиологияи растанињои факултети 
биология, муовини декан оид ба корњои таълимии факултети биология 
(1994- 2008) ва декани факултети биологияи ДМТ (2008-2015) идома 
додааст. Соли 2015 Директори Институти зоология ва паразитология ва 

солњои 2016-2018 директори Институти ботаника, физиология ва 

генетикаи растании Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Аз соли 
2018 инљониб муовини ректор оид ба корњои илмии ДДОТ ба номи С. 
Айнї. Номбурда муаллифи зиёда аз 100 маќолаи илмї, 1 монография, 7 
дастури таълимї ва 5 китоби дарсї мебошад. Аълочии маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон (2008), бо Ифтихорномањои Вазорати маориф ва 
илм, Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Донишгоњи миллии 
Тољикистон ва медали «Хизмати шоиста» (2013) таќдир гардидааст.  

 Ас.: Большой практикум по физиологии и биохимии растений с основами энзимологии 
(њаммуаллиф). Д. 2017. Гулњои мавсимї: Технологияи кишт ва интихоби намудњо (њаммуаллиф). 
-Д. 2018. Гулњои мавсимї: Технологияи кишт ва интихоби намудњо. Д. 2018. Физиологияи 
растанињо. Китоби дарсї, к. 1. (њаммуаллиф). Д. 2019. Физиологияи растанињо. Китоби дарсї, ќ. 
2. (њаммуаллиф). Д. 2020. Краткий словарь биологических терминов (њаммуаллиф). Д. 2020. 
Асосњои энзимология. Китоби дарсї (њаммуаллиф). Д. 2020. Об барои рушди устувор (дастури 
таълимї). -Д., 2021.  

 

МИРЗОҲАСАНОВ Лаълҷуба (Лаълҷубаи 
Мирзоҳасан) (тав.10.11. 1951, деҳаи Тӯсиёни ноҳияи 
Роштқалъаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон), 
номзади илмњои филология, дотсент, Корманди шоистаи 
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Соли 1973 шӯъбаи рӯзонаи 
факултети таъриху филологияи (бахши филологияи тоҷик) 
Институти давлатии педагогии Душанбе ба номи 

Т.Г.Шевченко (алъон Донишгоҳи омӯзгории ба номи С.Айнӣ)-ро хатм 
намуда, дар мактабҳои вилоят (Ишкошим ва Шуғнону Роштқалъа) ба 
ҳайси муаллими забон ва адабиёти тоҷик адои вазифа намудааст. 

Аз соли 1992 дар Донишгоҳи давлатии Хоруғ дар вазифаҳои 
муаллими адабиёти классикӣ, ёвари ректори донишгоҳ, дотсенти кафедра 
кор карда, то имрӯз дар ин таълимгоҳ фаъолият дорад.Соли 2003 дар 
Институти забон ва адабиёти Рӯдакии АИ ҶТ рисолаи илмиро таҳти 
унвони «Ҳунари шоирии шуарои асрҳои Х-Х1 дар тасвири табиат» дифоъ 
намуд. 

Китоби аввалини шеърҳояш соли 1989 дар маҷмӯаи дастҷамъӣ бо 
номи «Рӯзи баҳор» нашр шуда, китобчаи дигараш соли 1995 бо унвони 
«Ҷилои шишаи шабнам» дар маҷмӯаи дастҷамъӣ зери рубрикаи 
«Навниҳолони боғи адабиёт» аз чоп баромад. Китобҳои алоҳидаи шеърҳои 
Лаълҷуба бо номи «Суруди дарё» (соли нашр 2005) ва китоби дигараш бо 
номи «Накҳати субҳ» соли 2012 аз тариқи нашриёти «Адиб» ба табъ 
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расидаанд. Соли 2014 китоби шеърҳои шоир бо унвони «Сафири мурғи 
шабоҳанг» нашр гардид, ки соҳиби ҷоизаи адабии ба номи Мирзо 
Турсунзода гардид. Ашъори Лаълҷуба дар маҷаллаҳои адабии ҶИ Эрон 
низ ба табъ расидааст. Ӯ шеърҳо ва намунаи насри адибони русро ба 
тоҷикӣ тарҷума кардааст. Соли 2005 китоби калонҳаҷми «Тазкираи 
адибони Бадахшон» дар нашриёти «Адиб» нашр гардида, дар он перомуни 
рӯзгору осори адабии 200 нафар шоирони гузашта ва муосири вилояти 
Бадахшон маълумот дода шудааст, ки яке аз мураттибони он 
Мирзоҳасанов Лаълҷуба мебошад. Соли 2010 монографияи ӯ бо унвони 
«Ҳусни табиат дар шеъри сабки Хуросон» ба табъ расидааст.  

Феълан Мирзоҳасанов Лаълҷуба номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи 
М. Назаршоев ва Раиси шуъбаи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. 

 
 

МИРМУЛЛОЕВ Маќсудљон (тав. 1913, ш. 
Ленинобод, ваф. маълум нест), муаррих, номзади 
илмњои таърих, дотсент, иштирокчии Љанги Бузурги 
Ватанї. Солњои 1934–1936 курсанти командирони хурд, 
1936–1939 тарљумони фанњои алоњида дар Донишкадаи 
омўзгории Ленинобод, 1939–1941 муаллими фанни 
таърихи Донишкадаи омўзгории ш. Ленинобод, 1941–
1942 иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї, 1942–1944 
мудири шуъбаи ташвиќотии Комитети њизбии ш. 

Ленинобод, 1944–1946 директори Донишкадаи омўзгории Ленинобод ба 
номи С. М. Киров, 1946–1947 котиби Комитети њизбии вилояти 
Ленинобод, 1951–1953 раиси Комитети радиошунавоии назди Шурои 
Вазирони ЉШС Тољикистон, 1953–1957 директори Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 1957–1960 љонишини 
директори Институти таърихи њизбии назди КМ Њизби Коммунисти 
Тољикистон, 1960–1962 директори Нашриёти давлатии Тољикистон буд. Аз 
соли 1962 њамчун дотсенти кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишкадаи 
политехникии Тољикистон ба номи М. Осимї фаъолият дошт. Муаллифи 
як асар ва якчанд маќолањои илмї аст. Оид ба гузаронидани интихоботи 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон дар соли 1938 кори илмї бурдааст. Барои 
хизматњояш бо орденњои «Байраќи Сурхи Мењнат», «Нишони Фахрї», 
«Шараф» дараљаи II ва бисёр медалу ифтихорномањои ИЉШС 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Проведение виборов в Верховной Совет Таджикской ССР в 1938г., 
Сталинобод, 1957.  
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МИРОНОВ Николай Иванович (тав. декабри 
1919, вил. Горкий, ваф. маълум нест), муаррих, номзади 
илмњои таърих (1955), дотсент (1957), иштирокчии 
Љанги Бузурги Ватанї. Солњои 1937–1939 сохтмончї, 
1939–1942 сарбози артиши шуравї, 1942–1945 донишљўи 
факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1945–
1946 њамчун ассистенти кафедраи асосњои марксизм-
ленинизми Донишкадаи индустриалии ш. Новосибирск, 

1946 муњаррири Комитети радиои назди Шурои Вазирони ЉШС 
Тољикистон, 1946–1959 муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
асосњои марксизм-ленинизми Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Аз соли 1959 дар 
кафедраи марксизм-ленинизми Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленин фаъолият дошт. Муаллифи 3 асар ва зиёда аз 50 маќолањои 
илмї ва илмию методї мебошад. Оид ба масъалањои соњаи пахтапарварии 
хољагии халќи Тољикистон дар панљсолањои пеш аз љанг кори илмї 
бурдааст.  

Ас.: Компартия Таджикистана в борьбе за социалистическое преобразование 
сельского хозяйства и подъем хлопководства республики в годи довоенних пятилеток, 
Сталинобод, 1955.  

 
МИРРАЊМАТОВ Собир Шокирович (тав. 1. 10. 

1961, д. Ќараќчиќуми н. Конибодом), педагог ва 
муњандис, номзади илмњои техникї (1993), дотсент 
(1996). Солњои 1979–1983 дар факултети саноатию 
омўзгории Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Солњои 1983–1985 дар сафњои артиши шуравї хизмат 
кардааст. Солњои 1985–1988 ассистенти кафедраи 
фанњои умумитехникии Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1988–1989 таљрибаомўз-
тадќиќотчї, 1989–1992 аспиранти Донишкадаи техникањои электронии ш. 
Москва буд. Соли 1993 њамчун муаллими кафедраи фанњои умумитехникї, 
1993–1995 муовини декани факултети муњандисї-омўзгорї оид ба таълим, 
1995–1998 мудири кафедраи механикаи техникї ва наќшакашии донишгоњи 
омўзгорї кор кардааст. Солњои 1998–1999 ходими калони илмии кафедраи 
механикаи тахникї ва наќшакашї ва аз соли 1996 инљониб дотсенти 
кафедраи номбурда дар ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Дар солњои 2002-
2006 љонишини декан оид ба илми факултаи «Технология»-и ДДОТ ба 
номи С. Айнї. Сипас ба њайси мудири кафедраи «Истифодабарии техникии 
наќлиёти њавої ва ташкили парвозњо» - и Донишкадаи наќлиёти 
Тољикистон (2006 – 2008), мудири кафедраи «Истифодабарии техникии 
наќлиёти њавої» -и Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М. С. Осимї 
(2008-2015) ва аз соли 2015 то 2018 дотсенти кафедраи «Истифодабарии 
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техники наќлиёти њавої» - и ДТТ. Аз соли 2018 то њол дотсенти кафедраи 
«Илмњои табии» филиали Донишгоњи миллии тадќиќотї, Донишкадаи 
энергетикии ш. Москва дар шањри Душанбе фаъолият дорад. Њамзамон 
њамкори кафедраи «Фанњои умумитехникї ва мошиншиносї»-и ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї, аз фанњои технологияи масолењи конструксионї ва 
истифодабарии парки мошину тракторњо ва хизмати техники автомобилњо 
ба донишљўён дарс мегўяд. Дар солњои фаъолияти кориаш 98 маќолаи 
илмї ва дастурњои таълимию методиро ба чоп расонидааст. Бо 
ифтихорномањои Вазорати маориф ва илми Тољикистон, Вазорати 
наќлиёти Тољикистон ва бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон (2001) мукофотонида шудааст.  

Ас.: Методические указания к изучению курса и виполнению контрольних работ по 
материаловедению (на русском языке). Д., 1999; Сопротивление материалов (методические 
указания). Д., 1999; Муайян кардани деформатсияи љузъњо бо тарзи вайрон накардан // Паёми 
донишгоњи омўзгорї, № 3. Д., 2003.  

 

 
 МИРСАИДОВ Аброр Бобоевич (тав. 1958, д. Далёни 

поён, н. Деваштич, вилояти Суѓд), иќтисоддони тољик, 
доктори илмњои иќтисод (1994), профессор (1996). 
Хатмкардаи факултаи иқтисоди Донишкадаи хољагии 
ќишлоќи Тољикистон (њоло Донишгоњи аграрии 
Тољикистон) (1980), сарлаборант, ассистент, сармуаллим ва 
дотсент дар кафедраи иќтисоди сиёсии ҳамин донишкада. 
Соли 1986 рисолаи номзадї ва соли 1994 рисолаи докториро 

дифоъ намудааст. Соли 1995 ба њайси мудири кафедраи «Назарияи 
иќтисодї», профессор ва солњои 1996- 2006 њамчун декани факултаи молия 
ва менељменти Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, 
2007- 2012 ноиби ректори ДДХБСТ оид ба илм ва 2012- 2013 сардори 
раёсати тадќиќоти макроиќтисодии МТС назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон фаъолият намудааст. Аз соли 2013 ба њайси муовини 
директори Институти иќтисодиёт ва демографияи Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон фаъолият дорад. Солњои 2014-2019 ба сифати 
њамкор дар кафедраи умумидонишгоњии назарияи иќтисод кор кардааст. 
Беш аз 180 асару маќолаи илмї, таълимї ва илмї-оммавї ба чоп 
расонидааст. Бо љоизаи ба номи Б. Ѓафуров дар соњаи илм ќадр шудааст. 
Аълочии маорифи Тољикистон ва аъзои Иттифоқи журналистони 
Тољикистон аст.  
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МИХАЙЛОВА Надежда Макаровна (тав. 9. 10. 
1919, вилояти Запорожи ЉШС Украина,ваф. 1997, ш. 
Душанбе), муаррих, номзади илмњои таърих (1978), 
дотсент (1987), иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. 
Соли 1948 Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М. 
Ломоносовро хатм кардааст. Солњои 1950–1998 дар 
кафедраи таърихи ИЉШС-и Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе дар вазифаи муаллим, муаллими 
калон, дотсент кор кардааст. Дар фаъолияти бисёрсолаи 

омўзгориаш њазорњо нафар муаллимони маълумоти олидори фанни 
таърихро тайёр намуд. Муаллифи якчанд маќолањои илмї мебошад. Дар 
тадќиќотњои худ масъалањои таърихнигории таърихи Россияро мавриди 
баррасї ва омўзиш ќарор додааст. Барои хизматњояш бо ордени «Љанги 
Бузурги Ватанї» дараљаи 1, нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон», зиёда аз 10 медал ва ифтихорномањои Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон ќадр карда шудааст.  

Ас.: М. С. Ольминский о собирании биографических материалов // 
Археографический ежегодник за 1971 г.. М, 1972; М. С. Ольминский об источниках по 
истории партии и Октябрьской революции // История и историографический ежегодник 
1972. М., 1973.  

 
МОРОЗ Георгий Исидорович (тав. апрели 1900, 

ш. Воронеж, ваф. маълум нест), педагог, номзади 
илмњои педагогї, дотсент. Солњои 1920–1921 дар роњи 
оњани Москва-Ќазон њамчун технолог кор кардааст. 
Солњои 1925–1926 технологи шуъбаи манзили маориф 
буд. Соли 1929 Донишкадаи ш. Москваро бо ихтисоси 
инженер-геодезист хатм кардааст. Соли 1929 дар ш. 
Ленинград дар вазифаи мудири шуъбаи геодезистї кор 
кардааст. Соли 1930 барои кор ба ЉШС Тољикистон 

даъват карда шуда, дар идораи хољагии об њамчун муњандиси калон солњои 
зиёде кор кардааст. Солњои 1938–1945 дар факултети географияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко 
њамчун муаллими таљрибадори топография ва картография фаъолият 
кардааст. Директори донишкадаи омўзгории пойтахт Шукуров О. ба 
фаъолияти омўзгории ў бањои баланд додааст.  

 
МОРОЗОВА Фаинна Николаевна (тав. 5. 04. 1932, 

ш. Михайловкаи вилояти Сталинград, ваф. маълум 
нест), забоншинос, номзади илмњои педагогї (1973), 
дотсент (1977). Соли 1953 факултети забон ва адабиёти 
руси Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод 
ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1953–
1956 муаллими забони русии мактаби миёнаи № 7 ш. 
Сталинобод, 1957–1992 муаллим, муаллими калони 
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кафедраи забони русї, мудири кафедраи забони русии байнифакултетии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Дар 
муддати 35 соли фаъолияти омўзгорияш дар донишкадаи омўзгории 
пойтахт дар тарбияи њазорњо мутахассисон барои мактабњои Тољикистон 
сањми худро гузоштааст. Соли 1992 аз њудуди Тољикистон куч баста 
рафтааст. Муаллифи зиёда аз 39 маќола, китобњои дарсї ва маводњои 
таълимї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Барои мувафаќиятњо дар кор» 
ќадрдонї шудааст.  

Ас.: Грамматика русского языка. Синтаксис (ҳаммуаллиф). Д., 1965; Сборник 
упражнений по морфологии и синтаксису, Ч. 1. 2. (ҳаммуаллиф). Д., 1976, 1978.  

 
МОШЕЕВ Иосиф Борисович (тав. 29. 02. 1936, ш. 

Бухоро), адабиётшинос ва забоншинос, доктори илми 
филология (1985), профессор (1986). Соли 1957 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Бухороро хатм 
кардааст. Солњои 1957–1960 сарбози артиши шуравї, 
1960–1965 аспиранти Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1965–
1970 њамчун муаллими калон, 1971–1981 дотсент, 1973–
1990 мудири кафедраи методикаи таълими забон ва 

адабиёти руси Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко кор кардааст. Солњои 1986–1993 профессори кафедраи номбурда 
дар донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Соли 1993 барои аз њудуди 
Тољикистон рафтанаш аз кор озод карда шудааст. Муаллифи зиёда аз 50 
корњои илмї, илмию методї ва илмию оммавї аст.  

Ас.: Значение и форма сослагательного наклонения в русском и таджикском 
языках, Д., 1978; Сопоставительная типология таджикского и русского языков, Д., 1991.  

 
МОШИЯХОВ Иля Абрамович (тав. 1. 07. 1917, ш. 

Самарќанд, ваф. маълум нест), иќтисоддон, номзади 
илмњои иќтисодї (1961), дотсент (1964), Муаллими 
хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон. Соли 
1950 факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1935–1936 
муаллими шуъбаи тайёрии Техникуми омўзгории ш. 
Ќўќанд, 1936–1938 муаллим ва мудири ќисми таълими 

мактаби њафтсолаи Фарѓона, 1938–1939 мудири шуъбаи КМ иттифоќи 
маъмурии мактаби миёнаи ш. Тошкент, 1939–1943 инспектори мактабњо, 
муовин ва сардори шуъбаи Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон, 1943–
1950 мудири шуъбаи маорифи ш. Сталинобод, 1950–1952 муаллими калони 
кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи давлатии тиббии ш. 
Сталинобод, 1952–1959 муаллими калони кафедраи иќтисоди сиёсии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 
1959–1966 дотсенти кафедраи иќтисоди сиёсии Донишкадаи давлатии 
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хољагии ќишлоќи ш. Душанбе, 1966–1969 дотсенти кафедраи иќтисоди 
сиёсии донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Маќолањои илмии ў 180 љузъи 
чопиро ташкил медињад. Ба фаъолияти омўзгорї ва илмиаш директорони 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко 
Шукуров О. ва Солењбоев Њ. бањои баланд додаанд. Бо унвони фахрии 
«Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» (1967), 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон», ду медал ва 
якчанд ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ќадр 
карда шудааст.  

 
 

МИРЗОЕВ Идибек Абдуљабборович (тав. 04. 01. 
1974, н. Файзобод), омўзгори биология ва химия, 
номзади илмњои биология (2012). Хатмкардаи 
факултети биология-химияи ДДОТ (1996), солњои 1997-
2006 дар МТУ ш. Душанбе кор карда, аз соли 2006 то 

2012 чун асистент, омўзгори калони кафедраи ботаника ва экологияи 
кишоварзии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият намудааст. Солњои 2007-
2011 унвонљўи кафедари ботаника ва экологияи кишоварзї буд, солњои 
2012 - 2019 мудири кафедраи ботаника ва экологияи кишоварзӣ, мудири 
шуъбаи магистратура, аспирантур ва докторантураи Донишгоњи аграрии 
Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур ва аз моҳи июни соли 2020 мудири 
озмоишгоҳи пахтапарварӣ ва тухмипарварии иниститути зироаткории 
АИКТ фаъолият дорад. Муаллифи 1 монография, 2 дастури таълимї аст.  

 

МУБОРАКИЁН Сиддиќ (тав. 06.12.1983, д. Баравни н. 

Ванҷ), муаллими адабиёти тоҷик. Соли 2006 факултети 

филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айниро бо дипломи аъло 

хатм намудааст. Солҳои 2004-2006 котиби масъули рӯзномаи 

«Омӯзгори ҷавон»-и донишгоҳ, 2006-2007 лаборанти калон ва 

2007-2010 аспиранти кафедраи адабиёти тоҷик буд. Солҳои 

2010-2011 ҳамчун сармутахассиси маркази ҷумҳуриявии 

таълимию методӣ, 2011-2014 ба ҳайси сармутахассис дар шуъбаи таъминоти 

ҳуқуқӣ ва котибот, раёсати илм ва инноватсияи дастгоҳи Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, мудири шуъбаи мониторинги сифати таълими 

Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи 

маориф кору фаъолият намудааст. Солҳои 2015-2016 директори маркази илмӣ-

инноватсионӣ ва 2016-2018 муовини декан оид ба корҳои таълимии факултети 

филологияи тоҷики ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ шуда кор кардааст. 

Ҳамзамон, солҳои гуногун ба ҳайси сармуҳаррири маҷаллаи илмӣ-методии 

«Масъалаҳои маориф» ва рӯзномаи ҷумҳуриявии “Ҳомии омӯзгор», котиби 

масъули маҷаллаи “Маърифати омӯзгор» ва маҷаллаи илмӣ-таҳқиқотии «Паёми 

донишгоҳи омӯзгорӣ», мушовири академӣ ва масъули сомонаи донишгоҳи 
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омӯзгорӣ фаъолият дошт. Аз соли 2019 то ба имрӯз сармутахассиси раёсати 

таълим ва ҳамзамон муаллими калони кафедраи назария ва таърихи адабиёти 

донишгоҳ мебошад. Оид ба таҳқиқи улуми арӯзу қофия ва бадеъ дар 

адабиётшиносии тоҷик кори илмӣ мебарад. Муаллифи беш аз 20 мақолаи илмӣ 

ва илмию методӣ мебошад. Дар таҳияву таҳрир ва баргардону нашри чандин 

китобу дастурҳои таълимию методӣ ва осори илмию адабӣ ширкат намудааст. 

Бо нишони сарисинагии «Аълочии матбуоти Тоҷикистон» (2012), «Аълочии 

маориф ва илми Тоҷикистон» (2019), нишони ҷашнии “100-солагии матбуоти 

тоҷик», ифтихорномаҳои Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Вазорати маориф 

ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва донишгоҳ сарфароз гардонида шудааст.  
Ас.: Адибе аз мулки кӯҳистони Тоҷикистон // «Рӯдакӣ». Д., 2006, № 10; Андешае чанд 

перомуни манзуми Мавлоно // Садои шарқ. Д., 2007, № 10; Шеъру арӯз ва мусиқӣ дар «Қобуснома» // 

Маърифати омӯзгор. Д., 2008, № 8; Амир Ҳусайни Ҳиравӣ ва «Нузҳат-ул-арвоҳ»-и ӯ. Д., 2008; Рушди 

маънавию амалии хонанда дар ҷараёни таълими адабиёт // Масъалаҳои маориф. Д., 2009, № 5-6; 

Назари Насируддини Тӯсӣ ба моҳият ва унсурҳои зотии шеър // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Д., 2016, 

№ 5; Моҳияти таълими «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ дар мактаб // Паёми донишгоҳи 

омӯзгорӣ. Д., 2015, № 6; Нигоҳе ба таҳия ва нашри нахустин рисолаҳои назарии адабии форсии 

тоҷикӣ // Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Д., 2021, № 3; “Назмшиносӣ» (дастури таълимию методӣ), Д., 

2021.  

 

МУЗАФФАРПУР Виркан  (тав. 24.09.1976,  д. Нигнот, 
н. Панљакент, вилояти Суѓд), омўзгор фалсафа, 
хатмкардаи факултаи таърих, шуъбаи фалсафаи ДДМТ, 
корро ба њайси лаборанти калони шуъбаи таърихи дин 
ва назарияи озодфикрии Институти фалсафа ва њуќуќи 
АИ ЉТ оѓоз намуда, сипас дар Академияи байналхалќии 
экологию гуманитарї (МЭГА)-и Љумњурии Ќазоќистон, 

ДТТ ба номи акад. М. Осимї, шуъбаи таърих ва фалсафаи дини Институти 
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ, 
маркази исломшиносї дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
фаъолият кардааст. Аз соли 2004 то 2010 ба њайси ассистент, баъдан 
муаллими калон дар кафедраи фалсафаи фарњанги ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї кор карда,  аз соли 2018  муаллими калони њамин кафедра 
мебошад. Дар мавзуи «Масъалаи инсон дар мактабњои фалсафї-
илоњиётшиносии ислом» (Тањлили фалсафї-диншиносї дар зерматни 
ислоњи шуури динї) пажуњиши илмї анљом додааст. Муаллиф ва 
муњаррири масъули як ќатор китобњои дарсї мебошад. Муаллифи зиёда аз 
60 маќолаи илмї ва илмї-оммавї мебошад. Бо Ифтихорномаи Академияи 
миллии илмњои Љумњурии Тољикистон (2018) ва ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї (2021) ќадрдонї гардидааст.  
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МУМИНОВ Бахтиёр (тав. 22. 04. 1945, д. 
Хиргоњтарош дар ноњия Рўдакї (собиќ Ленин), дотсент 
(2020). Соли 1968 Донишгоњи давлатии шањри 
Самарќанд ба номи А. Навоиро ба ихтисоси филолог, 
муаллими забон ва адабиёти узбекро хатм намудааст. 
Аз соли 1968 то 1976 ба сифати омўзгори фанни забон 
ва адабиёти узбеки ва муовини директори мактаби 
миёнаи умумии № 65- и ш. Душанбе кор кардааст. 
Солњои 1976-1980 мушовири шуъбаи мактабшиносии 

Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони соњаи маорифи Љумњарии 
тољикистон дар назди Вазорати Љумњурии Тољикистон ва аз соли 1980 то 
2007 мудири шуъбаи мактабшиносии њамин Донишкада фаъолияти худро 
давом додааст. Аз соли 2007 инљониб дар кафедраи назария ва таърихи 
адабиёти факултети филологияи тољики ДДОТ ба номи С. Айнї њамчун 
омўзгори фанни адабиёти узбек фаъолият дорад.  

Ас.: Адабиёт (барои синфњои 5-11-и мактабњои узбекї). Д., 2005; Адабиёт (барои 
синфњои 11-и мактабњои узбекї). Д., 2013; Уйѓониш даври адабиёти. (Адабиёти давраи 
эњё). Д., 2015; Узбек романчилига бир назар. (Тараќиёти жанри роман дар адабиёти ХХ-
и узбек). Д., 2013.  

 

 
МУМИНОВ Фирўз Усмонович (тав. 05. 05. 1973, 

д. Рохарви н. Ванљ), омўзгори технология, соли 2010 
факултети технология ва соњибкории Донишгоњи 
давалатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин 
Айниро хатм кардааст. Дар солњои 2010-2011 мудири 
кабинети кафедраи методикаи таълимї технология ва 
соњибкории ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият 
намудааст. Солњои 2011-2012 ассистенти кафедраи 

методикаи таълими технология ва соњибкории ДДОТ ба номи С. Айнї, 
2012-2014 ба сифати методисти шуъбаи ѓоибонаи факултети технология ва 
соњибкорї фаъолият намудааст. Соли 2014 рисолаи номзадиро дар мавзуи 
«Совершенствование деятельности малокомплектних школ в условиях 
сельской местности» дифоъ намуд. Солњои 2014-2018 иљрокунанда ва 
мудири кафедраи технология ва соњибкорї, 2018-2021 мудири кафедраи 
методикаи таълими фанњои тахассусї ва аз 2021 њайси мудири кафедраи 
методикаи таълими технология ва соњибкорї фаъолият дорад. Муаллифи 
беш аз 10 дастуру маќолањои илмї, илмию оммавї мебошад.  

Ас.: Машғулиятњои амалӣ аз фанни назарияи буриши филизот (Дастури методї). Д., 
2016; Барномаи таҷрибаомӯзии педагогӣ дар факултети технология ва соҳибкорӣ (Дастури 
методї). Д., 2016; Корњои таљрибавї аз фанни методикаи таълими технология (Дастури 
методї). Д., 2018; Методикаи таълими технология (таълими мењнат) дар низоми муносибати 
босалоњият (китоби дарсї барои мактабњои олии омўзгорї) (Китоби дарсї). Д., 2018 
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МУЌИМОВА Хуррам (тав. 31. 12. 1922, ш. 
Самарќанд, ваф. маълум нест), биолог, номзади илмњои 
биологї (1959), дотсент (1963). Соли 1949 факултети 
биологияи Донишгоњи давлатии ба номи А. Навоии ш. 
Самарќандро хатм кардааст. Солњои 1949–1950 
ассистенти кафедраи зоологияи Донишгоњи давлатии 
Узбекистон дар ш. Самарќанд, 1959–1953 аспиранти 
кафедраи зоологияи донишгоњи номбурда буд. Солњои 
1953–1956 ба њайси мудири шуъбаи ѓоибонаи 

Донишкадаи хољагии ќишлоќи ш. Самарќанд, 1956–1957 муаллими калони 
Донишкадаи занонаи ш. Сталинобод кор кардааст. Солњои 1957–1999 
њамчун дотсент ва дар ин байн солњои 1958–1963 мудири кафедраи 
зоологияи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Дар давоми фаъолияти 
зиёда аз 40 солаи омўзгориаш дар факултети географияи донишгоњи 
омўзгорї дар тайёр кардани бисёр мутахассисон сањми калон гузоштааст.  

 

 
  МУЛЛОЕВ Абдусамад (22. 08. 1961, дар д. Дарѓ, н. 

Айнї, вилояти Суѓд), адабиётшинос, доктори илмҳои 

филологӣ (2003), профессор (2005), Академики академияи 

байналмилалии мактабњои олии Россия (2015). Хатмкардаи 
факултаи филологияи ДДОТ ба номи С. Айнї (1983), 
хизмат дар сафи ќуввањои мусаллањ дар Чехесловакия 
(1983-1985), лабаранти калони кафедраи адабиёти тољики 
ДДОТ (1985 – 1987), методисти шуъбаи маорифи н. 

Марказии шањри Душанбе (1987-1989), аспиранти кафедраи адабиёти 
тољики ДДОТ (1987-1991), ассистент, муаллими калон, љонишини декани 
факултети филологияи тољики ДДОТ (1991-1997), докторанти ИЗА ба номи 
Рўдакї АИ ЉТ (1997-2000), муовини директори ЛТТ ба номи Њољї Камоли 
ш. Душанбе (2000-2003), муовини аввали Департаменти аттестатсия, 
аккеридитатсия ва иљозатномадињии муассисањои таълимии назди 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон (2003-2006), директори Маркази 
љумњуриявии таълимию методии назди Вазорати маорифи Љумхурии 
Тољикистон (2006-2012), сардори Раёсати тањсилоти томактабї ва миёнаи 
умумии Вазорати маорифи Љумхурии Тољикистон (2012-2013), солњои 2013-
2014 дар вазифаи муовини ректор оид ба таълим ва корњои методии ДДЗТ 
ба номи С. Улуѓзода, 2014-2017 ба сифати муовини ректори ДДОТ ба номи 
С. Айни, 2017-2017 декани факултети филологияи тољики ДДОТ ба номи С. 
Айнї ва аз соли 2018 инљониб ба сифати профессори кафедраи Назария ва 
таърихи адабиёти тољик фаъолият дорад. Муаллифи 5 монография, 12 
дастури таълимиву методї ва зиёда аз 160 маќолаи илмиву методї аст. 

Самти фаъолияти А. Муллоев дар соњаи илми адабиётшиносї, 
ислоњот ва идоракунии соњаи маориф ва рушди хадамоти методї равона 
шудааст. Вай дар мавзуи «Симои Ањмади Дониш дар адабиёти тољик» 
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(1994) рисолаи номзадї ва дар мавзуи «Консепсияи шахсияти эљодкор ва 
симои њунарї» (2003) рисолаи докторї дифоъ намудааст. Соли 2015 ба 
унвони Академики мактабњои олии Россия сазовор шудааст. Дар 
симпозиум ва семнарњои ватаниву хориљи кишвар, аз љумла дар Туркия 
(1999) Ќазоќистон (2004, 2009), Ќирѓизистон (2005, 2012), Эрон (2007), 
Булѓория (2008) ва Нидерландия (2008), Белоруссия, Литва ва Германия 
(2009), Австрия (2011), Молдавия, Чехия (2012), Россия, Бошќирдистон 

(2016) иштирок ва суханронї намудааст. Дар таҳия, коркард ва амлисозии 

лоиҳа ва грантҳои соҳаи маориф фаъолона ширкат варзида, ҳамкории 
судманд дорад. Ў дар тањия, такмил, танзим ва мураттабсозии њуљљатхои 
меъёрию њуќуќии соњаи мариф ва китобњои Президенти Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон “Вањдат, давлат, Президент» (љилди 6, 2007), 
“Рушди маориф - асоси тањкими аркони давлат» (2010), “Мактаб - даргоњи 
маърифат» (2011), китобњои “Иљозатномадињї, аттестатсия ва 
аккредитатсия» (2004), “Мактаби олї» (2007), дастурњои Консепсияи рушди 
тањсилоти олии касбї (2007), “Гар дасти фитодае бигирї мардї», (2008), 
“Саволнома ва маводи имтињоноти хатм ва гузариш» (2008), “Луѓатномаи 
мухтасари русї-тољикї ва тољикї-русии соњаи электротехника, (2010) 
Рањнамои маориф» (2011) ва ѓ. сањм гузоштааст. Соли 2019 бо љоизаи 
“Олими соли донишгоњ» мушарраф гардидааст. 

 Ас.: Методикаи таълими адабиёти тољик (китоби дарсї). Д., 2014; Шахсияти эљодї ва 
симои њунарї дар насри таърихї. Д., 1995; Симои Ањмади Дониш дар адабиёти тољик. Д., 2000; 
Чењранигори њунарї дар насри таърихї. Д., 2003; Шахсияти эљодї ва симои њунарї. Д., 2008; 
Ташкили љараёни таълим ва талабот ба дарси муосир. Д., 2007; Мактаб сабаби наљот бошад. Д., 
2008; Меваи истиќлол. Д., 2008; Офтобо бори дигар. Д., 2008; Сабаќе дигар. Д., 2008; Њунари 
иншонависї. Д., 2008; Фарњанги ислоњоти маориф. Д., 2001; Ќомуси тарбия. Д., 2010; 
Олимпиадаи мактаббачагон аз фанни забон ва адабиёти тољик (маҷмуаи диктант ва наќли 
хаттї). Д., 2012; Чењрањои адабї. Д., 2019; Дониш ва Айнї. Д., 2021.  

  

      МУЛЛОЕВ Шариф (тав. 7.01.1965, д. Худгифи 
Офтобруя, н. Масчоњ), доктори илмњои филология, 
профессор (2021). Соли 1986 ба факултети филологияи рус 
ба номи Т.Г.Шевченко  дохил шуда, онро бо ихтисоси 
муаллими забон ва адабиёти рус дар мактабҳои миллӣ 
хатм намудааст (1992). Солҳои 1983-1985 дар сафи 
қувваҳои мусаллаҳи собиќ ИҶШС хидмат кардааст. Аз 

соли 1992 то  1996 дар ДДОТ ба номи Қ. Ҷураев (ҳоло С. Айнӣ), аз соли 
1996 то соли 2002 дар кафедраи таърих ва назарияи журналистикаи 
Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон кор кардааст. Соли 2013 дар 
мавзуи «Масъалаҳои жанриву мавзуии публицистикаи тоҷик дар замони ҶБВ 
солхои 1941-1945» рисолаи докторӣ дифоъ кардааст. Аз соли 2014 мудири 
кафедраи матбуот ва алоқа бо ҷомеаи донишгоҳи ДСРТ мебошад. Таҳти 

роҳбарии ӯ 6 нафар оид ба журналистика ва робитаҳои адабї рисолаҳои 

номзадӣ ва докторӣ ҳимоя намудаанд. Барандаи Ҷоизаи ба номи Лоҳутӣ дар 

соҳаи илм (2015), Аълочии маориф ва илми Ҷумхурии Тоӌикистон (2016) ва 
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матбуот (2016), бо медали 100-солагии матбуоти тоҷик сарафроз шудааст 
(2020). 
        Ас.: Идейно-тематические особенности таджикской публицистики периода ВОВ. Д., 2013; 
История таджикской журналистики (учебно-методическое пособие). Д., 2014; Жанрово-
тематическое своеобразие таджикской публицистики времен ВОВ (1941-1945гг.). Д., 2015; 
Современная таджикская журналистика (учебное пособие). Д., 2016; Жанровые особенности 
современных таджикских печатных и электронных СМИ 2000-2016гг (учебное пособие). Д., 
2017;  Модельно-тематическая фактура интервью в русскоязычных газетах Таджикистана. Д., 
2019; Толковый терминологический трактат по журналистике, рекламе и PR (учебно-
методическое пособие). Д., 2020; История таджикской журналистики (учебно-методическое 
пособие для студентов направления подготовки “Журналистика» (переработанное с 
дополнениями). Д., 2021. 

 

 
МУЛЛОЉОНОВ Владимир Саидович (тав. 23. 12. 

1949, ш. Душанбе, ваф. 12. 11. 2004, ш. Душанбе), педагог, 
номзади илмњои педагогї (1990), дотсент (1993). Соли 1975 
факултети таърихи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 1975–1976 
муаллими мактаби миёнаи № 65 ш. Душанбе, 1976–1977 
директор ва муаллими мактаби миёнаи № 29 ш. Душанбе, 
1977–1979 директори Ќасри пионерони Тољикистон, 1979–

1982 аспиранти кафедраи педагогикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1982–1996 муаллими калон ва дотсенти 
кафедраи комсомоливу пионерї ва педагогикаи умумии Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1996–2004 
њамчун директори мактаби миёнаи № 14 ш. Душанбе кор кардааст. Дар 
давоми фаъолияти 14 солаи омўзгориаш дар донишгоњи омўзгорї дар 
тарбияи њазорњо нафар мутахассисон сањми арзандаи худро гузоштааст. 
Муаллифи маќолањои зиёди илмию оммавї буд, ки дар нашрияњои 
мухталифи љумњурї чоп шудаанд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» ќадр карда шудааст 

 
 

МУЛЛОҶОНОВ МАСЪУД (тав. 3. 11. 1929, шаҳри 
Душанбе). Соли 1949 факултаи филологияи Дони шкадаи 
давлатии Душанберо хатм кардааст. Баъдан ходими 
адабии рӯзномаи «Тоҷикистони Советӣ», муҳаррири 
калони мудири шуъбаи моҳномаи радиои тоҷик, мудири 
моҳномаи «Шарқи Сурх», кормани КМ ҲКТ, 
сармуҳаррири «Тоҷикфилм», сармуҳарир моҳномаи 
«Помир» будааст. Мақолаву очеркҳояш аз соли 1951 чоп 
шудаанд. Муаллифи китобҳои «Ҳамдами замон ва 

ҳамнафаси халқ» (1962), «Холиқ Мирзозода» (1963), «Нақши замон» (1977), 
«Дар домани Офтоб» (Киев, 1980, Л. Пашенко) ба русӣ гардонидааст.  
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Чанд сол хабарнигори махсуси «Литературная газета» дар 
Тоҷикистон буд. Корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон (1979). Бо чанд 
нишону ифтихорнома сарфароз гардидааст. Аз соли 1961 узви Иттифоқи 
нависандагони Тоҷикистон аст.  

 
 

МУЛЛОЉОНОВ Саид Шањристонї (тав. 
номаълум, ш. Самарќанд, ваф, 1955, ш. Душанбе), 
муаррих, номзади илмњои таърих (1949). Донишгоњи 
коммунистии мењнаткашони шарќро (КУТВ) хатм 
кардааст. Дар давоми фаъолияти кориаш дар бисёр 
вазифањои муњим ва масъулиятнок – директор ва 
муаллими Дорулмуаллимини тољикии шањри Тошкент, 
директори омўзишгоњњои омўзгории Шањринав ва ш. 
Кулоб, директори мактаби советї-њизбии ш. Душанбе, 

солњои 1937–1940 декани факултети коргарии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, сардори Главлити назди 
Шурои Вазирони ЉШС Тољикистон, ходими калони илмии Институти 
забон, адабиёт ва таърихи Академияи илмњои ЉШС Тољикистон, 
саркотиби илмии шуъбаи илмњои љамъиятии АИ ЉШС Тољикистон кор 
кардааст. Муаллифи як ќатор асару маќолањои илмї мебошад.  

 

МУМИНОВА Сафарбегим Бањриевна (тав. 22. 04. 
1979, д. Вранг, н. Ишкошим, ВМКБ), номзади илмњои 
филология (2021), хатмкардаи факултети филологияи 
ДДОТ ба номи С. Айнї (2001). Солњои 2001-2003 дар 
мактаби миёнаи раќами 49-и н. Фирдавсии шањри Душанбе 
ба сифати муаллими забон ва адабиёти тољик, аз соли 2003 
ҳамчун ассистенти кафедраи назария ва амалияи 
забоншиносии факултети филологияи тоҷики донишгоҳи 

мазкур кор мекунад. Дар мавзуи «Лексикаи лаҳљаи тољикони Вахон» 
тањќиќоти илмї анҷом додааст. Солҳои 2011-2012 барои омўзиши забони 
англисї ба Британияи Кабир сафар карда, ба муњлати як сол дар Коллељи 
Меридиани шањри Лондон тањсил кардааст. Айни њол ба њайси муаллими 
калони кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї фаъолият дорад.  

Ас: Услубшиносї (китоби дарсї барои донишўёни риштаи филологї, 

(њаммуаллиф). Д. 2017.  
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МУРОДЗОДА Ањмадхон Амрохонович (тав. 16. 02. 
1968, д. Рўдакии н. Восеъ), муаррих, номзади илмњои 
таърих (2004), дотсент (2010). Соли 1992 факултети 
таърихи ДДОТ ба номи С. Айниро хатм намудааст. 
Солњои 1990–1994 муаллими фанни таърихи мактаби 
тањсилоти умумии № 62 ш. Душанбе, 1994–1995 
ассистенти кафедраи таърихи сиёсї, 1995–1998 аспиранти 
кафедраи таърихи халќи тољик, 1999–2004 ассистент, 
муаллими калони кафедраи номбурдаи ДДОТ ба номи Ќ. 

Љўраев буд. Аз соли 2005 то соли 2015 мудири кафедраи таърихи умумї, 
солњои 2015 - 2020 вазифаи декани факултетт таърихро ба уҳда дошта, аз 
соли 2021 дотсенти кафедраи таърих ва њуќуќ аст. Муаллифи 30 маќолаи 
илмї, илмию методї мебошад. Оид ба инъикоси воќеањои сиёсї дар 
матбуоти даврии Тољикистон дар солњои 1989–1997, њаёти халќи тољик дар 
асрњои XIV-XV корњои илмї бурдааст. Бо нишони сарисинаги «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (2009) сарфароз карда шудааст.  

 Ас.: Колониальная политика царской России в области народного образования в 
Средней Азии (вторая половина XIX – начало XX вв.). Д., 1994; Мактаб ва маорифи болооби 
Зарафшон дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX. Д., 1999; Хонако, корихона и 
далоилхона как один из видов просветительского учреждения. Д., 2002; История народного 
образования Таджикистана второй половини XIX – начала XX вв.. Д., 2005; Общее состояние 
народного образования в Бухарском эмирате конца XIX - начале XX вв.. Д., 2005; Мафњуми 
«дењќон» дар асарњои Б. Ѓ. Ѓафуров. Д., 2009; Пенджикентская русско-туземная школа. Д., 2009; 
Донишгоњи омўзгорї дар масири таърихи миллат. Д., 2011 (ҳаммуаллиф): Зиндагии 
шигифтовари Темур (баргардонии»Аљоиб-ул-маќдур-фи-ахбори Темур»-и Ањмад ибни 
Муњаммад ибни Арабшоњ). Д., 2017.  

 

МУРОДОВ Абдулло (тав. соли 1936, н. Њисор), 
варзишгари тољик, устоди варзиши ИЉШС. Соли 1955 
Техникуми тарбияи љисмонии ш. Сталинобод ва соли 
1960 факултети тарбияи љисмонии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1960–1971 дар 
факултети тарбияи љисмонии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко дар 
вазифањои муаллим, муаллими калони кафедраи 

назария ва методикаи тарбияи љисмонї, мудири кафедраи фанњои 
варзишї, декани факултети тарбияи љисмонї кор кардааст. Дар муддати 17 
соли фаъолияташ њазорњо нафар мутахассисони баландихтисоси соњаи 
варзишро тарбия намудааст.  

 
МУРОДОВ Бароталї (тав. 18. 02. 1945, н. Турсунзода), риёзидон, 

номзади илмњои физика-математика (1975), дотсент (1986). Соли 1969 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм кардааст. Солњои 1969–1976 ассистент, аспирант, муаллими калон, 
мудири кафедраи анализи математикї ва декани факултети математикаи 
донишкадаи номбурда буд. Солњои 1976–1979 њамчун муаллими 
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Донишгоњи Аннабаи Алљазоир, 1991–1996 мудири шуъбаи таълим ва 
муовини ректори Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон оид ба 
таълим, 1996–2006 декани факултети соњибкорї ва менељменти донишкадаи 
номбурда, 2006 декани факултети технологии Донишгоњи гуманитарии 
байналмилалї, 2006–2008 декани факултети ѓоибонаи Донишкадаи 
соњибкорї ва хизмати Тољикистон кор кардааст. Аз соли 2008 мудири 
кафедраи математика дар иќтисодиёти донишкадаи номбурда мебошад. 
Оид ба муодилањои сингулярии интегралї ва муодилањои дифферансиалии 
барзиёдмуайяншуда бо њосилањои хусусї кори илмї бурдааст. Муаллифи 
зиёда аз 50 маќолањои илмї, илмию методї ва дастуру воситањои таълимї 
аст. Китобњои дарсии «Курси мухтасари риёзиёти олї» ва «Назарияи 
функсияњои таѓйирёбандаи њаќиќї»-ро таълиф намудааст. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Нишондодњои методї барои корњои мустаќилонаи донишљўён аз анализи 
математикї (ҳаммуаллиф). Д., 1987; Нишондоди методї аз анализи математикї барои наќшаи 
корї ва кори мустаќилонаи донишљўён (ҳаммуаллиф). Д., 1991.  

 

МУРОДОВ Нуралї (тав. 17. 05. 1940, ноњияи  
Куйбышеви вилояти Хатлон – ваф. 3. 08. 2005, ш. 
Душанбе), муаллими фанни география. Соли 1966 
факултети географияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т.Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1954–1961 муаллими мактаби њафтсолаи ба номи 
Энгелси ноњияи Ленин, 1961–1966 донишљўи донишкадаи 
омўзгории пойтахт, 1966–1967 директори мактабаи 
њафтсолаи ба номи Энгелси ноњияи Ленин, 1967–1979 

мудири агролабораторияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе, 
соли 1968 ассистенти кафедраи ботаника, 1973–1977 муаллими калони 
кафедраи методикаи таълими география ва табиатшиносии факултети 
география, њамзамон солњои 1967–1971 муовини раиси Комитети 
иттифоќњои касабаи донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Солњои 
минбаъда њамчун методисти шўъбаи натуралистони љавони љумњурї, 1998–
2004 муаллими калони кафедраи туризм ва методикаи таълими географияи 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќ. Љўраев кор 
кардааст. Муаллифи зиёда аз 15 маќолањои илмї, илмию методї мебошад. 
Дар давоми фаъолияти омўзгориаш дар факултетњои такмили ихтисоси 
Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М.В. Ломоносов, Донишкадаи 
омўзгории ш. Москва ба номи В.И. Ленин тањсил кардааст.  

МУРОДОВА Муњаббат Абдуќодировна (тав. 22. 02. 1949, н. Њисор), 
муаллимаи фанни ботаника. Соли 1966 баъди хатми 
мактаби миёна як сол дар Кумитаи давлатии истењсолии 
маводњои ғизої ва хўроки чорвои ЉШС Тољикистон, 
баъд инспектори шуъбаи кадрњои Иттињодияи 
«Тољикселхоз» кор кардааст. Солњои 1967-1972 тањсил 
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дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин. Соли 1972 
факултети биологияро хатм намудааст. Аз соли 1973 то 1998 дар кафедраи 
ботаника сараввал дар вазифаи лаборант ва баъдан муаллимаи калон кор 
ва фаъолият дошт. Муаллифи беш аз 20 мақолаи илмї мебошад. Ў 
масъалањои омўзиши бактерияњои селлюлозатаљиякунандаи таркиби 
хокњои Тољикистон мавриди тадќиќу баррасии илмї ќарор додааст.  

 

 
МУРТАЗОВ Отамурод Таѓайќулович (тав. 15. 12. 

1964, н. Ленин (имрўза Рўдакї), муаллими фанни 
математика. Солњои 1982–1989 дар факултети 
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил карда, дар ин 
миён солњои 1983–1985 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат кардааст. Солњои 1989–1992 ассистенти 
кафедраи информатика ва математикаи њисоббарорї, 
1992–1995 аспиранти донишгоњи омўзгорї буд. Аз соли 

1999 њамчун муаллими калони кафедраи информатика ва математикаи 
њисоббарорї ва аз соли 2009 эдвайзери факултети математикаи ДДОТ ба 
номи С. Айнї фаъолият дорад. Муаллифи якчанд маќола ва фишурдањои 
илмию методї аст.  

 
МУРТАЗОЕВ Уктам Исматович (тав. 10. 02. 1954, 

ш. Душанбе), муњандис-гидротехник, доктори илмњои 
география (2005), профессор (2005). Солњои 1971–1976 
дар факултети гидромелоративии Донишкадаи хољагии 
ќишлоќи Тољикистон тањсил намуа, онро бо ихтисоси 
муњандис-гидротехник хатм кардааст. Солњои 1980–1985 
аспиранти шуъбаи ѓоибонаи Институти маркази 
тадќиќотии хољагии оби ИЉШС дар ш. Минск буд. 
Собиќаи 33 солаи илмию омўзгорї дошта, дар 

Донишгоњи хољагии ќишлоќи Тољикистон ва Донишкадаи иќтисодии 
Тољикистон кор кардааст. Солњои 2002–2004 њамчун дотсенти кафедраи 
геоэкология, 2004–2005 мудири кафедраи географияи табиї ва 
кишваршиносии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Аз соли 2005 то ба 
имрўз профессори кафедраи географияи ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. 
Муаллифи якчанд асарњои илмї ва таълимї, аз ќабили монографияњо, 
китобњои дарсї ва дастурњои таълимиву методї мебошад. Самтњои асосии 
тадќиќоти илмии ўро масъалањои об, идоракунї ва таъмини географии 
минтаќањои Тољикистон бо об, гидрологияи обанборњо ва гидроэкология 
ташкил медињад. Барои хизматњояш бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» сарфароз гардидааст.  

Ас.: Географияи иќтисодї ва иљтимоии љањон. Д., 2003; Водохранилища Таджикистана и 
их влияние на прилегающие ландшафти. Д., 2005.  

 



446 

 

 

МУСОЕВ Алишер Ќарабоевич (тав. 1. 01. 1974, 
ноҳияи Рӯдакӣ), муаллими фанни таърих. Хатмкардаи 
факултети таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї (1997), асистент 
ва муаллими калони кафедраи методикаи таълими таърих 
ва ҳуқуқи ДДОТ ба номи С. Айнӣ (1997-2013). Солҳои 2013 

– 2017 ба ҳайси коргузори факултет ва аз соли 2018 то 2020 

дар вазифаи муовини декан оид ба корҳои таълим ва сипас ба 

њайси муаллими калон фаъолият дорад. Муаллифи якчанд 
мақолаҳои илмӣ ва илмию методӣ мебошад.  

 Ас.: Истифодабарии харита дар дарси таърих. Душанбе, 2007. Тавсиянома оид ба 
навиштани корҳои курсӣ. Д., 2015; Эњёи кишоварзии вилояти Ќурѓонтеппа дар солњои 
1924-1933. Д., 2014; Жемчужина далина Вахша 1924 – 1990гг Д., 2016; Наќши В. В. 
Бартолд дар таърихнигории тољик. Д., 2014; Гузаронидани конференсия аз рўйи асари 
Садриддин Айнї «Кањрамони халќи тољик Темурмалик». Д., 2018.  

 

МУСОЕВ Анвар (тав. 1930, н. Њисор), муаррих, 
номзади илмњои таърих (1976), дотсент (1977). Соли 
1961 факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1961–1962 муњаррири нашриёти 
давлатии Тољикистон, 1962–1969 ходими илмии 
Институти илмњои педагогии ЉШС Тољикистон, 1969–
1970 ассистенти кафедраи таърихи ЊКИШ, 1970–1973 
аспиранти кафедраи таърихи ЊКИШ, 1973–1977 

муаллими калони кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Фаъолияти 
минбаъдаашро њамчун дотсент дар филиали Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе дар ш. Ќурѓонтеппа идома додааст. Муаллифи 
зиёда аз 20 корњои илмї дар нашрияњои мухталифи љумњурї аст.  

 
МУСОЕВ Зайниддин (тав. 27. 02. 1943, д. 

Навободи н. Ёвон), географ, номзади илмњои география 
(1984), дотсент (1985). Солњои 1960–1965 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил карда, онро бо ихтисоси 
география хатм кардааст. Солњои 1965–1966 муаллими 
мактаби миёнаи № 3 н. Куйбишев, 1966–1968 сарбози 
артиши шуравї, 1968–1996 ассистент, муаллими калон, 
дотсент ва мудири кафедраи заминшиносї ва геология, 

декани факултети география дар Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1996–2009 њамчун мудири шуъбаи 
аттестатсия, аккредитатсия ва иљозатномадињии Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон, декани факултети географияи ДДОТ ба номи С. 
Айнї ва муовини аввали ректори Донишкадаи тарбияи љисмонии 
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Тољикистон кор кардааст. Аз соли 2009 то 2020 дотсенти кафедраи 
географияи донишгоњи омўзгорї буд. Муаллифи зиёда аз 50 корњои илмї 
ва илмию методї аст, ки дар онњо масъалаи захирањо ва љобаљошавии обу 
пиряхњои Тољикистон ва истифодаи онњоро мавриди тањлилу баррасии 
илмї ќарор додааст. Дар тайёр намудани њазорњо мутахассисони соњаи 
география ва омўзгорї сањми назаррас дорад. Барои хизматњояш дар соњаи 
таълиму тарбия бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» (1992) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Каталог ледников СССР, Ленинград, 1980; Ледники Таджикистана. Д., 1989; 
Заминшиносии умумї. Д., 1998; Корњои контролї оид ба фанни экология. Д., 1999; 
Заминшиносии умумї (дастури таълимї). Д., 2010«Глятсиология» (китоби дарсӣ), Д., 

2018;«Таърихи кашфиётҳои географӣ» (китоби дарсӣ), Д.: 2018; «Машъалони олами илм» 

(дастури таълимӣ), Д.: 2016; «Роҳнамои дарёфти номҳои географӣ» (дастури таълимӣ), Д.: 2016; 

«Кроссвордҳо аз фанни заминшиносии умумӣ» (дастури таълимӣ), Д.: 2019; «Тағйирёбии иқлим 

ва динамикаи пиряхҳои Тоҷикистон» (дастури таълимӣ), Д.: 2020. 

  

 
МУСОЕВ Нурулло Саидович (тав. 14. 06. 1961, ш. 

Душанбе), муаллими фанни география. Соли 1983 
факултети география ва биологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Соли 1983 муаллими 
биологияи мактаби миёнаи №34 ш. Душанбе буд. 
Солњои 1983–1985 дар сафњои артиши шуравї хизмат 
кардааст. Солњои 1985–1986 муаллими биологияи 
мактаби миёнаи №14 ш. Душанбе, 1988–1990 ассистенти 

кафедраи географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко, 1990–1994 аспиранти кафедраи география, 1994–1996 
ассистент ва муаллими калони кафедраи географияи Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи 6 мақолаи илмї 
аст, ки дар маљаллањои илмии љумњурї чоп шудаанд.  

 
МУСОЕВА Раъно Алимовна (тав. 07. 10. 1951, ш. Душанбе), 

муаллими забонњои хориљї. Солњои 1968–1972 дар факултети забонњои 
хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1972–2006 њамчун муаллими калон, 
2007–2008 дотсенти кафедраи забони англисии ДДОТ ба номи С. Айнї кор 
кардааст. Аз соли 2008 дотсенти кафедраи забони англисии Донишгоњи 
аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур мебошад. Муаллифи зиёда аз 
20 маќолањои илмї ва илмию методї аст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (1997) ва ифтихорномањои донишгоњи 
омўзгорї мукофотонида шудааст.  

Ас.: Китоби хониш (бо забони немисї барои синфњои 5-6). Д., 2000; Забони немисї 
(китоби дарсї барои синфи 6). Д., 2004; Забони немисї (китоби дарсї барои синфи 7). Д., 2005.  
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МУСОЉОНЗОДА Љамила Мансур (тав. 11. 04. 1984, ш. 
Кулоб), номзади илмњои химия (2015). Хатмкардаи 
факултети химияи ДДОТ ба номи С. Айнї (2011). Солњои 
2007-2011 фаъолиятро ба њайси ассистенти кафедраи химияи 
умумї ва ѓайриорганикии ДДОТ ба номи С. Айнї оѓоз 
карда аст. Солњои 2011-2014 муаллими калони кафедраи 
химияи умумї ва ѓайриорганикї, 2013-2018 муовини декан 

оид ба корњои илмии факултети химия, соли 2018 декани факултети химия 
буд. Аз соли 2018 то њол муовини ректор оид ба корњои тарбиявии ДДОТ 
ба номи С. Айнї. Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Њалшавандагї ва 
мувозинатњои фазагии системаи Na, K//SO4, HCO3, F-H2O дар њарорати 0 
ва 250С» њимоя намудааст. Муаллифи зиёда аз 60 маќолаи илмї мебошад. 

Бо назардошти дастовардњои назарраси илмї дар соњаи химия, 
тарбияи мутахассисони љавон, рушди соњаи илму маорифи кишвар ва 
татбиќи босамари сиёсати давлатї дар соњаи маориф ба «Љоизаи давлатии 
ба номи Исмоили Сомонї» (2019) дар соњаи илмњои даќиќ ва бо нишони 
«Аълочии маориф ва илми Тољикистон» сазовор гардидааст.  

Ас.: Асосњои назариявии кинетикаи химиявї ва катализ. Д., 2013 (њаммуаллиф); Корњои 
амалї аз химияи ѓайриорганикї. Д., 2015 (њаммуаллиф); Строение фазового комплекса и 
растворимость водно-солевой cистеми из сульфатов, гидрокарбонатов, фторидов натрия и 
калия (монография). Д., 2019.  

 
МУХАМЕДШИН Рашид Ахмедович (тав. 04. 09. 1947, шањраки 

Шањринави н. Њисор), физик, номзади илмњои педагогї (1989), дотсент 
(1992). Солњои 1965–1970 дар факултети физика-математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Соли 1970 лаборанти калони кафедраи физикаи умумии донишкадаи 
номбурда, солњои 1971–1972 хидмати артиши шуравї, 1972–1975 лаборанти 
калони кафедраи физикаи умумї, 1975–1980 ассистент, 1980–1992 муаллими 
калони кафедраи методикаи таълими физикаи донишкадаи омўзгории 
пойтахт буд. Аз соли 1992 њамчун дотсенти кафедраи номбурдаи ДДОТ ба 
номи С. Айнї кор мекунад. Солњои 1974–1978 дар шуъбаи ѓоибонаи 
аспирантураи донишкадаи омўзгорї тањсил кардааст. Муаллифи зиёда аз 
20 номгўи корњои илмию методї мебошад. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (1997) ва рањматномањои раёсати 
донишгоњи омўзгорї сарфароз шудааст.  

Ас.: Формирование у учашихся самостоятельной работи с учебной литератури. Д., 2009; 
Дидактические принципи компютерного обучения. Д., 2009.  

 
МУХТОРОВ Ањрор (тав. 5. 11. 1924, н. Уроттеппа, 

ваф. 6. 10. 2007, ш. Душанбе), таърихшиноси маъруфи 
тољик, доктори илмњои таърих (1977), профессор, 
академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
Ходими хизматнишондодаи илми ЉШС Тољикистон. 
Солњои 1939–1941 сараввал донишљўи факултети 
коргарї, баъд донишљўи Донишкадаи муаллимии ш. 
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Сталинобод, 1941- 1942 муаллими мактаби миёна, 1942–1947 хизмат дар 
сафњои артиши шуравї, 1947–1951 донишљўи факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод, 1951–1955 муаллим ва 
аспиранти донишкадаи мазкур, 1953–1995 мудири сектори таърихи асрњои 
миёнаи Институти таърихи АИ ЉШС Тољикистон буд. Тадќиќотњои ў 
масъалањои мухталифи таърихи асрњои миёнаи халќи тољикро дар бар 
мегирад. Ў садњо њуљљатњои таърихї, ёдгорињои эпиграфиро, ки барои 
омўхтани таърихи муносибатњои истењсолии феодалї ва њаракатњои халќї 
дар Осиёи Миёна ќимати калони илмї доранд, ба нашр тайёр кардааст. 
Муаллифи зиёда аз 25 асар ва 150 маќолањои илмї, илмию оммавї ва яке аз 
муаллифони китоби дарсии «Таърихи РСС Тољикистон» барои мактабњои 
олї ва миёна, асари сељилдаи «Таърихи халќи тољик» мебошад. 
Иштирокчии конгрессњои XXV (Москва), XXVI байналхалќии 
шарќшиносон (Њиндустон), Конгресси XIII муаррихон дар Москва ва 3 
конференсияи байналхалќии ЮНЕСКО оид ба маданияти Осиёи Марказї 
(1968 дар Душанбе, 1969 дар Самарќанд, 1972 дар Ашќобод) мебошад. 
Дорандаи љоизаи Абуалї ибни Сино (2007) буда, бо 3 медал ва 
Ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон, 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Материалы по истории Ура-Тюбе, Сборник актов XVII-XIX вв. (сост., А. 
Мухторов). М., 1963; Очерк истории Ура-Тюбинского владения в XIX в.. Д., 1964; 
Резьба по дереву в долине Зарафшана. М., 1966; Дилшод и ее место в истории 
общественной мысли таджикского народа в XIX-начале XX вв.. Д., 1969; Страницы 
истории Гиссара. Д., 1969; Њисор. Очерки таърихї (охири асри XV- аввали асри XX). 
Д., 1995; Њокимони Уротеппа (Асрњои XV-XIX). Д., 1996; Санг њам диле дорад. Д., 
1999; Асрори номањо. Д., 1998.  

 
МУХТОРОВ Шокир (тав. 20. 11. 1946, н. 

Шањрисабзи ЉШС Узбекистон, ваф. 2003, ш. Душанбе), 
забоншинос ва адабиётшиноси тољик, доктори илми 
филология (1990), профессор. Соли 1969 Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро бо дипломи аъло хатм намудааст. Солњои 
1969–1970 лаборанти кафедраи забони франсавии 
донишкадаи мазкур буд. Солњои 1970–1971 дар сафњои 
артиши шуравї хизмат намудааст. Пас аз бозгашт аз 

хизмат фаъолияти муаллимиро дар кафедраи забони франсавии 
донишкадаи омўзгорї идома додааст. Солњои 1976–1977 дар сектори 
адабиёти классикии Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рўдакии АИ 
Љумњурии Тољикистон дар аспирантура тањсил намудааст. Соли 1980 дар 
мавзуи «Таърихи омўзиш ва тарљумањои «Гулистон»-и Саъдї дар 
Фаронса» рисолаи номзадї дифоъ намуда, сазовори унвони илмии номзади 
илми филология гаштааст. Солњои 1985–1987 докторанти Институти 
адабиёти љањонии ш. Москва ба номи А. Григории АИ ИЉШС, 1987–2003 
мудири кафедраи забони франсавии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 
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Њамзамон солњои 1995–1997 њамчун декани факултети забонњои хориљї, 
1997–2000 декани факултети филологияи романию германии донишгоњи 
омўзгорї кор кардааст. Дар масъалаи робитањои адабии Шарќу Ѓарб 
тадќиќотњои илмї бурда, муаллифи зиёда аз 300 асару маќолањои илмї ва 
илмию методї аст. Барои хизматњояш бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (1975) ва ордени «Нахли Фарангистон» (2003) 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Ситорањои Бурљи Эйфел. Д., 1982; Адабиёти тољик дар Франсия. Д., 1985; Савтњои 
Ховар. Д., 1986; Франция читает «Гулистан». Д., 1987; Замон ва тарљумон, 1989; Фирдавсї дар 
шеъри Дуне. Д., 1991; Хафиз. Избранное (бо забони русї ва тољикї). Д., 1993; История развития 
французской научной иранистики. Д., 1996; Рудакї бояд, ки ояд бори дигар бар љањон, 
Панљакент, 1996; Адабиёти замони Сомониён дар Фаронса. Д., 1999; Фирдоуси во Франции. Д., 
1999; Шуњрати Румї дар Фаронса. Д., 2000; Муњовараи франсавї-тољикї. Д., 2002; Фарњанги 
франсавї ба тољикї. Д., 2003; Баёзи назми классикии форс-тољик дар Фаронса. Д., 2003; Нури 
Њофиз. Д., 2004.  

 
МУХТОРОВА Гавњар (тав. 17. 02. 1961, ш. 

Душанбе), педагог, номзади илмњои педагогї (2006), 
дотсент (2010). Солњои 1979–1981 дар Омўзишгоњи 
тиббии №2 ш. Душанбе тањсил кардааст. Солњои 1981–
1985 мураббии кўдакистони №5 ш. Душанбе буд. 
Солњои 1985–1990 дар факултети индустриявї-
педагогии Донишкадаи давлатии педагогии ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 
1990–1993 ассистенти кафедраи механикаи техникї ва 

наќшакашии донишкадаи омўзгорї, 1993–1996 аспиранти донишкадаи 
мазкур буд. Солњои 1996–2000 њамчун муаллими калони кафедраи 
методикаи таълими мењнат, 2001–2008 муаллими калони кафедраи 
методикаи таълими соњибкории донишгоњи омўзгорї кор кардааст. 
Њамзамон солњои 2004–2007 методисти шуъбаи ѓоибонаи факултети 
технологияи донишгоњи мазкур буд. Аз соли 2009 то 2012 мудири кафедраи 
«Методикаи таълими технология ва соњибкорї» ва аз соли 2012-2017 дар 
вазифаи декани факултети мазкур, аз 2017-2020 мудири кафедраи 
«Технология, наќшакашї ва дизайн» ва аз соли 2020 дотсенти кафедраи 
мазкур фаъолият дорад. Њамзамон солњои 2015-2019 Вакили халќи н. 
Шоњмансур интихоб шудааст. Муаллифи зиёда аз 69 маќола ва маводњои 
таълимию методї мебошад, ки дар онњо масъалањои тайёрии касбии 
хонандагон дар љараёни таълими технология мавриди омўзиш ќарор 
додаст. Бо ифтихорномањои донишгоњи омўзгорї ва алочии маориф 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Корњои амалї аз «Геометрияи тасвирї ва нвќшакашї», ќ. 1. (воситаи таълимї). Д., 
2002; «Муќаддимаи ихтисоси омўзгорї» (китоби дарсї). – Д., 2017; «Интихоби касб». Тењрон, 
2009; «Услуби таълими асосњои иќтисодиёти бозоргонї». (китоби дарсї). Д., 2016; 
«Квалиметрический анализ диссертационних исследований випускников академии образования 
таджикистана». Д., 2018; «Семейное воспитание средствами дистанционной технологии» 
(монография). Д., 2018.  
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МУЊАББАТОВ Холназар (тав. 25. 06. 1945, д. 

Шули ноњия Ѓарм), иќтисоддон ва географи тољик, 
доктори илмњои география (1999), профессор (2005), 
аъзои Иттифоќи журналистони ИЉШС (1985), аъзои 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон (1995). Солњои 
1961–1965 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Солњои 1966–1970 лаборанти калон ва ходими хурди 
илмии Совети тадќиќоти ќуввањои истењсолкунандаи 

(СОПС) Академияи илмњои ЉШС Тољикистон, 1970-1973 аспиранти 
Академияи илмњо ва Совети тадќиќоти ќуввањои истењсолкунандаи назди 
Госплани ИЉШС дар ш. Москва, 1974–1977 ходими хурди илмї, 1977–1979 
ходими калони илмї, 1979–1983 мудири сектор, 1983–1988 мудири шуъбаи 
захирањои табии СОПС-и АИ ЉШС Тољикистон, 1988–1991 раиси 
Комитети иттифоќњои касабаи АИ Тољикистон, 1991–1995 мудири шуъбаи 
география ва экологияи назди Президиуми АИ Тољикистон, 1995–1997 
мудири сектори Институти геологияи АИ Тољикистон, 1997–2000 
докторанти Институти географияи АИ Федератсияи Россия, 2000–2002 
мудири шуъбаи Институти геологияи АИ Тољикистон, 2002–2007 мудири 
шуъбаи иќтисодиёти минтаќавии Институти тадќиќотї - иќтисодии 
Вазорати иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон буд. Аз соли 2007 
инљониб њамчун мудири кафедраи туризм ва методикаи таълими 
географияи ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Солњои 1976–1982 њамчун 
муаллими њамкор дар кафедраи географияи иќтисодии Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 2000–2006 дар кафедраи 
географияи иќтисодии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев фаъолияти омўзгорї 
бурдааст. Муаллифи 15 асар, зиёда аз 250 маќолаи илмї ва илмию оммавї, 
њаммуаллифи 5 китоби дарсї, муњаррири масъули 8 китоби илмї, дарсї ва 
илмию методї мебошад. Оид ба масъалаи истихрољи манбаъњои муњими 
ашёњои минералї, љангал, обу гидроэнергетика, захирањои табиии 
кўњистони Тољикистон аз нигоњи иќтисодї-географї корњои илмї бурда, 
роњњои самаранок истифода бурдани сарватњои табииро бо назардошти 
њифзи муњити зист нишон додааст. Дар давоми фаъолияти корияш дар 
тартиб додани Атласи РСС Тољикистон иштирок намудааст. Дар тадќиќ ва 
тартиб додани «Наќшаи љойгиронии ќуввањои истењсолии Тољикистон 
барои солњои 1971–1980» ва «Наќшаи комплекси территориявї-истењсолии 
Тољикистони Љанубї» сањми худро гузоштааст. Дар њамкорї бо 
кормандони Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати њифзи муњити зист, Сарраёсати «Тољикгеология» ва дигар 
вазорату идорањои љумњурї дар тањияи «Барномаи давлатии комплекси 
прогресси илмї-техникии Тољикистон барои солњои 1986–2000» ва 
«Барномаи рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 
2015» ширкат варзидааст. Дар 26 симпозиуму конференсияњои илмї ва 
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илмию амалии љумњуриявї ва байналмилалї дар шањрњои Москва, Санкт-
Петербург, Киев, Минск, Амстердам, Дењлї, Вашингтон, Анќара, Тењрон, 
Урумчї ва ѓайра маъруза ва гузоришњо намудааст. Ў аъзои раёсати 
Ассотсиатсияи Байналмилалии Академияи илмњо (МААН) ва иштирокчии 
лоињањои зиёди байналхалќї, аз љумла Лоињаи байналхалќии њавзаи бањри 
Арал (GEFWB) мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон», ифтихорномањои Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
ва Комитети иттифоќњои касабаи коркунони илму маорифи ИЉШС 
сарфароз шудааст.  

Ас.: Афзоиши ањолї ва захирањои табиї. Д, 1975; Минерально-сирьевие ресурси 

Таджикистана (ҳаммуаллиф). Д., 1982; География (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 1984; 

Эффективность использования строительного сиря Таджикистана. Д., 1984; Инсон ва табиат. 

Д., 1984; Минерально-сирьевые ресурсы Памира (ҳаммуаллиф). Д., 1985; Ганљинаи табиати 

Тољикистон. Д., 1987; Табиату сарвати кўњсор. Д., 1990; Таджикистан. Справочник. Д., 1996; 

Природно-ресурсний потенциал горных регионов Таджикистана, М., 1999; Tajikistan, Paris, 

1999; Љуѓрофияи Тољикистон (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2000; Таджикистан основной 

источник пресной воды Центральной Азии. Д., 2003; Об манбаи њаёт. Д., 2003; Термальные 

воды Таджикистана. Д., 2003; Памир: ресурсний потенциал и перспективы развития экономики. 

Д., 2005; Географияи иќтисодї ва сотсиалии љањон (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2006; 

Таджикистан. Справочник. Д., 2006; Географияи Тољикистон. Д., 2009. Географияи минтакахо. 

Китоби дарсӣ борои синфи 10. Д., 2016; Географияи Тољикистон. (китоби дарсӣ барои синфи 8). 

Д., 2020.  

 
 

МУЊАББАТОВ Хушнуд Ќурбонович (тав. 17. 11. 
1971, н. Њамадонї), физик, номзади илмњои техникї 
(2006), дотсент (2008). Солњои 1989–1994 дар факултети 
физикаи Донишгоњи давлатии ш. Ќурѓонтеппа ба номи 
Носири Хусрав тањсил кардааст. Солњои 1990–1994 
лаборант, 1994–1995 лаборанти калон, 1995–1997 
ассистент, 1997–1998 муаллими калони кафедраи 
физикаи умумии донишгоњи номбурда, 1999–2001 
аспиранти шуъбаи рўзона, 2002–2004 муаллими калони 

кафедраи физикаи назариявї ва кафедраи физикаи экперименталї, 2004–
2005 муовини декани факултети физика оид ба тарбия, 2005–2006 муаллими 
калони кафедраи физикаи эксперименталї, 2007–2008 муаллими калони 
кафедраи физикаи назариявї ва эксперименталии ДДОТ ба номи С. Айнї, 
2008 сармутахассиси шуъбаи аттестатсия, аккредитатсия ва 
иљозатномадињии муассисањои олї ва баъдидипломии Хадамоти давлатии 
назорат дар соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон, 2008–2009 мудир ва 
дотсенти кафедраи физикаи назариявї ва эксперименталии донишгоњи 
омўзгорї буд. Аз соли 2009 декани факултети физика ва дотсенти кафедраи 
физикаи назариявї ва эксперименталии донишгоњи омўзгорї аст. Оид ба 
хосиятњои гармофизикии маъданњои ба гармо тобовар кори илмї 
бурдааст. Муаллифи якчанд корњои илмї ва илмию методї мебошад.  
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МУҲАММАДЗОДА Ҷурабек Урак (тав. 16.01.1984, 
деҳаи Чоршанбе, ноҳияи Шаҳритуси вилояти Хатлон), 
адабиётшинос, номзади илмҳои филология (2019), дотсент 
(2021). Мактаби миёна (1991-2002), хатмкардаи факултети 
филологияи тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ (2007),  таҳсил 
дар бахши аспирантураи донишгоҳ (2008-2012), ассистенти 
кафедраи таърихи адабиёти тољики факултети филологияи 
тоҷик (њоло назария ва таърихи адабиёт (2007 – 2011), 

омўзгори калони кафедраи назария ва таърихи адабиёт (2011 – 2020), 
методисти шуъбаи ѓоибонаи факултети филологияи тољик (2014 – 2018), 
Раиси иттифоќи касабаи кормандон ва устодони факултети филологияи 
тољик (2014 – 2021).   Соли 2019 дар мавзуи «Тарљума ва истиќболи 
эљодиёти Саъдї дар адабиёти ўзбек» таҳти роњбарии проф. А.Худойдодов 
рисолаи номзадии худро дифоъ намудааст.  

Аз соли 2021 то ҳол дотсенти кафедраи назария ва таърихи адабиёт 
мебошад.    

Ас: “Адабиёт» синфи 8. Д., 2010; “Хониши ифоданок». Д., 2012; “Муќаддимаи 
адабиётшиносӣ». Д., 2013; “Таърихи адабиёти  узбек». Д., 2014).  Барномаҳои таълимӣ: 

“Тафсири шеър». Д., 2010; “Таърихи адабиёти узбек», “Муќаддимаи адабиётшиносӣ», 
“Маданияти суҳани омўзгор»,  “Матншуносӣ»,  “Таърихи нақди адабӣ», “Назмшуносӣ»,   
“Назарияи адабиёт», “Тањлили матнҳои адабӣ», «Хониши ифоданок», “Эљодиёти шифоҳи халқ». 

Д., 2013. Маќолаҳои илмї: “Тарҷумањои «Гулистон»-и Саъдӣ ба забони узбекӣ. Д.,2012;  
“Тарҷумаҳои «Бӯстон»-и Саъдӣ ба забони узбекӣ». Д.,2013) , “Хусусиятњои тањаввули адабиёти 
узбек дар асрҳои XVI-XIX». Д.,2013; “Наќш ва љойгоњи шахсиятњои адабї дар фароянди 
пайвандњои адабї. Д.,2013; “Тарљумаи ашъори ѓинои Саъдї ба забони узбекї». Д.,2020; 
“Переводы “Гулистон»  на узбекский язык в разные периоды». Д.,2020) ва ѓ. 

 

МУЊАММАДИЕВ Њомид (тав. соли 1905, ш. 
Бухоро, ваф. маълум нест), педагог, номзади илмњои 
педагогї (1947), дотсент (1948). Соли 1943 факултети 
физика-математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Бухороро хатм кардааст. Солњои 1923–1925 муаллим 
ва мудири мактаби дараљаи 1 ва 2 ш. Бухоро, 1925–1926 
коркуни иттифоќњои касабаи мактабњои ибтидої ва 
миёнаи ш. Бухоро, 1926–1928 муаллими мактаби миёна 
ва техникуми омўзгории ш. Бухоро, 1938–1942 мудири 

кабинети физика-математикаи Институти тадќиќотї-илмии Вазорати 
маорифи ЉШС Тољикстон, 1942–1943 мудири шуъбаи маорифи вилояти 
Сталинобод, 1943–1947 директори Институти илмї-тадќиќотии Вазорати 
маорифи ЉШС Тољикистон буд. Солњои 1948–1968 њамчун дотсенти 
кафедраи методикаи таълими математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Њамзамон 
солњои 1953–1957 њамчун дотсент дар Донишкадаи давлатии занонаи ш. 
Душанбе дарс гуфтааст. Директори донишкадаи омўзгории пойтахт 
Шукуров О. ба фаъолияти омўзгории ў бањои мусбат додааст. Муаллифи 
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якчанд маќолањо оид ба методикаи таълими математика ва китобњои 
таълимї барои донишљўён мебошад. Барои хизматњои бисёрсола дар соњаи 
маориф бо унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон» (1944) ќадр карда шудааст.  

 
МУЊАММАДОХИРОВА Њанифа (20.02.1971, деҳаи 

Тагноби ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ), омўзгор ва 
нависанда. Соли 1993 факултети забон ва адабиёти 
тоҷикро бо ихтисоси муаллими забон ва адабиёти тоҷик  
хатм кардааст. Соли 1993 фаъолиятро дар мактаби №16 
ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ (собиқ н. Москва) ба 
ҳайси муаллими забон ва адабиёти тоҷик оғоз кардааст. 
Солҳои 2004-2012 ҳамчун муҳаррири радиои 

«Тоҷикистон»-и Кумитаи телевизион ва радиои назди ЊЉТ фаъолият 
намудааст. Солҳои 2012-2013 муҳаррири маҷаллаи «Маърифати омӯзгор»,  
2013-2017 мудири бахши кор бо занон ва оилаи Коллеҷи информатика ва 
техникаи компютерии шаҳри Душанбе кор кардааст. Аз соли 2017 то соли 
2019 дар Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии 
кормандони соҳаи маориф ба ҳайси корманди илмӣ фаъолият намудааст. 
Аз соли 2019 ассистент ва муаллими калони кафедраи умумидонишгоҳии 
забони тоҷикии Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
мебошад.  

Узви Иттиҳоди рӯзноманигорони Тоҷикистон аст. Соли 2009 
Иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон мавсуфро бо мукофоти адабии ба 
номи Фазлиддин Муҳаммадиев ва Нишони «Сухан» сарфароз гардонид.  
      АС.: Зулмати ахтаррез (маҷмуаи ҳикояву қиссаҳо).Д., 2005; Сангрезаҳои Сангтӯда» 
(маҷмуаи ҳикояву қиссаҳо). Д., 2009; Роҳ ба сӯи нур: Аз Сангтӯда ба Роғун.- Паёми 
ошно(Маҷмўаи очеркҳо). Д., 2009.   

 
 

МУЊАММАДРАЊИМИ Сайдар (20. 01. 1952, д. 
Шањринави љамоати дењоти Ќалъанаки н. Рашт, ваф. 3. 01. 
2010). Пас аз хатми мактаби миёнаи № 25 нањия ва факултаи 
таъриху филологияи Институти давлатии педагоги Душанбе 
(ДДОТ) –и њозира ба фаъолияти мењнатї пардохтааст. Солњои 
1975-1978 муаллими макби миёнаи зодгоњаш, солњои 1978-1990 

муњаррири бахши адабии Радиои Тољикистон, солњои 1990-1992 муњаррири 
бахши насри маљаллаи «Садои Шарќ» будааст.  

Аз соли 1995 хабарнигори радио «Садои Хуросон»-и Љумњурии 
исломии Эрон дар Маскав, яке аз созмондињандагони мактаби тољикї ва 
устоди забон, адабиёт, таърих ва фарњанги миллии мактаби мазкур дар 
Маскав, сардабири нашрияи фарњанги тољикони бурунмарзї «Паём» ва 
хабарнигори бахши тољикии «Радиои Озодї» дар Маскав будааст.  
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Ба навиштани ќиссаву њикоя аз овони мактабхонї ва донишљўиаш 
оѓоз кардааст. Њикояи нахустинаш «Гањвораи ноз» соли 1986 дар 
њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» ба табърасидааст. Минбаъда ќиссаву 
њикояњояш пайи њам дар рўзномаву маљаллаињои «Адабиёт ва санъат», 
«Садои Шарќ», «Помир», «Сомон», «Навиди бозаргон» ва маҷмуаи 
«Шафаќи субњ» (1986-1992) интишор ёфтаааст.  

Њикояву маќолањои ў пас аз маргаш дар маҷмуањои «Гањвораи ноз» 
(2011; Тољикистон) ва «Хостам дар Эрон гум шавам» (2011; Љумњурии 
Исломии Эрон) ба табъ расидаанд.  

 
 

МУЊАММАДХОЉАЕВ Ањмадљон (тав. 10. 02. 
1941, д. Рохарви н. Ванљ), файласуфи тољик, доктори 
илмњои фалсафа (1992), профессор (2001), узви вобастаи 
АИ Љумњурии Тоҷикистон (1997). Соли 1964 шуъбаи 
форсии факултети таъриху филологияи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм 
карда, солњои 1964–1965 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат намудааст. Соли 1965 дар мактаби миёнаи №67-
и ба номи М. Горкийи н. Колхозобод ба њайси 

муаллими адабиёт ва љамъиятшиносї кор карда, солњои 1965–1968 дар 
аспирантураи АИ Љумњурии Тољикистон тањсил намудааст. Солњои 1979–
1983 дар Љумњурии демократии Афѓонистон дар њайати мушовирони 
шуравї хизмат кардааст. Аз соли 1964 то инљониб дар Пажуҳишгоҳи 
фалсафаи АИ ЉТ дар вазифањои корманди илмї, корманди калони илмї, 
мудири шуъбаи таърихи фалсафа ва аз соли 2005 академик-котиби шуъбаи 
илмҳои љамъиятшиносї кор карда истодааст. Њамзамон аз соли 1995 то ба 
имрўз дар кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С. Айнї ба сифати 
профессори кафедра ҳамкорї дорад. Муаллифи 7 асари илмї ва зиёда аз 
250 маќолаи илмї ва илмию оммавї мебошад. Мавзуи таълифотњояшро 
масъалањои таърихи афкори илмї-фалсафї, иљтимої-сиёсї ва ахлоқии 
халқҳои форсу тољик ташкил додаанд. Дар конференсияњои мухталифи 
сатњи љумњуриявї ва байналмилалї бо маърузањо баромад намудааст. Бо 
роњбарии ў шогирдони зиёде рисолањои номзадї ва докторї дифоъ 
намудаанд. Бо ордени «Дўстї» (2001) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Мировоззрение Фаридуддина Аттора. Д., 1974; Идеология Наќшбандизма. Д., 1991; 
Гносеология суфизма. Д., 1990; Религиозно-политическая концепция Ходжа Ахрора. Д., 2006; 
Наќшбандия ва Хоља Ањрор. Д., 2007; Ходжа Ахрор (жизнь и творчества). Конибодом, 2000.  
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МАЊМАДЉОНОВА (Насимова) Муњиба 
Талатљоновна (20.04.1960 шањри Душанбе), солњои 1978-
1982 дар факултаи филологияи тољики Донишкадаи 
давлатии омўзгории Душанбе ба номи Т.Г. Шевченко 
(њоло ДДОТ ба номи С.Айнї) тањсил кардааст. Аз соли 
1982 то њол корманди Институти фалсафа, 
сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови 
Академияи миллии илмњои Тољикистон буда, аз зинаи 

лаборанти сектори таърихи фалсафаи шуъбаи фалсафа (соли 1982-1983) то 
котиби илмї, (1998) сарходими илмии њамин институт, мудири шуъбаи 
сиёсатшиносї (2014), мудири шуъбаи таърихи фалсафа (2015-2017), 
муовини директор оид ба илм ва таълим (2017-2019)  фаъолият намудааст.  

Солњои 1985-1987 ба хайси тарљумони мушовирини иќтисодии назди 
Сафорати ИЉШС дар Љумњурии Афѓонистон адои хизмат намудааст. 
Солњои 1989-1991 аспирантура, 2000-2003 докторантураи Институти 
фалсафаро хатм карда, соли 1995 дар мавзуи «Андешањои ахлоќии 
Љалолуддини Румї» рисолаи номзадї ва соли 2007 дар мавзуи «Таълимоти 
динї-фалсафии Љалолуддин Румї» рисолаи доктории худро дифоъ 
кардааст. Бо кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С.Айнӣ ҳамкориҳо дошта, 

аз фанни фалсафа дарс мегӯяд. 
 Мавсуф муаллифи беш аз 120 номгуй маќолаи илмї ва илмї - оммавї, 

6 монография, 8 дастури таълимї барои донишљўёни муассисањои олии 
касбии кишвар мебошад, ки  ба тањќиќу омўзиш, ташаккул, тањаввул ва 
сайри таърихии фалсафа ва сиёсатшиносии тољик бахшида шудаанд. 

 Мањмадљонова М.Т. узви Шуроњои диссертатсионии  ватанї ва 
хориљии рисолањои номзадї ва докторї буда, тањти роњбарии ў беш аз 15 
нафар номзади илмњои фалсафа ва сиёсатшиносї ва 2 доктори илмњои 
фалсафа рисолањои докторї ва номзадиашонро бо муваффаќият дифоъ 
намудаанд. 

Ас.: Этические воззрения Джалолуддина Руми. Д., 2001; Философия Джалолуддина Руми. 
Д., 2007;  Развитие политической идентичности Исламской Республики Иран в свете ее ядерной 
программы. Д., 2014 (в соавторстве); Международное сотрудничество Таджикистана в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом. Д., 2017 (в соавторстве); Табањњуре дар фалсафаи тољик. Д., 2018; 
Инсоншиносии Љалолуддин Балхии Руми. Д., 2020; Фалсафаи инсоншиносї дар афкори 
мутафаккирони шарќи асримиёнагї. Д., 2021; Сањми занон дар рушди илм. Д.,   2014, 2015, 2016, 
2017, 2019, 2021 (мураттиб). 

МУЊАММАДЉОНЗОДА Олимљон  Обидљон  
(01.10.1961 Љумњурии Тољикистон), д.и.филология, 
профессор. Солњои 1980-1985 донишљўйи факултети 
забонњои Шарќи УДТ (њоло ДМТ),  солњои 1983-1984 ба 
сифати тарљумони низомї ва 1985-1987 ба хайси 
тарљумони Мушовирини иќтисодии назди Сафорати 
ИЉШС дар Љумњурии Афѓонистон  адои хизмат  
намудааст. 

Аз соли 1987 то соли 1990 дар ДДОТ ба номи 
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Ќ.Ш.Љўраев ба сифати лаборанти калон, ассистент ва муаллими калони 
кафедраи забони тољикї фаъолият доштааст ва солњои 1990-1994 дар 
шуъбаи рўзонаи аспирантураи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил кардааст. 
Пас аз хатми аспирантура рисолаи номзадиашро дар мавзуи «Топонимияи 
минтаќаи Ромит (тањлили забоншиносї ва таърихї)»  дар Шурои 
диссертатсионии Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АУ 
Тољикистон  бомуваффаќона дифоъ намудааст.  

Аз марти соли 1995 то сентябри соли 2005 ба сифати сармутахассис – 
котиби масъули  дастгоњи кории Комисияи татбиќи  Ќонуни забони назди  
Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолият доштааст.  

Аз  сентябри соли 2005 то августи соли 2006 ба њайси мудири кафедраи 
филологияи тољик ва   солњои 2006 - 2008  мудири кафедраи забони тољикии  
ДДЗТ ба номи С.Улуѓзода кор кардааст.  

Солњои 2009-2010 дар  докторантураи  Институти забон ва адабиёти ба 
номи Рўдакии АУ Тољикистон  тањсил намуда ва соли 2010 рисолаи 
докториашро дар мавзуи «Тањќиќоти таърихию забоншиносии 
топонимияи водии Њисори Тољикистон»  дар Шурои диссертатсионии 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АУ Тољикистон  дифоъ 
намудааст. 

Солњои 2010-2013 дар вазифаи  декани факултети забонњои шарќи 
ДДЗТ ба номи Сотим Улуѓзода ва аз  соли 2013-2015 дар вазифаи мудири 
шуъбаи муассисањои тањсилоти олии касбї ва баъдидипломии 
Пажуњишгоњи рушди маорифи АТТ ва 2015-2016 мудири кафедраи 
забонњои Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти ЉТ 
фаъолият доштааст. 

Солњои 2016 - 2020 муовини ректори оид ба илми  ДДЗТ ба номи 
Сотим Улуѓзода ва аз январи соли 2020 дар мансаби давлатии раиси 
Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  кор 
мекунад.  

Муњаммадљонзода  О.  узви  шурои диссертатсионии рисолањои 
номзадї ва докторї буда, тањти  роњбарии  ў беш аз 12 нафар аспирантон 
ва докторантон рисолањои докторї  ва номзадиашонро омода намуда 
истодаанд, ки аз онњо чор нафарашон бомуваффаќият рисолањояшонро 
дифоъ кардаанд. 

Мавсуф  муаллифи  беш аз 150 маќолаю  асари илмї - тањќиќотї ва 
илмї - оммавї ва аз љумла, 4 монографияи илмї, 7 дастури таълимї барои 
донишљўёни муассисањои олии касбии кишвар мебошад, ки ба тањќиќу 
омўзиш,  ташаккул, тањаввул ва сайри таърихии номвожањои љуѓрофии  
водии Њисори Тољикистон  аз назари таърихию забоншиносї бахшида 
шудаанд.   

Бо грамотаи Президиуми Шурои Олии СССР як  ќатор медалњои 
ИЉШС ва ЉТ  мукофотонида шудааст. 

Ас: Луѓати мунтахаби русї – тољикї. Д., 1999; Забон ва Истиќлол. Д., 2001; Баррасињо дар 
номшиносии тољик. Д., 2004; Лексикологияи тољик. Д., 2007 (ҳаммуаллиф); Курси лексионї аз 
забони адабии њозираи тољик. Д., 2008;  Топонимия ва микротопонимияи ќисмати шимолии 
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водии Њисор. Д.,  2009; Курс лекции по грамматике китайского языка. Д., 2010 (ҳаммуаллиф);  
Тањќиќоти таърихию забоншиносии топонимияи водии Њисори Тољикистон. Д., 2012; 
Актуальные вопросы иранской филологии (к 90-летию профессора Додихудоева Р.Х.). Д. М., 
2018; Пешвои миллат ва сиёсати давлатии забон. Д., 2021.  

 
 

МУЊАЌЌИЌ маљаллаи илмї 
 Ба манзури мусоидат ба фаъолияти илмии донишљўёну 

магистрантњо, докторантњо ва унвонљўён соли 2016 таъсис ёфта, мавзуъ, 
самт ва соњаи фаъолият нашри маводи тањќиќотї ва коркардњои илмии 
олимони љавони донишгоњ, мактабњои олї ва пажуҳишгоњњои илмї – 
тадќиќотии ватаниву хориљї дар бахшњои илмњои иљтимої, гуманитарї, 
табиї ва риёзї мебошад. Маљалла дар Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон 13 июни соли 2016 тањти шумораи 0253\ МЉ (маротибаи якум), 
аз 17 феврали соли 2020 тањти шумораи 145/МЉ-97 (маротибаи дуюм) 
њамчун маљалаи илмї-омўзиши муњаќќиќони љавон сабти ном гардидааст.  

Њайати кормандони маљалла аз сармуњаррир, котиби масъул 
(љонишини сармуњаррир) ва котиб-коргузор иборат аст. Сармуњарририи 
маљалаи «Муњаќќиќ» номзади илми филология, дотсент Мирбобоев Азиз, 
котиби масъул (љонишини сармуњаррир) доктори илми филология, 
профессор Љоматов Самиддин, котиб-коргузори маљалла Валиев Љамшед 
Абдурасулович мебошанд.  

Идораи маљалла кўшиш ба харљ медињад, ки барои чопи маќолањои 
донишљўён, магистрон ва докторантњову унвонљўён мусоидат намояд. Ба 
ин хотир дар маљљала фаслњои људогона таъсис дода шудаанд, ки тањти 
унвонњои «Љањони забон», «Гулшани адаб», «Таърих, сиёсат, фалсафа ва 
њуќуќ», «Илм ва фановарї», «Табиат ва муњит», «Иќтисод ва рушд» 
«Омўзиш ва парвариш», «Равиши тадрис» фарогири бахшњои мушаххаси 
илм мебошанд.  

Аз соли 2016 то 2021 дар маҷмуъ 50 шумораи маљалла мунташир 
гардид, ки дар онњо 1052 маќолаи донишљўёну магистрантњо ва унвонљўёну 
докторантон чоп шудааст. Маќолањо бо забонњои тољикї, русї, англисї ва 
узбекї чоп мешаванд.  

 
 

МУЊИДДИНОВ Сайдалї Раљабович (тав. 03. 03. 
1956, ш. Душанбе), муаррих, доктори илмҳои таърих 
(2003), профессор (2011). Соли 1977 факултети китобдории 
Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М. 
Турсунзода (ДДСТ)-ро хатм намудааст. Солҳои 1979 – 
1988 дар китобхонаи миллии Тоҷикистон ба номи А. 
Фирдавсӣ дар вазифаҳои гуногун кор кардааст. Аз соли 
1985 ҳамчун омӯзгор дар факултети китобдории ДДСТ 
кор кардааст. Солҳои 1990–1993 дар аспирантураи 
Донишкадаи давлатии фарҳанги Маскав таҳсил намуда, 

ҳамон ҷо рисолаи номзадӣ дифоъ намудааст. Солҳои 1994–1998 декани 
шуъбаи ғоибонаи ДДСТ, 1998–2003 директори китобхонаи миллии 
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Тоҷикистон ба номи А. Фирдавсӣ буд. Соли 2003 рисолаи докторӣ дифоъ 
намудааст. Солҳои 2004–2009 дар вазифаҳои мудири шуъбаи Пажӯҳишгоҳи 
фарҳанг ва иттилоот, дотсенти кафедраи таърихнигорӣ ва архившиносии 
ДМТ, сардори раёсати илм, муассисаҳои таълимӣ ва кадрҳои Вазорати 
фарҳанги ҶТ, мудири кафедраи ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқи Донишгоҳи 
байналмиллалии Тоҷикистон, аз соли 2006 профессори кафедраи таърихи 
ватани Донишгоҳи славянии РоссияюТоҷикистон, аз сентябри соли 2009 
мудири ҳамин кафедра ва ҳамзамон профессори ҳамкори кафедраи 
методикаи таълими таърих ва ҳуқуқӣ ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ 
мебошад. Узви  Шурои диссертатсионии Институти таърих, бостоншиносӣ 
ва мардумшиносии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аъзои Раёсати Иттифоқи 
рассомони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  

 Ас.: Персидско-таджикская миниатюра и принципи их библиографирования. Д., 1998; 
Миниатюра в творчесве Камолиддина Бехзода и Ахмада Дониша (историографические очерки). 
Д., 2005; Таджикская библиотека в XI – XVI веках. – Д., 2005; Историография изобразительного 
искусства таджикского народа (досоветский период); Д., 2007; Историография 
изобразительного искусства таджикского народа с древнейших времён до XVI в.: Учебное 
пособие для студентов исторических факултетов РТ. Д., 2010; Бойгоншиносӣ: дастури таълимӣ 
барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи макотиби олӣ. Д., 2009 (ҳаммуаллиф); Русские 
художники в Таджикистане (вторая половина XIX – 80 –х гг. XX века). Д., 2012; Аз таљрибаи 
таълими таърихи ватанї дар донишгоњњои Љумњурии Тољикистон. Д., 2014. (бо забони русї); 
Таълими таърихи ватани дар донишгоњњои Љумњурии Тољикистон Д., 2015; От Согда до Судака. 
Д., 2017; Русские художники в Таджикстане. Д., 2020.  

  

 
МУЊИДДИНОВ Худойбердї (тав. 11. 05. 1947, ш. 

Панљакент), физик, номзади илмњои техникї (1980), 
дотсент. Соли 1968 факултети физикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Соли 1968 лаборанти 
калони кафедраи физикаи назариявии донишкадаи 
номбурда буд. Солњои 1968–1969 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат кардааст. Солњои 1969–1973 њамчун 
ассистенти кафедраи физикаи умумии Донишкадаи 

давлатии омўзгории ш. Душанбе кор кардааст. Солњои 1973–1976 
аспиранти кафедраи физикаи умумии донишкадаи мазкур буд. Солњои 
1976–1987 њамчун муаллими калон, 1987–1992 дотсент ва мудири кафедраи 
фанњои умумитехникї, 1992–1993 иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи 
номбурдаи Донишкадаи давлатии омўзгории Тољикистон кор карддаст. 
Якчанд солњо ходими калони илмї ва дотсенти кафедраи фанњои 
умумитехникии донишгоњи омўзгорї буд. Айни њол дар Донишгоњи 
техникии Тољикистон ба номи М. Осимї фаъолият намуда истодааст. 
Муаллифи ду китоб, зиёда аз 50 маќолањои илмї ва илмию методї 
мебошад. Бо роњбарии ў ду нафар рисолаи номзадї њимоя кардаанд. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон сарфароз карда 
шудааст.  
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МУЊИДДИНОВ Эркин Юлдошевич (тав. 14. 08. 1944, деҳаи Мадми 
ноҳияи Заҳматобод (ҳоло Айнӣ), генерал-майори мустаъфӣ. Соли 1956 
мактаби миёнаи зодгоҳашро хатм карда, тайи солҳои 1957-1961 дар 
Омӯзишгоҳи педагогии ш. Панҷакент таҳсил кардааст. Оғоз аз соли 1961 то 
1963 дар макотиби минтақаи Ромит ба ҳайси омӯзгор кор карда, минбаъд 
дар бахши рӯзонаи риштаи забон ва адабиёти тоҷики ИДПД ба номи Т. Г. 
Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи С. Айнӣ) дониш омӯхтааст. Пас аз хатми 
донишгоҳ то соли 1967 дар нашриёти “Маориф» ба сифати муҳаррир кор 
карда, аз моҳи ноябри ҳамин сол боз ба кори омӯзгорӣ, ба мактаби рақами 
1-и н. Турсунзода баргаштааст. Соли 1968 ба хизмати ҳарбӣ даъват 
гардида, пас аз адои хизмат ба кори қаблӣ баргаштааст. Дар интиҳои соли 
1971 ба мақомоти амният ба кор қабул шуда, то соли 2000 дар вазифаҳои 
мухталифи роҳбарикунандаи ин ниҳод фаъолият кардааст. Аз соли 2000 то 
соли 2004 дар таъсиси Гвардияи миллӣ саҳм гузошта, худ бевосита вазифаи 
сардори Хадамоти кашф ва бехатарии ниҳоди мазкурро ба уҳда доштааст. 
Аз соли 2004 инҷониб дар нафақа қарор дорад. Дар давраи фаъолияти корӣ 
баҳри баданд бардоштани савияи дониши хеш дар Курси олии КАБ 
ИҶШС (ш. Ленинград) ва курси омӯзиши мубориза алайҳи террор (ш. 
Монтерейи ИМА) дониш андӯхтааст. Бо ордени Спитамен (1999) ва 
нишону ифтихорномаҳо қадрдонӣ шудааст. Дар симпозиуму конфронсҳои 
байналмилалӣ дар мавзуи терроризм ва ифротгароӣ маърӯза ироа карда, 
муаллифи якчанд осоре дар ин боб аст.  

 
МУЊТАРАМ Ҳотам 10 апрели соли 1950 дар деҳаи 

Аскалони ноҳияи Ғарм (ҳоло Рашт) зода шудааст. Соли 

1972 баъди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Душанбе дар 

нашриётҳои «Ирфон»-у «Адиб» ба ҳайси муҳаррир ва 

мудири шуъба кор кардааст. Солҳои 1990-2000 раиси 

муассисаи нашаротии «Ориёно», сардабири ҳафтавори 

«Роҳи умед» (ҳоло «Нақлиёт»), муовини сардабири 

маҷаллаи «Садои Шарқ» ва ходими ҳафтавори «Адабиёт ва 

санъат» кор кардааст. Солҳои 1983-1985 дар Афғонистон ба 

ҳайси тарҷумон фаъолият намудааст. Аз соли 2000 то соли 

2015 дар вазифаи мудири Котиботи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ифои вазифа кардааст. Аз моҳи июни соли 2015 инҷониб 

ба ҳайси мудири шуъбаи нашриёти “Адиб» фаъолият менамояд. 

Китобҳои ашъораш «Камароб» (1979), «Дилафшон» (1983), «Сапеда» 

(1989), «Як қалам сарнавишт – як қадам саргузашт» (1996), «Саду яксола 

шавӣ!» (1966), «Чашморӯ» (2006), “Сурӯши сухан» (2009), “Сухандору» (2018), 

“Дафтари рубоӣ» (2020) ва қиссаи насрияш “Бози сафед» (2013) нашр шудаанд. 

Намунаҳои ашъораш дар маҷмӯаҳои дастҷамъӣ, аз ҷумла, «Тысяча родников» 

(«Ҳазор чашма»; М., 1999) «Баёзи шеъри тоҷик» (Ереван, 2009), “Лучниасцы» 

(Сопричастность»), Минск, 2013) чоп шудаанд. Ҳаммуаллифи таърихномаи 
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роҳи оҳан – «Роҳ дар масири асрҳо» (1999) ва “Фарҳанги номҳои ҷуѓрофӣ» 

мебошад. 

Дар мавзуҳои гуногун зиёда аз 500 мақола интишор намудааст. Асарҳояш 

«Ориётоҷикон: 18000 сол пеш…» (2004), «Ҳисор дар бомдоди таърих» (2011), 

“Эрони гумшуда» (2012), Ҳинди гумшуда» (2015), “Помир: таърихи гумшуда» 

(2018), “Лашкаркашии Искандари Македонӣ ба Паретакен (Қаротегин)», 

“Обҳои сарзамини ориёӣ» (2019, “Божественная корона таджиков и русских» 

(2014, ба забони русӣ), “Ҳамвожаҳои русӣ-тоҷикӣ», «Вожаҳои тоҷикӣ дар 

забони арабӣ», “Сарнавишти вожаҳо», “Тоҷик» (2016) дар он шуморанд. 

Ҳаммуаллифи “Фарҳанги номҳои ҷуғрофӣ» (2019) мебошад. 

Дар китоби тарҷумаҳояш «Фасли пайванди вожаҳо» (2014) намунаи осори 

19 шоир аз 21 кишвари дунё фаро гирифта шудааст. Иштирокчии Конфронси 

байналмилалии адибон ва тарҷумонҳои адабиёти Литва дар шаҳри Вилнюс 

(1988), Конфронси адибони Осиёи Марказӣ дар шаҳри Чимкент (1989), 

Ҳамоиши адибони ҷавони Иттиҳоди шуравӣ – «Вохӯрии кӯчаки Иссиқкӯл» 

(1990), Конфронси тарҷумонҳои Иттиҳоди шуравӣ дар Маскав (1990), 

Ҳамоиши “Гуфтугӯи тамаддуниҳои кишварҳои Осиёӣ» (Истанбул, 2011) 

Конфронси байналмилалии “Гуфтугӯи тамаддунҳои кишварҳои Осиёӣ» (Пекин, 

2019) ва ғайра мебошад. 

Бо медали «Хизмати шоиста», унвонҳои «Аълочии матбуоти Тоҷикистон», 

“Аълочии фарҳанги Тоҷикистон», нишони “Сухан», мукофотонида шудааст. 

Барандаи Ҷоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода. Узви Конфедератсияи 

байналмилалии журналистон. Аз соли 1988 узви Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон аст. 
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Н 
НАБИЕВА Мушаррафа (тав. 12. 12. 1937, ш. 

Хуљанд), педагог, номзади илмњои педагогї (1993), 
дотсент (1994). Соли 1954 Омўзишгоњи омўзгории ш. 
Ленинобод, 1966 факултети забонњои хориљии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1968–1971 
муаллими фанни забони англисии мактаби миёнаи № 65 
ш. Душанбе, 1971–1975 муаллими фанни забони англисии 
мактаби миёнаи № 24 ш. Ленинобод, 1975–1976 роњбари 

клуби «Дўстии башардўстї»-и хонаи пионерон ва мактаббачагони н. 
марказии ш. Душанбе, 1976–1978 љонишини директории мактаби миёнаи № 
78 н. марказии ш. Душанбе оид ба корњои тарбиявї, 1981–1993 ассистент, 
муаллими калон, дотсенти кафедраи назария ва методикаи корњои пионерї 
ва комсомолии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номии Ќ. 
Љўраев, 1996–1998 ёрдамчии Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон, 1998–
2000 эксперти калони фаъолияти давлатии аттестатсионї оид ба макотиби 
олї буд. Солњои 2000–2002 њамчун дотсенти кафедраи тарљума ва 
услубшиносии факултети забони англисї, 2002–2009 дотсенти кафедраи 
асосњои идоракунии маорифи ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. 
Муаллифи зиёда аз 45 маќолањои илмї ва илмию оммавї аст. Бо нишони 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1990) ва ордени «Шараф» (1999) 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Аљумани 27-уми КПСС ва проблемаи тарбияи интернатсионалии љавонон. Д., 1988; 
Фаъолияти отряди таљрибаомўзии педагогї њамчун мањаки тарбияи гуманистию ватандўстї 
дар мањали зист, Тошкент, 1988; Н. К. Крупская асосгузори корњои тарбиявии беруназмактабї, 
Тошкент, 1989; Тарбияи интернатсионалї ва ватандустии мактаббачагон, Тошкент, 1991; 
Проблемаи тарбияи интернатсионалистии наврасон, М., 1991; Тољикистон аъзои Созмони 
Милали Муттањид. Д., 1996; «Бадоеъ-ул-Ваќое»-и Зайниддини Восифї њамчун манбаи бадеї ва 
этнографї. Д., 1998.  

 

      НАБИЕВА Роњила (тав. 09.12.1933, шањри Хуљанд, ваф.19.08.2020, 
шањри Душанбе), омўзгори забони тољикї, номзади илмњои филология.                           
Соли 1956 пас аз хатми Донишгоњи давлатии ба номи В.И.Ленин (њоло 
Донишгоњи миллии Тољикистон) бо роњхат ба Китобхонаи давлатии 
миллии Тољикистон ба номи Фирдавсї ба њайси муњаррир ва тарљумон ба 
кор шуруъ намуда, то ба вазифаи мудири шуъбаи иттилооти библиографї 
мерасад. Соли 1966 ба аспирантураи АИ Љумњурии Тољикистон дохил 
шуда, аз январи соли 1970 ба сифати ходими илмии шуъбаи забони 
Институти забон ва адабиёти ба номи А.Рўдакї ифои вазифа намуд. Соли 
1973 рисолаашро дар мавзуи «Хусусияти забонии «Таърихи  салотини 
манѓития»-и Мирзо Абдулазими Сомї» дифоъ намуд ва соли 1975 ба 
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Институти давлатии санъати Тољикистон ба номи М.Турсунзода ба кор 
гузашта, мудирии кафедраи китобхонашиносї ва библиографияро ба уњда 
дошт. Аз соли  1980 фаъолиятро дар кафедраи забони тољикии ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї идома дода, солњои 1980-1989 мудири кафедраи 
мазкур буд. Солњои 1989-2002  чун омўзгори варзида ва соњибтаљриба ба 
кафедраи навтаъсиси забон ва адабиёти тољики Донишкадаи марказии 
такмили ихтисоси кормандони маорифи љумњурї ва 2002-2013 дар Коллељи 
омўзгории Тољикистон кор кардааст. Номбурда муаллифи зиёда аз  50 
маќолаи илмї доир ба забони тољикї буда, дорандаи унвони Корманди 
шоистаи Тољикистон аст. 

 

 
НАБОТОВ Зайниддин (тав. 8. 05. 1955, н. 

Куйбишев (имрўза А. Љомї), файласуф, номзади илмњои 
фалсафа (2002), дотсент (2010). Солњои 1973–1979 дар 
факултети физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Солњои 1979–1990 муаллими мактаби миёна дар н. 
Куйбишев, 1990–2002 ходими илмии Институти фалсафа 
ва њуќуќи АИ ЉТ буд. Аз соли 2003 то ба имрўз дар 
кафедраи фалсафа ва фарњанги ДДОТ ба номи С. Айнї 

кор мекунад. Муаллифи 2 асари илмї ва зиёда аз 30 маќолањои илмї ва 
илмию оммавї мебошад. Мавзуи асосии корњои илмї ва тадќиќотии ўро 
масъалањои тасаввуф, таълимоти наќшбандия ва љойњои муќаддаси 
Тољикистон ташкил медињанд.  

Ас.: Љойњои муќаддаси Тољикистон. Дар чањор ќисм. Д., 1996; Масъалаи инсон 
дар наќшбандия. Д., 2002.  

 
НАБОТОВ Ислом Наботович (тав. 5. 02. 1938, д. 

Мулло Розиќи вилояти Бухоро), иќтисоддон, номзади 
илмњои иќтисодї (1975), дотсент (1985). Соли 1961 
факултети забон ва адабиёти тољики Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1961–1963 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 1964–
1965 корманди Главлити назди Шурои Вазирони ЉШС 
Тољикистон буд. Соли 1968 факултети иќтисодиёти 

Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм кардааст. 
Солњои 1969–1972 аспиранти донишгоњи мазкур, 1972–2004 муаллими 
калон ва дотсенти кафедраи назарияи иќтисоди ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев 
буд. Муаллифи 4 асар ва зиёда аз 30 маќолањои илмї, илмию методї ва 
илмию оммавї мебошад. Дар конференсияњои љумњуриявї ва 
умумииттифоќї (Тошкент, Киев, Алма-Ато, Душанбе) бо маърузањо 
баромад кардааст.  
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Ас.: Фактори интенсивного развития и производства. Д., 1992; Интенсивное развитие 
экономики. Д., 1992; Проблеми интенсивного развития промишленности Республики 
Таджикистана. Д., 1994; Особенности интенсификации производства и совершенствования 
отраслевой структури промишленности Таджикистана – важний фактор интенсивного развития 
в условиях перехода к риночной экономике. Д., 1997.  

 

НАВРУСТА, фаслнома, маљаллаи адабию бадеї.  
“Навруста» ҳамчун маҷаллаи адабию бадеӣ барои тарҷумонҳои ҷавон 

таъсис ёфта, дар асоси Низомномаи ДДОТ ба номи С. Айнӣ як бахши 
шуъбаи шуъбаи табъу нашр маҳсуб меёбад. Ин маҷалла маводеро чун 
осори тарҷума, ҳаёт ва фаъолияти тарҷуманигорон ва ғайра дар бахшҳои 
“Таҳлил ва таҳқиқ», “Суҳбати ихтисосӣ», “Паҳнои назар», “Қиссаҳои 
дилангез», “Афсонаҳои ҷаҳон», “Латифаҳои ҷаҳон» ва “Мактаби тарҷума» 
ба нашр мерасонад.  

Маҷаллаи “Навруста» фаслнома буда, соли 2016 таъсис ёфтааст ва 
соле 4 маротиба ба чоп мерасад. Аз давраи таъсис то соли 2019 вазифаи 
сармуҳарририи маҷалларо олиму рӯзноманигори шинохта Бахтиёри 
Абдураҳим бар уҳда дошт. Ҳоло ин вазифаро узви иттифоқи журналистони 
Тоҷикистон Мардонзода Ҷобир ба зимма дорад. Маҷалла дар Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунҳои муқарраршуда ба қайд 
гирифта шуда, муҳлати фаъолияти он ҳарсола дар асоси дархост тамдид 
карда мешавад. Ҳаҷман 130 саҳифа то 160 саҳифаро дар бар мегирад. Аз 
соли таъсис то имрӯз 16 шумораи ин маҷалла ба табъ расидааст. Фурӯши 
маҷалла ба таври озод ба роҳ монда шудааст.  

Дар маҷаллаи “Навруста» ҳар нафари хоҳишманд, ки ба тарҷума 
рағбат дорад, метавонад маводу матлаби худро барои чоп пешниҳод 
намояд. Маҷалла аз донишҷӯёни донишгоҳ, устодон ва ашхоси берун аз 
донишгоҳ ҳам матлаб дарёфт мекунад.  

 

 
НАЃЗИБЕКОВА Мењринисо (тав. 24. 06. 1955, ш. 

Душанбе), забоншиноси тољик, доктори илми филология 
(2000), профессор (2007), академики Академияи илмњои 
педагогии Федератсияи Россия (2005). Соли 1977 
Донишгоњи давлатии ш. Горкийро хатм кардааст. Солњои 
1983–1986 дар аспирантураи донишгоњи номбурда тањсил 
намудааст. Солњои 1977–1986 муаллими кафедраи забони 
русї, 1986–1989 муаллими калони кафедраи 
умумидонишкадавии забон ва адабиёти руси 

Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Солњои 1989–1993 њамчун дотсенти кафедраи забоншиносии умумї ва 
славянии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2000–2002 дотсент, 2002–2007 
мудири кафедраи филологияи руси донишгоњи номбурда кор кардааст. Аз 
соли 2008 декани факултети забон ва адабиёти руси Донишгоњи миллии 
Тољикистон ва профессори њамин донишгоњ мебошад. Муаллифи зиёда аз 
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140 асару маќолањои илмї ва илмию методї мебошад. Дар таълифотњояш 
масъалањои типологияи муќоисавии забонњои русию тољикї ва методикаи 
таълими забони русиро баррасї кардааст. Дорандаи нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (2002) буда, бо ордени «Шараф» дараљаи 
2 (2008), ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва 
Донишгоњи миллии Тољикистон сарфароз гардидааст.  

Ас.: Способы передачи русских глагольно-именних конструкций с объектним 
значением в таджикском языке. Д., 1999; Проблемы исследования глагольних 
словосочетаний в русском и таджикском языке. Д., 2002; Способы передачи русских 
глагольних конструкций с прямим объектом в таджикском языке. Д., 2002; Способы 
передачи русских глагольних конструкций с косвенним объектом в таджикском языке. 
Д., 2003; Способы передачи таджикских глагольних конструкций с прямим объектом в 
русском языке. Д., 2003; Тарљума ва балоѓати сухан, љ. 1. Д., 2003; Учебное пособие по 
общей теории перевода. Д., 2003; Луѓати тафсирии истилоњоти тарљумонї 
(ҳаммуаллиф). Д., 2005; Назарияи тарљума (Учебное поссобие). Д., 2005; Русский язык. 
Учебник для 11 класса общеобразовательних школ с таджикским языком обучения 
(ҳаммуаллиф). Д., 2007; Практикум по русской литературе.Д., 2010.  

 

 

НАЗАРИЕВ Рамазон Зибуҷинович (тав. 19. 12. 1958, н. 
Рўшон), файласуф, доктори илмҳои фалсафа (2011), 

профессор (2019), узви пайвастаи Академияи илмҳои 

табиатшиносии Федератсияи Россия (2014), Аълочии 

маорифи Тоҷикистон (соли 2013), дорандаи ордени “Петри 

Бузург»-и Академияи мазкур, тавсифномаҳои Ҳизби 

сотсиалистии Ҷумҳурии халқӣ-демократии Яман, Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. 

Назариев Рамазон Зибуҷинович хатмкардаи шуъбаи арабии факултаи 

забонҳои Шарқии ДДТ ба номи В.И.Ленин (1985) аст. Дар давоми таъсил 

солҳои 1983 1984 ба ҳайси тарҷумони забони арабӣ бо даъвати Штаби 

Генералии Вазорати Мудофиаи ИҶШС дар Ливия ва баъди хатми Донишгоҳи 

мазкур дар соли 1985 бо даъвати Вазорати робитаҳои хориҷии иқтисодии 

ИҶШС дар Ямани ҷанубӣ то соли 1989 ба ҳайси тарҷумони забони арабӣ кор 

мекунад. Баъд аз соли 1990 то 1991 аввал дар ҳунаристони рақами 60 ноҳияи 

Вахш ва баъд дар мактаби миёнаи №2 ин ноҳия ҳамчун муаллими забон ва 

адабиёти тоҷик ба таълиму тарбия шуғл меварзад. Солҳои 1991-1992 ба ҳайси 

ҷонишини директори ҳунаристони №5 ш. Душанбе буд. 

Аз соли 1992 дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон аввал 

ҳамчун муаллими забон ва адабиёти тоҷик дар кафедраи байнифакултавии 

забон ва адабиёти тоҷик ва пас дар кафедраи фалсафа ва фарҳанг ба ҳайси 

ассистент, баъд муаллими калон корҳои таълимӣ-методӣ ва тадқиқотӣ 

бурдааст. Солҳои 1994-1995 дар ш. Ҳалаби Сурия ва 1995-1997 дар ш. ал-

Ҳудейдаи Ямани шимолӣ ҳамчун тарҷумони забони арабӣ ифои вазифа 

кардааст. Солҳои 1996-1999 дар аспирантураи Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи Қ. Ҷӯраев таҳсил намуда, соли 2000 рисолаи номзадиашро 
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таҳти унвони “Таъвили масоили фалсафӣ ва теологии исмоилия» дифоъ 

мекунад. Бо ташаббус ва ҳамкории бевостаи ӯ бо олимону муҳаққиқони кишвар 

осори Носири Хусрав – “Зод-ул-мусофирин» (ба забонҳои русӣ дар тарҷумаи 

М.Диноршоев ва тоҷикӣ), “Девони ашъор» дар ду ҷилд, “Ҷомеъ-ул-ҳикматайн», 

“Хон-ул-ихвон», “Кушоиш ва раҳоиш», китоби “Ахлоқи Носирӣ»-и 

Насируддини Тӯсӣ, маҷмуи мақолаҳои олимону муҳаққиқоне, ки дар 

Конфронси байналхалқӣ бахшида ба ҳазорсолаи Носири Хусрав дар ш. 

Душанбе ироа шуда буданд, ба табъ расониданд. 

Соли 2007 тавассути Барномаи JFDP (Junior Fellowship Development 

Program) дар донишгоҳи Канзаси ИМА аз курси такмили забони англисӣ 

гузашта, ба Донишгоҳи Ҷорҷ Вашингтон барои таҳқиқоти илмӣ фиристода 

мешавад. Дар яке аз маҷмуаҳои илмии Донишгоҳи мазкур ду тезиси мақолааш 

– “Ғояи Худо аз нигоҳи Носири Хусрав ва Декарт (таҳлили муқоисавӣ) ва 

“Назаре ба вижагиҳои фарҳанги Амрико»-ро ба табъ мерасонад. Бо гранти 

“Ҷомеаи кушод»-и Институти Сорос китобҳои Э.Полетаев “Рӯзноманигории 

байналхалқӣ» (1997) ва К.Поппер “Ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рақибони он» (2021)-

ро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст. 

Дар конгресси умумиҷаҳонии шарқшиносон (ICANAS) дар соли 2004, дар 

Конфронси байналхалқӣ бахшида ба 125-солагии В.А. Иванов дар Санкт-

Петербург (2011), Конгресси умумиҷаҳонии файласуфон дар ш. Афинаи Юнон 

(2013) бо маърузаҳои илмӣ баромад кардааст.  

Соли 2011 рисолаи докториашро таҳти унвони “Фалсафаи иҷтимоии 

“Ихвон-ас-сафо» ва Носири Хусрав (таҳлили муқоисавӣ)» дар Академияи 

илмҳои ҶТ бомуваффақият дифоъ мекунад. 

Дар тарҷумаи осори Абу Алӣ Сино бо Академияи илмҳои ҶТ ҳамкорӣ 

намуда, фаслҳои алоҳидаи “Ал-бурҳон», мантиқи “Аш-шифо», “Ат-табииёт» ва 

“Ас-самоъ-ут-табии»-ро аз арабӣ ба русӣ тарҷума кардааст. Муаллифи 3 

монография, 4 таҳқиқоти илмӣ-методӣ, 4 асарҳои тарҷумонӣ ва бештар аз 50 

мақолаи илмӣ мебошад. 

Солҳои 2012-2013 мудири кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи 

Садриддини Айнӣ буд. Аз давраи фаъолияташ дар кафедра мунтазам барои 

низоми таълиму тарбия, ҳуҷҷатгузорӣ, дар амал татбиқ кардани қарору 

фармонҳои Президент, Ҳукумат ва Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

риёсати Донишгоҳ, риоя шудани низоми меҳнат аз ҷониби омӯзгорон ва 

кормандони кафедра, баланд бардоштани сифати таълими фанҳои 

ҷомеашиносӣ, тавсиаи ҷаҳонбинӣ ва маънавиёти шогирдон, тарбияи 

мутахассисони ҷавони соҳавӣ, мураттаб намудани барномаҳо, силлабусҳои 

таълимӣ, саволномаҳои тестӣ, навиштани китобҳои дарсӣ саҳми арзанда 

гузоштааст.Таҳти роҳбарии профессор Назариев Р.З. нуҳ нафар рисолаи 

номзадӣ дифоъ намуда, боз ду рисолаи номзадӣ ва ду рисолаи доктории 

шогирдонаш барои дифоъ омодаанд. Мавсуф узви Шурои дифои рисолаҳои 

илмии соҳаи фалсафа дар назди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқ ба 
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номи А. Баҳоваддинови АМИТ ва Шурои дифои рисолаҳои илмии соҳаи 

фалсафа дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.  

Назариев Р.З. дар соҳаи таҳқиқоти илмӣ мақолаҳо, монографияҳо, 

китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методии зиёд таҳия намудааст. 

Ас.: Аллегорическая интерпретация философских и теологических проблем в 

исмаилизме, Д., 2008; Социальния философия «Ихван-ас-сафа» Насира Хусрава 
(сопоставительний анализ), Д., 2010; Фарҳанги забони Носири Хусрав (бо ҳаммуаллиф). Д., 2016; 

Носири Хусрав: Дирӯз, имрӯз ва фардо. Nasir Khusraw. Yesterday. Today. Tomorrow. Хуҷанд, 2004; 

«Человековедение». Личность и общество (для студентов ВУЗов Центральной Азии). Д., 2002. (бо 

ҳаммуаллифон); Таърих ва фалсафаи илм (бо ҳаммуаллиф). Д., 2011; Вожаномаи фалсафа ва 

методологияи илм (бо ҳаммуаллифон). Д., 2015; Фалсафаи илм (бо ҳаммуаллиф). Д., 2015; Фалсафа 

ва методологияи илм (бо ҳаммуаллифон). Д., 2016; Фалсафа дар нақшаҳо (бо ҳаммуаллифон). Д., 

2021; Методологические принципи структурализации учения исмаилизма // Вестник 
Московского государственного университета культури и искусств, 2009, № 2; Проблеми воли и 
свободи в воззрениях «Ихван-ус-сафа» // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, Д., 2009, № 3 
(51); Некоторие аспекти морально-этических норм и принципов в воззрениях Насира Хусрава // 
Вестник Московского государственного университета культури и искусств, 2009, № 4. Шаккокӣ 

бар шаккокии шаккокон // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, №  2, 1998. С. 17-27; К вопросу об иерархии 

бытия в учении Хамид ад-Дина Кирмани // Паёми Донишгоҳ, №  4, 1998. С. 41-51; О некоторых 

аспектах проблемы времени в исмаилизме // Паёми Донишгоҳ, № 4, 1999. С. 36-41; Эсхатологические 

принципы в учениях исмаилитских авторов // Известия Академии наук Республики Таджикистан. 

Серия: отделение общественных наук. № 2, 2001. С. 68-79; Масъалаи давлат дар рисолаҳои “Ихвон-

ус-сафо» // Паёми Донишгоҳ, № 2, 2000. С. 22-29; К проблеме разума в учении суфизма // Известия 

Академии наук Республики Таджикистан. Серия: отделение общественных наук. № 4, 2001. С. 16-25; 

Свобода воли во взглядах «Ихван ас-сафа» // Известия Академии наук Республики Таджикистан. 

Серия: отделение общественных наук. № 2, 2001. С. 68-79; Методика преподавания по 

религиоведению (на примере текстов Мусы ан-Наубахти и М. Вебера) // Паёми Донишгоҳ, № 5, 2002. С. 

17-29; Дар бораи масъалаи инсондӯстӣ дар динҳои ҷаҳонӣ (таҳлили муқоисавӣ) // Паёми Донишгоҳ, № 

5, 2002. С. 17-29; Герменевтика и ее особенности в толковании текстов // Известия Академии наук 

Республики Таджикистан. Серия: отделение общественных наук. № 2, 2003. С. 67-74; Дар боби 

онтологияи Абу Яъқуби Сиҷистонӣ // Паёми Донишгоҳ, № 3, 2004. С. 11-22; Классификация наук в 

учении «Ихван ас-сафа» // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, № 3, 2005. С. 32-41; Дин ва дунё дар андешаҳои 

Носири Хусрав // Сборник научных докладов «Носири Хусрав: дируз, имруз, фардо». Душанбе, 2005. 

С. 44-52; «Ихван ас-сафа»: общество, его возникновение и развитие // Известия Академии наук 

Республики Таджикистан. Серия: отделение общественных наук. 2006. № 4. С. 96-107; The Ethical 

Rights and Principles of Nasir Khusraw // Advancing theory and practice: abstracts prepared by 2006-2007 

visiting scholars. 2007, Washington, D.C.; The idea of God in the thought of Nasir Khusraw and Rene 

Descartes // Advancing theory and practice: abstracts prepared by 2006-2007 visiting scholars. 2007, 

Washington, D.C.; К вопросу об особенностях этики в учении Насира Хусрава // Паёми Донишгохи 

омузгори. № 1, 2008. С. 3-15; Ихван ас-сафа» о некоторых аспектах вопросов о праве, власти и 

политике // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика 

Б.Гафурова. Серия: гуманитарные науки. 2011. №1 (25), с. 182-193; Философские аспекты 

оборонительного боя и области проявления оборонного сознания // Паёми Донишгоҳ. № 1 (44), 2012. 

С. 74-82; Концепция микро и макрокосма во взглядах Николая Бердяева и Насира Хусрава 

(сравнительный анализ) // Ишрак, № 4., Москва, 2013. С. 120-134; «Разрешение и спасение» как 

философское наследие Насира Хусрава // Насир Хусрав. Разрешение и спасение, Душанбе, 2016. С. 5-

15; «Ҷомеаи кушода ва рақибони он» ҳамчун асари фалсафии Карл Поппер // К. Поппер. Ҷомеаи 

кушода ва рақибони он. Ҷ. 1. Душанбе, 2020. С. 3-14; Ибн Сина и его философия естественных наук  

//Ахбори ИФСҲ АМИ ҶТ, № 4, 2020. 

 

НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ЗАБОНШИНОСЇ, кафедра.  
Кафедра яке аз марказҳои калидии илмию таълимӣ ва тарбиявӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз соли 1931 то соли 1948 кафедраи забон ва 
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адабиёти тоҷик ном дошт. Соли 1948 кафедраи забони тоҷикӣ мустақил шуд. 

Кафедра то соли 2015 чанд бор табдили ном кардааст. Аз 3-юми июли соли 

2015 бо қарори  Шурои олимони донишгоҳ таҳти №6/8. 3 аз ҳисоби фанҳои 

кафедраи «забони тоҷикӣ» (тахассусӣ) кафедраи «забони тоҷикӣ»-и 

умумидонишгоҳӣ таъсис дода шуд ва дар санаи 1-уми сентябри соли 2015 бо 

фармоиши ректори донишгоҳ таҳти №404-ОД бо мақсади мувофиқ намудани 

унвони кафедра бо самти фаъолияти равияҳо (тахассусҳо)-и он аз «кафедраи 

забони тоҷикӣ» ба «кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ» табдили ном 

кард.  

Аз аввали таъсисёбӣ (солҳои 30-юми асри 20) дар кафедра як зумра 

устодони варзида, аз қабили: Л. Бузургзода, Б. Ҳоҷизода, А. Н. Болдирев, А. 

Мирзоев, Н. Маъсумӣ, М. Исматуллоев ва дигарон пайваста ба таълиму тадрис 

ва таҳқиқи масоили забону адабиёти тоҷик машғул буданд. Дар ин давра аз 

тарафи устодон китобҳои: «Наҳви забони тоҷикӣ» (А. Н. Беленитский, Б. 

Ҳоҷизода), «Дар атрофи палеантологияи забон», «Фарқи семантикии суффикси 

-ак», «Духтарона чист?» (А. Мирзоев), «Фонетикаи забони тоҷикӣ», 

«Чорбайтиҳои халқӣ ва баъзе хусусиятҳои лаҳҷаи Конибодом» (Л. Бузургзода) 

таълиф гардидаанд. Дар ибтидои солҳои 40 асри 20 сафи забоншиносони 

кафедра, ки чанде аз онҳо ба дифои Ватан рафтанд, аз ҳисоби дастпарварони 

Донишгоҳи Ленинград – В. С. Расторгуева ва А. З. Розенфелд пурра гардиданд. 

Забоншиносони рус В. С. Расторгуева лаҳҷаҳои дараи Варзоб ва А. З. 

Розенфелд лаҳҷаҳои Қаротегини Тоҷикистонро таҳқиқ карданд. Узви пайвастаи 

АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон Б. Ниёзмуҳаммадов (мудир), Н. Маъсумӣ, А. 

Эшонҷонов, Я. Ҳохомов, Н. Бозидов кормандони кафедра буданд. Дар кафедра 

ба омӯзиши масъалаҳои синтаксис А. Эшонҷонов («Хабарҳои номӣ ва тарзи 

ифодашавии онҳо»), М. Исматуллоев («Пуркунандаи бевосита дар забони 

адабии ҳозираи тоҷик»), Н. Маъсумӣ («Забон ва услуби повести «Марги 

судхӯр»), Я. Ҳохомов, Н. Бозидов ба ҳалли мавзуъҳои методикаи таълими 

забони тоҷикӣ ва ба таълифи китобҳои дарсӣ аз забони тоҷикӣ барои мактабҳои 

ҳамагона ва омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ машғул буданд. Мирзоева З., Ҳакимова 

Ҳ., Зикриёев Ф., Рашидов Ш., Қаландаров К., Қурбонов П., Иззатмуродова С. 

(солҳои 50-и асри 20); Яблонская В. В., Алтшулер Ф. М., Раҳимова М., Зиёев 

М., Маликов Ғ., Ҳамроқулов Ҳ., Одилов А., Давлатова М., Карамхудоев Н., 

Қудратова Р., Сафаров Й. (солҳои 60-и асри 20) дар кафедра кор кардаанд. Аз 

тарафи устодони кафедра: М. Исматуллоев («Ҳол ва хелҳои он дар забони 

адабии тоҷик»; Боби «Пуркунанда»-и китоби «Забони адабии ҳозираи тоҷик». 

Қ. 2. Д., 1970; Н. Бозидов боби «Сифат»-и китоби «Забони адабии ҳозираи 

тоҷик». Қ. 1. Д., 1973; М. Давлатова “Глагольние словосочетания в “Зайн-ул-

ахбор» Гардезӣ» Д., 1970 (рисолаи номзадӣ) ва ғайра дар самтҳои гуногуни 

илми забоншиносӣ як қатор китобу рисолаҳои илмӣ навишта шуданд. Ибтидои 

солҳои 80 асри 20 муҳаққиқони кафедра: Ш. Раҳимова, Р. Шоев, М. Шодиев, О. 

Маҳмадҷонов таҳти роҳбарии профессорон А. Л. Хромов, Р. Ғаффоров, А. 

Капранов ва Р. Додихудоев рисолаҳои номзадӣ дифоъ карданд. Аз ҳамин солҳо 
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сар карда, то охири ҳаёт (2018) профессор Ғаффор Ҷӯраев бо кафедра ҳамкории 

ҳамешагӣ карда, дар пешбурди таълиму тарбия саҳми калон гузошта, як идда 

осори илмию таълимӣ эҷод намудаанд, ки чанде аз онҳо чунин аст: “Лањљањои 
арабњои тољикзабон». Д. 1975; “Лексика // Шеваи љанубии забони тољикї, 
љилди. Д. 1980; “Масъалањои рушди забон аз нигоњи Президент». Д. 2009; 
“Забони ман - љањони ман». Д. 2016; “Системаи лексикаи лањљавии забони 
тољикї». Д. 2017; “Очерки забони дарии Афѓонистон». Д. 2017; 
“Сарбаланди баландињои илм». Д. 2017 ва ғ.  

Дар ин давра устодони кафедра барномаҳои зиёди таълимӣ эҷод 

кардаанд. Аз ҷумла, Й. Сафаров. «Барномаи услубшиносӣ». Д., 1989; Қурбонов 

П. «Барномаи забоншиносии умумӣ». Д., 1990; Хидиров Р. «Навоий 

гулшанидан саҳифалар». Д., 1991; «Барномаи забони адабии ҳозираи тоҷик». 

(Гурӯҳи муаллифон). Д., 1994, барои мактабҳои олӣ ба табъ расонданд. Яке аз 

мутахассисони кафедра дотсент С. Анварӣ аз солҳои 1970 дар кафедра 

фаъолият карда, дар таълиму тарбия ва илм саҳми калон дорад. Асарҳои ӯ бо 

номҳои «Машѓулияти мусиқӣ» (дастури методӣ барои синфҳои 2 тарҷума аз 

русӣ. Д. 1988; «Барномаи таърихи забони тоҷикӣ (форсӣ) (барои донишҷӯёни 

донишгоҳои омӯзгорӣ, ҳаммуаллиф). Д. 1991; «Забони тоҷикӣ» (барои синфҳои 

V-VI ва VII-и мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ, ҳаммуалиф). Д. 1991; 

дастури методии «Сухан аз шеваи омӯзиш ва парвариш». Д. 1991; «Суруди 

зафар». Д. 1994; «Вожаҳои низомӣ дар «Шоҳнома»- и Абдулқосими Фирдавсӣ» 

Д. 1994); “Забони аҳди Сомониён ва арзиши сухан». Д. 1999; «Дар ҷустӯйи 

сухани забон». Д. 2000; «Љадвалҳо оид ба омӯзиши сарфи забони тоҷикӣ». Д. 

1998 ва ғ. мунташир гардидаанд. Дар ин солҳо ба кафедра н.и.ф. М. Маҳадов 

ҷалб шуда буд, ки аз фанни “Хатти ниёгон» дарс мегуфт. Ӯ дар мавзуи 

“Припянджские говори таджиков Дарваза» (1972) рисолаи номзадӣ ҳимоя 

кардааст.  

Дар соли 2000-ум аз тарафи устодони кафедра барои беҳтар кардани 

сифати таълим як силсила китобҳо, барномаҳо, дастурҳо ва мақолаҳо дар 

маҷмуаҳои илмӣ ба табъ расид. Мас.: Н. Бозидов. «Пуркунандаи бавосита дар 

забони адабии ҳозираи тоҷик». Д., 2000; Й. Сафаров. «Таснифоти калимаҳои 

русию интернатсионалии асарҳои Раҳим Ҷалил аз рӯйи маъно». Д., 2001; 

«Такмили тадриси забони тоҷикӣ». Д., 2005 (мураттиб Хоркашев С.) ва ғ.  

Дар соли 2007 дар асоси озмун мудири кафедра н.и.ф. Хоркашев С. (ҳоло 

С. Раҳматуллозода, аз соли 2015 доктори илми филология) интихоб гардид. Дар 

ин солҳо кафедраи забони тоҷикӣ 18 аъзои тасвибӣ ва 6 нафар ҳамкори 

дохилию берунӣ дошт, ки аз онҳо 2 нафар доктори илм, профессор (Ғ. Ҷӯраев 

ва Ф. Зикриёев), ҳашт нафар номзади илми филология, дотсент (С. Хоркашев, 

Й. Сафаров, Маҳмудов М., О. Алиев, Н. Гулзода, Р. Хидиров, С. Мирзоев, Б. 

Тӯраев,), панҷ нафар муаллими калон (Т. Пиров, Н. Ҳоҷиакбаров, И. 

Сулаймонов, С. Муминова) ва 7 ассистент (Ф. Давлатов, Н. Сатторов, А. 

Раҷабов, Қ. Фатҳуллоев, А. Қиёмзода, Ҳ. Кавраков, Ҳ. Раҳимова, Назаралиева 

Д., Иргашев Л.) буданд.  
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Ҳамчунин, дар кафедра се нафар аспирант: Нурова М. (роҳбари илмӣ 

проф. Зикриёев Ф), Каримов А. (роҳбари илмӣ проф. Ғ. Ҷӯраев) ва Сафарова Г. 

(роҳбари илмӣ проф. Сабзаев С.) фаъолият намудаанд.  

Дар ин солҳо устодони кафедра аз рӯйи ду проблема – грамматика ва 

лексикаю лексикография ва нӯҳ мавзуъ кори тадқиқотӣ мебаранд. Маҳсули 

тадқиқоти онҳо дар рӯзномаву маҷаллаҳои ҷумҳурӣ ва дар маҷмуаҳои 

дастҷамъии кафедраву донишгоҳ ҳар сол нашр мешавад. Чанде аз ин асарҳоро 

метавон зикр кард: Тӯраев Б. «Аҳвол ва осори ҳазрати имоми Аъзам 

Абуҳанифа». Д., 2008; Гулзода Н. «Ифодаи соҳибият дар забони тоҷикӣ». Д., 

2009; «Маҷмуаи илмию методӣ» (мураттиб Хоркашев С.). Д., 2009; Хидиров Р. 

«Университет таълими учун узбек филологияси мутахассислиги бӯйинча ӯқув 

дастурлари». Д., 2009; Хоркашев (Раҳматуллозода С.) «Феҳристи асарҳои 

шевашиносӣ». Д., 2009 (ҳаммуаллиф М. Маҳмудов). Маҷмуаҳои илмии 

«Хотирот ва татқиқот». Д., 2001; «Абкори маонӣ». Д., 2002; «Сухани сабз». Д., 

2003; «Суханпарвар». Д., 2005; «Асрори сухан». Д., 2005; «Пажуҳиш ва 

дастовард». Д., 2007, ки мақолаҳои илмии устодони К-ро фаро мегиранд, ба 

масъалаҳои мубрами забоншиносӣ бахшида шудаанд.  

Яке аз устодоне, ки аз давраи аспирантурааш то имрӯз бо кафедра 

ҳамкориҳо дошта, аз фанҳои назариявӣ лексия мехонад, д.и.ф., проф. 

Муҳаммадҷонзода О. мебошад, ки осори олмию таълимии эшон барои 

пешбурди фаъолиятҳои илмию таълимии кафедра мусоидат кардаанд. Чанде аз 

номгӯи осори эшонро меорем: «Дањ соли Ќонуни забон» (маҷмуаи маќолањо 
доир ба татбиќи Ќонуни забон). (Мураттиб). Д. 1999; «Забон ва Истиќлол» 
(маҷмуаи маќолањо). (Мураттиб). Д. 2001; «Оинаи забон» (маҷмуаи 

маќолањо доир ба забони воситањои ахбори умум). Д. 2003; «Баррасӣ дар 

номшиносии тоҷик (таҳқиқоти таърихӣ ва забоншщиносӣ». Д. 2004; 

Лексикологияи тоҷик (дастури таълимӣ барои донишҷӯёни мактабҳои 

олӣ)». (Ҳаммуаллиф). Д. 2007; «Љалолуддини Румї дар мусавварањо». Д. 
2007; Курси лексионї аз забони адабии њозираи тољик (бахши 

лексикология). (Ҳаммуаллиф). Д. 2008; Барнома-силлабуси муќаддимаи 

забоншиносї (барои низоми кредитии таҳсилоти мактабҳои олӣ). 

(Ҳаммуаллиф). Д. 2008; «Топонимия ва микротопонимияи қисмати 

шимолии водии Ҳисори Тоҷикистон». Д. 2009; «Курс лекции по 
грамматике китайского языка (учебное пособие для студентов языкових 

факультетов)». (Ҳаммуаллиф). Д. 2010; Барномаи таълимии таърихи забони 

тоҷикӣ (барои ихтисосхои филологияи тоҷики мактабҳои олӣ). Д. 2010; 
Забони тоҷикӣ (барои ихтисосҳои филологияи тоҷики мактабҳои олӣ). Д. 
2011; «Таҳқиқоти забоншиносӣ ва таърихии номвожаҳои ҷуғрофии водии 
Ҳисори Тоҷикистон». Д. 2012; Тањќиќоти таърихї ва забоншиносии 
топонимия ва микротопонимияи водии Њисор. Ќ. 2. Д. 2018; Тањќиќи 
этнолингвистиии номвожањои љуѓрофии водии Њисори Тољикистон. Д. 

2019; Лексикологияи тољик (дастури таълимї). (Ҳаммуаллиф). Д. 2019; 
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Масъалањои мубрами филологияи Эрон (маҷмуаи илмї бахшида ба 90-
солагии профессор Додихудоев Р. Х). М. - Д. 2019. –  

Хоркашев С. (Раҳматуллозода С.) ба ҳайси устод ва баъдан мудири К. бо 

ҳаммуаллифи ҳамкорон як силсила барномаҳои К. -ро аз диди нав таҳия ва чоп 

кард, ки дар пешбурди кори таълим мусоидат карданд. Барои мисол чанде аз 

барномаҳоро овардан мумкин аст: Барномаи «Алифбо ва имлои ниёгон» (барои 

факултетҳои ғайрифилогӣ. Д. 2007 (ҳаммуаллиф Ғаффоров А.); “Барномаи 

таълимӣ хат ва имлои матни классики форсӣ-тоҷикӣ (барои факултаи 

филологияи тоҷики донишгоҳи омӯзгорӣ, ҳаммуаллиф М. Маҳмудов) «. Д. 

2007; “Барномаи таълимӣ (аз фанни забони тоҷикӣ барои донишҷӯён, 

аспирантон ва унвонҷӯёни хориҷӣ, ҳаммуаллиф А. Раҳмонов) «. Д. 2009; 

“Барномаи луғатшиносии забони адабии муосири тоҷикӣ» (ҳаммуаллиф Алиев 

О.). Д. 2013; “Барномаи фонетикаи забони адабии муосири тоҷикӣ» 

(ҳаммуаллиф Сулаймонов И.). Д. 2013; “Барномаи синтаксиси забони адабии 

муосири тоҷикӣ» (ҳаммуаллиф Гадоев Н.). Д. 2013; “Барномаи услубшиносии 

забони адабии муосири тоҷик» (ҳаммуаллиф Алиев О.) Д. 2013; “Барномаи 

«Алифбо ва имлои ниёгон» (ҳаммуаллиф Маҳмудов М.) Д. 2013; “Барномаи 

таълимӣ аз фанни забоншиносии умумӣ» (ҳаммуаллиф Зикриёев Ф.). Д. 2013; 

“Барномаи таълимӣ аз фанни мадхали забоншиносӣ» (ҳаммуаллиф Сулаймонов 

И.). Д. 2013; “Барномаи таърихи забони тоҷикӣ» (ҳаммуаллиф Тӯраев Б.). Д. 

2013 ва ғ.  

Ҳоло дар К. д.и. филология, узви вобастаи АМИТ, проф. Раҳматуллозода 

С., д.и. филология, проф. Маҳмадҷонов О., д.и. филология, Гадоев Н., 

номзадҳои илми филология: Cулаймонов И., Мирбобоев А., Алиев О., Гадоев 

Н., С. Комил, Хидиров Р., Холназаров Р., Раҳмонов Б., Юсупов Ш., Муминова 

С., Исмоилов Б., Раҷабов А.; ассистентон: Шарифзода Ш., Юсупов Ш., Зоитова 

М., Гулнораи Наим машғули таълиму тадрис ва таҳқиқ мебошанд. Дар К. ба 

донишҷӯён аз фанҳои забони адабии ҳозираи тоҷик, муқаддимаи забоншиносӣ, 

луғатшиносӣ, фонетика, морфология, синтаксис, услубшиносӣ, шевашиносӣ, 

луғатнигорӣ, матни классикӣ, таърихи забони тоҷикӣ, таърихи забони адабии 

тоҷик, забони адабии муосири узбекӣ, таърихи забони узбекӣ, таърихи хат, 

хаттотӣ, амалияи нутқи шифоҳӣ ва хаттии забони форсӣ, амалияи нутқи 

шифоҳӣ ва хаттии забони арабӣ, грамматикаи забони арабӣ, навъҳои хатти 

арабӣ, таҳлили матнҳои классикӣ, асосҳои забоншиносии эронӣ, асосҳои 

забоншиносии туркӣ, забоншиносии ҷуғрофӣ, типологияи муқоисавии 

забонҳои эронӣ ва сомӣ, назария ва амалияи тарҷума, таърихи афкори 

забоншиносии тоҷик, назарияи калимасозӣ, проблемаҳои муосири 

забоншиносӣ, асосҳои забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, асосҳои 

забоншиносии типологӣ таълим дода мешавад. Барои баррасии рисолаҳои 

илмии номзадию докторӣ дар назди К. бо ҷалби забоншиносони донишгоҳ ва 

берун аз он “Сексияи забоншиносӣ» фаъолият мекунад, ки дар таҷзияву таҳлил 

ва муҳокимаи рисолаҳои илмӣ саҳим мебошад. Ҳайати зерини сексия: д.и.ф., 

профессорон Маҳмадҷонов О., Раҳматуллозода С., Нозимов А., Қосимов О., 
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Ҷоматов С., Сайфуллоев Х., Рустамова Г., Турсунов Ф., Ҳомидов Д., Хоҷаева С. 

ва н.и.ф. Мирбобоев А. (раис), Мирзоев С., Мерганова Н., Гадоев Н., Алиев О., 

Сулаймонов И., Шоев Р., Матробов С., Ҷӯраев Х. (котиб) бо қарори  Шурои 

олимони ДДОТ ба номи С. Айнӣ аз 24. 07. 2020 тасдиқ шудааст.  

 Дар К. маҳфилҳои илмӣ ва тахассусии «Забоншиноси ҷавон» ва 

«Хушнависӣ» амал мекунад, ки дар такмили маҳорати забондонию хушнависии 

донишҷӯён саҳмгузор мебошанд.  

Устодони К. узвияти чандин шуроҳои диссертатсионии назди 

донишгоҳҳо ва ниҳодҳои илмии ҷумҳуриро бар уҳда доранд. Ҳамчунин, дар К. 

аз рӯйи равияи илмии «Қонунияти амалиёту таҳаввулоти бисёрзабони дар 

муҳити Тоҷикистон ва такомули он», масъалаҳои луғатшиносӣ дар забони 

тоҷикӣ ва таҳқиқи масъалаҳои грамматика таҳқиқот бурда мешуд. Имрӯзҳо дар 

К. аз рӯйи равияи “Ташаккул, таҳаввул ва рушди забон» бо масъалаҳои 1. 

Ташаккул ва таҳаввули таърихии забони тоҷикӣ; 2. Инкишофи шеваҳои забони 

тоҷикӣ дар шароити муосир; 3. Забон ва сабки осори шифоҳии мардумони 

эронитабори минтақаи Ҳиндукуши шарқӣ фаъолиятҳои илмии устодони К. 

амалӣ шуда истодааст. Дар назди кафедра, ҳамчунин, як гурӯҳ аспирантону 

унвонҷӯён, магистрантону докторантон ба таҳқиқ ва таҳсил машғуланд, ки 

таҳти роҳбарии проф Маҳмадҷонзода О., проф. Раҳматуллозода С., н.и.ф. 

Мирбобоев А. фаъолият мекунанд.  

Китобҳои устодони К., ки ба масъалаҳои муҳими марбут ба фанҳои 

таълимии кафедраанд, дар солҳои гуногун чоп шудаанд. Аз ҷумла, проф. узви 

АМИТ Раҳматуллозода С. “Калимасозии исм бо пасвандҳо». Д. 2010; 

“Идоракунии ҷузъу томҳо дар замони осоишта» (воситаи таълимӣ барои ҷузъу 

томҳои вазорати мудофиаи ҶТ). Д. 2010; “Энсиклопедияи донишгоҳ». Д. 2011, 

(яке аз мураттибон); “Ташаккули таркиби луғавӣ ва калимасозӣ». Д. 2012; 

“Баррасии лингвистии гурӯҳҳои мавзуии таркиби луғати лаҳҷа». Д. 2014),; 

“Истилоҳоти калимасозӣ». Д. 2014; “Словообразования имён существительних 

в южних и юго-восточних говорах таджикского языка». Д. 2016; “Забон 

шаҳсутуни биноми маънавии миллат» (Д. 2019), “Калимасозии исм». Д. 2019; 

“Калимаҳои хешутаборӣ». Д. 2019; “Феҳристи адабиёти шевашиносӣ» 

(бознашр бо иловаҳо, ҳаммуаллиф М. Маҳмудов). Д. 2020; “Ғаввоси баҳри 

илм» (очерки ҳасбиҳолӣ, ҳаммуаллиф М. Маҳмудов) Д. 2017; “Таҳлили 

лингвистии вожаҳои марбут ба ҳайвонот ва парандагон». Д. 2020; “Таҳқиқи 

лингвистии морфемаи грамматикӣ». Д. 2021; “Мояи ифтихор». Д. 2021; 

“Пешвои миллат ва сиёсати давлатии забон». Д. 2021. (яке аз мураттибон); 

н.и.ф. Мирбобоев А. “Муқаддимаи филологияи эронӣ». Д., 2015; дотсент 
Мањмудов М. Лањљањои тољикони райони Китоб. Д. 1978; Луѓати 
мухтасари лањљањои Бухоро. Д. 1989 (ҳаммуаллиф Б. Бердиев); Фарњанги 
гўишњои љанубии забони тољикї. Д. 2017 (ҳаммуаллиф Ғ. Ҷӯраев ва Б. 

Бердиев); Луѓати мунтахаби калимањои хоси шева. Д. 2017 (ҳаммуаллиф Ғ. 

Ҷӯраев ва С. Ќурбонов); Шоев Р., Муҳаммадҷонов О. “Забони адабии муосири 

тоҷик. Лексикология». Д., 2016; Гадоев Н. “Таҳлили луғавию семантикии 
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матн». Д., 2016; Раҳмонов Б. “Хусусияти луғавӣ-грамматикии феъл» (дар асоси 

маводи «Таърихи Бухоро»). Д., 2017; Гадоев Н., Муминова С. “Услубшиносӣ». 

Д., 2018. ва ғ. доир ба масъалаҳои забоншиносӣ ба табъ расиданд. Устодони К. 

дар таҳияи барномаҳои таълимӣ ва стандартҳои таълимӣ саҳим мебошанд. 

Барои самаранокӣ ва пешбурди солими кор дар зинаҳои таҳсилоти бакалаврият, 

магистратура ва доктор РнD аз рӯйи ихтисос барномаҳои таълимӣ ва 

силлабусҳои тамоми фанҳои таълимии К. -ро таҳия ва чоп кардаанд, ки 

дастраси шогирдон ва устодон мебошанд.   

Дар солҳои охир дар К. як идда олимони ҷавон ба навиштани рисолаҳои 

PhD, номзадӣ ва докторӣ машғуланд. Аз ҷумла, бо роҳбарии узви вобастаи 

АМИТ, проф. С. Раҳматуллозода унвонҷӯён Каримова М., Холназаров Р., 

Юсуфова С., Раҷабов А., рисолаҳои номзадӣ, докторант Ғаффоров А. рисолаи 

докторӣ, Хоҷамиров М. доктор PhD рисолаи докторї аз рӯйи ихтисос дифоъ 

карданд. Ҳамчунин, бо роҳбарии С. Раҳматуллозода унвонҷӯён Сатторов Н., 

Неъматова Д., Иброҳимова Г., Зоитова М., Воҳидова М., Исматова Ш. 

рисолаҳои номзадиашонро ба анҷом расонида дар арафаи дифоъ қарор доранд. 

Унвонҷӯёни кафедра Гадоев Н. (рисолаи докторӣ), Сулаймонов И., Саидова Ҷ. 

ва Муминова С. (рисолаҳои номзадӣ) бо роҳнамоии проф. Исмоилов Ш. корҳои 

илмӣ-тадқиқотии худро ба анҷом расонида, дифоъ карданд. Бо роҳбарии проф. 

Маҳмадҷонов О. докторант Шоев Р. ва унвонҷӯ Исмоилов Б. рисолаҳои илмӣ 

ба ҳимоя пешниҳод намуда, Исмоилов Б. Диссертатсияашро дифоъ кард. Таҳти 

роҳбарии н.и.ф. Мирбобоев А. унвонҷӯён Раҳмонов Б., Бобокалонова Р. ва 

Юсупов Ш. рисолаҳои номзадӣ ҳимоя карда, унвонҷӯён Умедҷони Лоиҷшо ва 

Шарифзода Ш. дар арафаи дифои рисолаҳои номзадӣ мебошанд.  

Ҳамкориҳои К. бо марказҳои бузурги илмию таълимӣ ба таври васеъ ба 

роҳ монда шудааст. Аз ҷумла, бо Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати ҶТ, Кумитаи телевизион ва 

радиои назди Ҳукумати ҶТ, КОА назди Президенти ҶТ, АМИ Тоҷикистон, 

Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рӯдакӣ, кафедраҳои забони тоҷикии 

донишгоҳҳои олии ҶТ ва берун аз он ҳамкориҳо дошта, дар баррасии масоили 

марбут ба назария ва амалияи забоншиносӣ саҳмгузор аст.  

Сарварони К. узви пайвастаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон Б. 

Ниёзмуҳаммадов (1948–49), Носирҷон М. (1949–53), Исматуллоев М. (1962–

74), Ҳамроқулов Х. (1974–80), Набиева Р. (1980–87), Қурбонов П. (1987–88), 

Исмоилов Ш. (1990–2008), Хоркашев С. (Раҳматуллозода С., 2008–2010), 

Исмоилов Ш. (2010–12), Маҳмудов М. (2012-13), Хоркашев С. (Раҳматуллозода 

С., 2013–15), Тӯраев Б. (аз 04 то 08. 2015), Мирбобоев А. (2015-2020. Аз 28. 02. 

2021 то ҳол н.и.ф., дотсент И. Сулаймонов.  

Ҳамзамон, аз оғози мудирияти дотсент Маҳмудов М. кафедраи забони 

тоҷикии байнифакултавӣ бо кафедраи забони тоҷикӣ муттаҳид карда шуд, аммо 

аз соли таҳсили 2015-2016 боз алоҳида гардид.  
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НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ТАЊСИЛОТИ ТОМАКТАБЇ, 
кафедра 

Моҳи марти соли 1936 дар назди Институти педагогии шабонаи 
шаҳри Сталинобод (соли хониши 1940-1941 ба шуъбаи шабонаи институти 
педагогӣ табдил дода шуд) шуъбаи педагогика ва психологияи томактабӣ 
таъсис дода шуд, ки ҳамон вақт 18-нафар донишҷӯ дошт. Баробари 
афзудани боғчаҳои бачагона дар Сталинобод ва дигар шаҳру ноҳияҳо 
талабот ба мураббияҳо ва кормандони боғчаҳо меафзуд. Бинобар ин соли 
хониши 1965-1966 дар назди шуъбаи рӯзона ва баъдтар дар назди шуъбаи 
ғоибонаи донишгоҳ низ шуъбаи томактабӣ дар назди факултет ташкил 
карда шуд. Соли 1969 дар назди факултети педагогика кафедраи тарбияи 
томактабӣ таъсис дода шуд, ки роҳбарии он ба зимаи Н. Н. Турсунов 
гузошта шуд ва барои омода намудани кормандони соҳаи томактабӣ 
шароити мусоид фароҳам оварда шуд. Солҳои 1970-1974 вазифаи мудири 
кафедраи тарбияи томактабиро номзади илми педагогӣ, профессор 
Раҳимов Баён ба уҳда дошт.  

Дар солҳои 1974-1986 бошад, роҳбарии кафедра ба дӯши номзади 
илми психология, дотсент, собиќ хатмкардаи аспирантура дар назди 
донишкадаи илмї-тадќиќотии психологияи АУП СССР (дар тањти 
роњбарии олими шинохтаи љањонї Д. Б. Элконин) шодравон В. А. 
Недоспасова гузошта шуд, ки дар пешрафти илм ва омода намудани 
мутахассисони соҳаи томактабӣ хизмати шоёне кардааст.  

Солҳои 1986-1991 номзади илмҳои равоншиносӣ Деревянко Р. И., 
солҳои 1991-1996 номзади илмҳои педагогӣ дотсент Тоҷибоева Л. М., 
солҳои 1996-2017 профессор Маҷидова Б. С., ба уҳда доштанд. Аз соли 2017 
то айни ҳол мудирии кафедраро номзади илми педагогӣ Тураев Ё. Б. ба 
уҳда дорад.  

Дар таъмини кафедра бо барномаҳои таълимӣ, китобхои дарсӣ, 
маводҳои таълимию методӣ хатмкардаи Донишкадаи давлатии омӯзгории 
ш. Москва Тоҷибоева Л. М., Юсуфова М. С., Усмонова С. С. саҳми худро 
гузоштаанд.  

Ҳайати устодони кафедраро номзади илми филология Юсуфова М. 
А., Ҳаётова Р. Х., Токаева Н. М., Александрова Л. А., Кузмина Р. Н., 
Шимунов И. И,, хатмкардаҳои шуъбаи тарбияи томактабӣ Землянухина Т. 
А., Мирзоева X., Новгородова А. Н., Малчик К. А., кормандони 
собиқадори кӯдакистонхо Николаева Т. Н., Грессел Т. П., намояндагони 
санъати мусиқӣ Юнатанова Ф., Карамишева Г. А., намояндагони илми тиб 
Черникова Л. М. ташкил мекарданд.  

Барои таъмин намудани кормандони муассисаҳои томактабӣ ва 
донишҷӯёни шуъбаи таҳсилоти томактабӣ бо дастурҳои илмӣ методӣ аз 
тарафи устодони кафедра дар ин муддат як қатор маводҳо рӯи чоп 
омаданд. Аз қабили маҷмуи мақолаҳои илмӣ-методӣ «Инкишофи нутқи 
кӯдакони синни томактабӣ» (Душанбе, 1977), «Муассисаҳои томактабии 



475 

 

деҳот» (маҷмуаи мақолаҳо барои кормандони муассисаҳои томактабии 
деҳот. Душанбе, 1979), «Проблема подготовка детей к школе» (зери 
таҳрири номзади илми психологӣ В. А. Недоспасова, Душанбе, 1985), 
«Проблема обучения и психическая развития», (муаллиф В. А. 
Недоспасова, Душанбе 1986), ҷамъбаст ва дастраси хонандагон гардид.  

Дар ин давра аз тарафи омӯзгорони кафедра як қатор тадқиқотҳои 
илмӣ ба анҷом расонида шудаанд. Рисолаҳои номзадии Маҷидова Б. С дар 
мавзуи «Таъсири муассисаҳои томактабӣ ба тарбияи меҳнатии кӯдакон дар 
оила» (1982) ва Тоҷибоева Л. М. «Ташкили фаъолияти муштараки 
маҳсулнокии кӯдакон дар машғулиятҳои боғчаи бачагон» (1982) дифоъ 
гардиданд, ки дар рушди тарбияи томактабӣ саҳми арзандаи худро 
гузоштанд.  

Саҳми худро дар рушд ва нумуи кафедра номзади илми педагогӣ, 
дотсент Тоҷибоева Л. М., ки солҳои 1989-1996 вазифаи мудири кафедраи 
тарбияи томактабиро дар уҳда дошт гузоштааст. Аз тарафи омӯзгорони 
кафедра дар ҳамкорӣ бо корманди илмии шуъбаи тарбияи томактабии 
Пажуҳишгоҳи рушди маорифи ҶТ дар ин давра як қатор дастурҳои илмӣ-
методӣ рӯи нашр омаданд. Аз ҷумла дастурҳои Маҷидова Б. 
«Машғулиятҳо оид ба шинос намудани кӯдакони гурӯҳҳои хурд ва миёна 
бо табиат» (1990), «Шиносоии кӯдакон бо табиат» -1992), Иматова Л. 
«Забони модари- калиди ганчинаи илму дониш» (1996), Б. Маҷидова ва Л. 
Иматова «Истифодаи зарбулмасалу мақолҳо дар дар таълим ва тарбияи 
кӯдакони синни томактабӣ» (1999), Л. М. Тоҷибоева «Ташкил ва роҳбари 
ба фаъолияти коллективонаи кӯдакон», Маҷидова Б., Ғуломова Н. С. 
«Машғулияти шинос намудани кӯдакон бо муҳити атроф (1990), Шинос 
намудани кӯдакон бо табиат (1992) ва ғайраҳо.  

Дар пешрафти тадқиқотҳои илмӣ- методии соҳаи тарбия, таълим ва 
таҳсилоти томактабӣ саҳми М. Нарзуллоева хеле назаррас аст. Маводҳои 
таълимӣ бо номи «Асосҳои психологияи синнусолӣ ва педагогӣ» (1993), 
«Баъзе хусусиятҳои психологии бачагони синни томактабӣ» (1995), 
«Психологияи бачагона» (иборат аз 2 кисм, 2007) ва як қатор дастурҳои 
методӣ ба монанди «Бозиҳои миллии тоҷикӣ дар боғчаи бачагон» (1993), 
«Машғулиятҳо оид ба тарбияи маданияти сенсории кӯдакони 3-4 сола», ки 
донишҷӯён ва кормандони соҳаи томактабӣ ҳамарӯза истифода мебаранд.  

 Аз соли 1996 то соли 2012 Маҷидова Б. С. роҳбарии кафедра ба уҳда 
дошт. Таҳти роҳбарии ӯ якчанд мутахассиси ҷавон ба кори кафедра ҷалб 
карда шуданд, ба монанди Обидова М., Саидова З., Қурбонова Г. А., 
Қурбонова З. Ш. ва дигаронро номбар намудан мумкин аст, ки саҳми 
арзандаи худро дар таълиму тарбияи донишҷуён гузоштаанд.  

Дар ин давра як қатор дигаргуниҳои куллӣ дар кафедра ба вуқуъ 
омад. Бо ташаббуси аъзоёни кафедраи таҳсилоти томактабӣ, соли 2008 дар 
факултети педагогика бахшида ба 110 солагии олими шинохта Л. С. 
Виготский конференсияи илмӣ-амалӣ гузаронида шуд, ки маҷмуи маводи 
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конференсия бо номи «Л. С. Виготский ва масъалаҳои таълиму тарбия» 
нашр гардид ва аз он донишҷӯён васеъ истифода мебаранд.  

Тадќиќотњои илмии ин давра, ки аз тарафи Маљидова Б. оид ба 
наќши одату анъанањои миллї дар ташаккулёбии сифатњои ахлоќии 
кўдакон дар оила (2004), Қурбонова З. Ш. рољеъ ба ташаккулёбии 
донишњои экологии кўдакони синни калони томактабї (Формирование 
экологических знаний у старших дошкольников в дошкольних 
учереждениях, 2006), Қурбонова Г. А., дар мавзуи «Нақши бозиҳои 
серҳаракати тоҷики дар ташаккулёбии сифатҳои ахлоқӣ-иродавии 
кӯдакони синни калони томактабӣ» (2019), ки дар пешрафти назария ва 
амалияи тарбияи томактабї наќши муњим доранд.  

Омӯзгорони кафедра дар таҳия ва тартиб додани ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-
ҳуқуқии соҳаи томактабӣ фаъолона ширкат варзидаанд. Профессор 
Маҷидова Б. дар таҳия намудани «Роҳнамои мураббй» (Душанбе, 2002.), 
Барномаи тайёр намудани кӯдакон ба мактаб, Барномаи таълимии 
омодагии пешазмактабии кӯдакони 5-7 (6 сола) ба мактаб (2010), 
Стандартҳои инкишоф ва омӯзиши барвақтии кӯдак (2012), Барномаи 
таълим, тарбия ва инкишофи кӯдакони синни томактабӣ «Рангинкамон» 
(2012) ва таҳияи китоби дарсӣ «Педагогикаи томактабӣ» иборат аз ду кисм 
бо забони тоҷикӣ (2011-2012) саҳми арзандаи худро гузоштааст.  

Солҳои охир аз тарафи устодони кафедраи тарбияи томактабӣ дар 
ҳамкорӣ бо мактабҳои олии педагогӣ, Пажуҳишгохи рушди маорифи АТ 
ҶТ, Донишкадаи ҷумхуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони 
маориф, Маркази такмили ихтисоси кормандони маорифи ш. Душанбе 
теъдоди зиёди маводҳои илмӣ- методӣ таҳия, нашр ва дастраси кормандони 
муассисаҳои томактабӣ ва волидон гардонда шудаанд. Аз он ҷумла, 
дастурҳои методии Б. Маҷидова «Ватанам – ифтихорам» (2004) Б. 
Маҷидова, Н. Ғуломова «Шинос намудани кӯдакони синни томактабӣ бо 
фаслҳои сол» (2006), Б. Маҷидова «Ман, мо ва дигарон» (2009), Б. 
Маҷидова, Г. А. Қурбонова «Бозиҳои серҳаракат барои хурдсолон» (2010), 
Г. А. Қурбонова «Варзишро мо дӯст медорем» (2012), Г. А. Қурбонова 
«Иду дилхушиҳо дар кӯдакистон» (2012), Г. А. Қурбонова «Дақиқаҳои 
варзишӣ» (2015), Қурбонова З. «Тарбияи экологӣ» (2015) ва даҳҳо 
дастурҳои методию илмиро номбар намудан мумкин аст, ки мавриди 
истифода қарор доранд.  

Айни замон роҳбарии кафедраи назария ва методикаи таҳсилоти 
томактабиро номзади илми педагогӣ Тураев Ё. ба уҳда дорад. Дар кафедра 
Қурбонова З. Ш., номзади илми педагогӣ, Аҷиков Х., Қурбонова Г. А. 
муаллимони калон, Бобиева С. К. унвонҷӯи соли дуюми шуъбаи ғоибона, 
ассистентон Абдуллоева М., Халифаева Н. ва дигарон ба таълим ва 
тарбияи донишҷӯён машғуланд.  

Дар назди кафедра айни замон докторантон, аспирантон, унвонҷӯён 
ва донишҷӯён ба тадқиқотҳои илмӣ машғуланд.  
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Соли 2019 кафедра 50 солагии камолоти худро ҷашн гирифта, ба 
бурду бохти худ баҳо дод, вазифаҳои минбаъдаи худро дар баланд 
бардоштани сифати таълим, беҳдошти кори тарбиявӣ муайян намуд. Барои 
иҷрои вазифаҳои нав ҳайати устодон, ки аз онхо ду нафар доктори илмхои 
педагогӣ, профессор (ҳамкор), се нафар номзади илмҳои педагогӣ, 1-нафар 
муаллими калон ва ассистентон иборат- хастанд, ки дар корҳои илмию 
тадқиқоту илмию методӣ қудрату тавоноӣ ва имкониятҳои худро истифода 
мебаранд.  

 
НАЗАРИЯИ ИЌТИСОДЇ, кафедра 

Кафедра дар соли хониши 1955 – 1956 ташкил шуда, то ин вақт ба 
кафедраи Марксизм ва Ленинизм дохил мешуд.  

Сарвари аввалини кафедраро олими шинохта ва ходими ҷамъиятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илми иқтисод, профессор Салбиев Ҳ. Б., 
бар дӯш доштааст. Њамчунин, дар рушди фаъолияти кафедра саҳми 
олимон Мошияхов И. А., Палчиков Ю. Н., Юсуфбеков Р. ва дигарон зиёд 
аст. Дар марҳилаи якуми таҳаввули кафедра дар қатори ветеранҳои 
шинохта ҷавонони донишманд, мисли узви вобастаи АУ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, собиқ вазири маориф, собиқ муовини раиси  Шурои вазирони 
РСС Тоҷикистон, доктори илми иқтисод, ходими хизматнишондодаи илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуфбеков Р. Ю., номзади илми иқтисод, корманди 
шоистаи мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии маорифи халқ 
Зайниддинов Ҳ., номзади илми иқтисод, дотсент Хоҷаев Ф. ва ғайраҳо 
саҳми арзандаи худро доштанд.  

Баъдтар дар кафедра Зайниддинов Ҳ., Хоҷаев Ф., Бобоев М. И., 
Тошев О. Т., Юсупова Б. Д., Мардонов Ҷ., Иошихес Ф. П., Наботов И., 
Насимов А., Раҳматуллоев С., Ризоев К., Сариддинов Н., Эшбоев А., 
Исанқулов И., Ямоқов Э. ва дигарон кор ва фаъолият намудаанд.  

Аз рӯзи ташкил намудани кафедраи «Назарияи иқтисодї» ба 
забонҳои тоҷикї, русӣ ва узбекӣ дарс дода мешавад. Тарҷумаи китоби 
дарсии «Иқтисоди сиёсӣ» барои донишкадаҳои олии ғайрииқтисод анҷом 
ёфта, дар соли 1986 ба таъб расид.  

Марҳилаи дуввуми таҳаввули кафедра дар солҳои 60 – уми ќарни ХХ 
оғоз меёбад. Дар ин марҳила кафедра бо ҷавонони боистеъдоди илмию 
омӯзгори пурра мешавад. Аз ҷумлаи онҳо олими шинохта, доктори илми 
иқтисод, шодравон профессор Тошев О. Т., хатмкардаи факултаи 
ҷуғрофияи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ мебошад. Аз соли 1990 то 30 – 
уми январи соли 2009 ӯ сарвари кафедра ба уҳда дошт. Доктори илмӣ 
иқтисод профессор Тошев О. Т., дар тайёр намудани мутахассисони 
дараҷаи баланди илмӣ саҳми арзанда гузоштааст. Зери роҳбари ӯ 
Нафедова Л. Л., Мусулмонов И., рисолаҳои номзадиро дифоъ намудаанд.  

Дар солњои 90-уми равияи асосии кори илмии кафедра «Хусусиятҳои 
гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди бозоргонӣ» буд. Оид ба ин 
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масъала ҳайати кафедра дар конфронсҳои илмиву назариявии анъанавӣ, 
ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ иштирок намуда бо маърӯзаҳо баромад 
намуданд. Профессорон Тошев О. Т. дар конфронсияҳои шаҳрҳои Маскаву 
Минск; Эшбоев А. Э., дар шаҳрҳои Санк – Петербургу Тошканд; 
Зайниддинов Ҳ., дар Будапешт, Варшава ва Москва иштирок ва 
баромадҳои равияи илмии худро баррасӣ намуданд. Аз соли 2009 мудири 
кафедра ба дӯши номзади илми иқтисод, дотсент Ҳамроқулов Ш. гузошта 
шуда буд. Солњои 2011-2013 Изатов Қ. И., 2013-2015 номзади илмҳои 
иқтисодӣ, дотсент Азизов Ш. С., 2016- 2019 Рўзиев У. Ш. ва аз 2019 то ҳол 
мудири кафедраи умумидонишгоҳии «Назарияи иқтисодӣ» ба дӯши 
номзади илмҳои иқтисодӣ, и. в. дотсент Аюбов Диловар Мирзошарифович 
гузошта шудааст.  

Солњои 2009-2021 нафарони зерин: Ҳамроқулов Ш., Иззатов Қ. И., 
Азизов Ш. С. Рўзиев У. Ш., Аюбов Д. М. мудирии кафедраро бар дўш 
доштаанд. Феълан дар кафедра 12 нафар омўзгорон фаъолият менамоянд, 
ки аз онњо 5 нафар номзади илм, 1 нафар муаллими калон ва 6 нафари 
боќимондаро ассистентон ташкил медињанд.  

 
НАЗАРИЯИ ТАРЉУМА ВА УСЛУБШИНОСЇ, кафедра.  
Кафедраи услубшиносї ва назарияи тарљума, яке аз кафедрањои 

љавон ва тахассусии факултети забони англисї ба њисоб меравад. Соли 
1996 дар назди факултети забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї шуъбаи тарљумонї кушода шуд ва худи њамон сол кафедраи 
услубшиносї ва назарияи тарљума таъсис ёфт. Аввалин мудири кафедра 
Мирзоев Њ. Х. (1996-2001) буд. Баъдтар сарварии кафедра ба души номзади 
илми педагогика Саидова Л. В. (2001-2008) ва номзади дигари илми 
педагогика Авѓонов Самариддин Саидович (2008-2009) вогузор шуд. Аз 
соли 2009 то соли 2012 номзади илмњои педагогика Байдуллоев А. И. 
њамчун мудири кафедра фаъолият намуд. Аз соли 2012 то моњи августи 
соли 2015 роњбарии кафедра ба уҳдаи номзади илмњои педагогї Эмомов 
Исматулло Боронович гузошта шуда буд. Аз аввали моњи сентябри соли 
2015 инљониб роњбарии кафедра ба души номзади илми филология, дотсент 
Каримов Ш. Б. вогузор гардидааст. Дар кафедра њоло 20 нафар омўзгорон 
кор мекунанд. Аз ин шумора 1 нафар доктори илмњои педагогика, 
профессор Авѓонов С. С., 2 нафар номзади илмњои педагогика, дотсентон 
Байдуллоев А. И., Эмомов И. Б., 2 нафар номзади илмњои филология, 
дотсентон Каримов Ш. Б., Мусоямов З. ва 1 нафар номзади илмњои 
сиёсатшиносї Атоев С., 5 нафар муаллими калон Асламов Њ., Сатторова 
Н., Боронов У., Давлатов Н. ва Њафизова Б. ва 11 нафар ассистентон 
фаъолияти пурсамари педагогии хешро давом дода истодаанд.  

Дар ин муддат кафедра ба як ќатор комёбињо ноил гашт. Шаш нафар 
омўзгорони кафедра то имрўз рисолаи номзадї ва як нафар рисолаи 
доктории хешро њимоя намуданд. Њамаи омўзгорони кафедра бо мавзуъ ва 
роњбари илмї таъмин гардида, корњои илмї-тадќиќотї мебаранд. Аз 
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шумораи муаллимони дар боло номбаршуда рисолаи номзадии Сатторова 
Н. аз муњокимаи кафедраи педагогикаи умумидонишгоњї гузашта, айни 
њол барои дифоъ ба Шурои диссертатсионї пешнињод гардидааст.  

Мутахассисон дар кафедра аз рўи як равияи илмї «Рушди забон дар 
шароити кунунї» ва ду масъала: «Масъалаи услубшиносї ва услуби илмb 
дар забони англисї» ва «Масъалаҳои назария ва амалияи тарxума ва 
тарxумашиносb» корњои илмї - тадќиќотї мебаранд, ки натиљааш ба миён 
омадани фарњангњои бисёрзабона, китобњои дарсї, монографияҳо, 
дастурҳои илмї-инноватсионї ва таълимїb-методї, рисолаҳо, барнома ва 
воситањои таълимї мебошад. Маъводи тадќиќоти онњо дар рўзномаву 
маљаллањои љумњурї, берун аз xумҳурb ва дар маҷмуањои дастаљамъии 
кафедраву донишгоњ, монографияњо њар сол нашр мешаванд.  

 
НАЗАРОВ Давлатхон Ќурбонмуродович (тав. 10. 12. 

1986, н. Хуросон), омўзгори фанни таърих ва њуќуќ, 
хатмкардаи факултети таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї 
(2009) ва Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон (2021). Фаъолиятро ба 
њайси ассистент дар кафедраи њуќуќи факултети таърих оѓоз 
намуда, солњои 2012-2018 дар вазифаи мудири бахши 
таъминоти њуќуќї ва аз соли 2018 инљониб дар вазифаи 

сардори Раёсати кадрњо ва корњои махсуси ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї фаъолият дорад.  

Номбурда солњои 2010-2013 дар шуъбаи аспирантураи Институти 
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови Академияи 
миллии илмњои Тољикистон тањсил намуда, соли 2021 рисолаи номзадиро 
дар мавзуи “Санадњои њуқуқии байналмилалї дар низоми сарчашмањои 
танзими њуқуқии мењнати Љумњурии Тољикистон» њимоя намудааст. Самти 

асосии тадқиқоти ӯ омӯзиши санадњои њуқуқии байналмилалї дар низоми 

сарчашмањои танзими њуқуқии мењнати Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Доир ба мавзуи зикршуда ва паҳлӯҳои гуногуни он як монография бо 

забони русӣ зери унвони «Международние правовие акти в системе 
источников трудового права Республики Таджикистан» ва як дастури 

таълимӣ, бо номи «Њуќуќи мењнати Љумњурии Тољикистон» (дар 

ҳаммуаллифии Давлатов Ф. Ш., Њусейнов А. Ќ., Саломов Н. Њ.) ба нашр 
расонидааст.  

Барои фаъолияти бенуќсон ва иштироки фаъолонааш дар њаёти 

љаъиятї ва махсусан дар низоми таълиму тадрис ва тадқиқоти илмӣ соли 
2013, бо “Ифтихорнома»-и Вазорати маориф (2013) ва 2018 бо нишони 
“Аълочии маориф ва илми Тољикистон» (2018) ќадр гардидааст.  

Ас. Њуќуќи мењнати Љумњурии Тољикистон. Дастури таълимї - методї. Д., 2010; 
Коллективно и индивидуально-договорное регулирование трудових и тесно связанних с ними 
отношений. Маводи конфронси илмии љумњуриявї бахшида ба 25-умин солгарди ќабули 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон. Д., 2019.  
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 НАЗАРОВ Нарзулло Очилдиевич (тав.06.06.1955,  
ноњияи Рӯдакӣ). ДДСТ ба номи М. Турсунзодаро бо 
ихтисоси омӯзгори мусиқӣ ва суруд ва Коллеҷи  
санъати  ба  номи   А.  Бобоқулов  ш.  Душанберо  
соли 1972 хатм намудааст.  Солҳои  1977 – 1979 адои 
хизмати ҳарбӣ намуда, 1979 – 1994 њамчун омӯзгори 
Омўзишгоҳи маданӣ-равшанамоии н. Рӯдакӣ 
фаъолият намудааст. Солҳои  1994 – 1998 њамчун 

омӯзгори фанни мусиқӣ дар кафедраи МТИ  ДДОТ ба номи С. Айнӣ, аз 
соли 1998 то 2018 њамчун љонишини декан оид ба тарбия дар факултаи 
тањсилоти томактабї ва ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнӣ иљрои вазифа 
намудааст. Аз соли 2018 омӯзгори фанни мусиқии кафедраи назрия ва 
методикаи тарбияи мусиқӣ-бадеии факултаи тањсилоти томактабї ва 

ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнӣ аст. 
 
 

НАЗАРОВ Файзуло (тав. 23. 05. 1938, љамоати 
Саройи н. Файзобод, ваф. 5. 06. 2010, ш. Душанбе), 
риёзидон, номзади илмњои физика-матеатика (1973), 
дотсент (1976). Соли 1962 Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм намудааст. 
Солњои 1962–1968 ходими хурди илмии Институти 
математикаи Академияи илмњои ЉШС Тољикистон, 
1968–1970 аспиранти Донишгоњи ш. Воронеж ба номи 
Комсомоли Ленинї, 1971–1973 ходими хурди илмии 

Институти математика, 1973–2007 муаллими калон, дотсенти кафедраи 
алгебра ва назарияи ададњо, 2007–2010 дотсенти кафедраи геометрияи 
ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Дар соњањои гуногуни математика тадќиќоти 
илмї бурда, муаллифи 80 номгўи корњои илмї, аз љумла маќолањову 
фишурдањои илмию методї ва 9 дастуру воситањои таълимї мебошад. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» сарфароз шудааст.  

 
НАЗРИ Яздонї (Раҳматуллоев Назрулло) (тав. 18. 08. 1949, ноҳияи 

Сангвори Вахё (ҳозира Тавилдара). Хонадонашон соли 1953 
ба ноҳияи Сталинобод (Рӯдакии ҳозира) кӯчида дар деҳаи 
Маҳмадшоҳ маскун шудааст. Таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаро 
дар ҳамин ҷой (деҳаи Маҳмадшоҳи колхози “Комунизм»-и 
ноҳияи Рӯдакӣ) ба фарҷом расондааст. Соли 1967 ба шуъбаи 
англисии факултаи забонҳои хориҷии Донишкадаи давлатии 
омӯзгории Душанбе дохил шуда, соли 1971 хатмаш 
намудааст. Аввалин шеъру мақолаи илмиаш дар даврони 

донишҷӯйӣ ба чоп расидаанд. Баъди хатми донишгоҳ дар бахши таърихи 
фалсафаи Шуъбаи фалсафаи Академияи илмҳои Тоҷикистон ба кор 
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пардохта, соли 1981 дар Алмаато дар мавзуи “Фалсафаи Ибни Сино дар 
“Ишорат ва танбеҳот « рисолаи номзадӣ ҳимоя кардааст. Соли 1981 ба 
Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба ҳайси мудири шуъбаи равобити 
адабӣ даъват шуда дар ин вазифа то соли 1991 фаъолият бурдааст. Солњои 
1991-1999 мудири шуъбаи назорат ва њамоњангсозии Кумитаи оид ба 
корњои дин дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистонро ба уњда 
доштааст. Баъдан ба Институти фалсафа ва њуќуќи Академияи илмњои 
љумњурї ба кор омадааст.  

 Ашъораш дар китобњои «Мењрбон “, “Тољикистон бењтар аз љон», 
«Нурборон “, «Дилнигора “, «Нурполо «ба маҷмуањои дастаљамъї ба чоп 
расида, иддаи аз онњо ба забонњои русї, узбекї, украинї, эстонї, немисї 
тарљума ва нашр шудаанд. Аз забонњои русї, инглисї, арабї, узбекї, урду, 
украинӣ тарљума мекунад. Шеърњо, достонњо, ќиссањои алоњидаи А. С. 
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. Шекспир, Љ. Байрон, А. Љафрї, роману 
ќиссањои људогонаи Л. Каррол, З. Бистритская ва дигар адибони љањонро 
ба тољикї тарљума кардааст. «Ишорат ва танбењот “-и Ибни Синоро (дар 
њамќалами М. Диноршоев ва Т. Мардонов аз арабї ба русї гардондааст. 
Аввалин шоири тољик аст, ки бевосита аз инглисї ба тољикї тарљумони 
кардааст. Тарљумаи «Ишорот «њам дар таърихи тарљумаи илми тољик 
аввалин намунаи баргардони бевоситаи арабї-русист. Чандин баёзи 
манзуму мансур фолклорї тањия ва тавзењ намудааст, ки ба забонњои 
гуногун дар Киев, Минск, Таллин, Тошканд, Тифлис, Њаной, Прага, София 
ва дигар шањрњои љањон чоп шудаанд. Осори зиёди публитсистї дорад. 
Китоби эсесњои фалсафию адабиаш “Њикмати озодагон»ба тањќиќи 
таќдиру вижагињои њувийяти миллї ва фарњанги имрўзаи тољикон бахшида 
шудааст. Дар сабти комили аудиоии «Шоњнома» ширкат варзидааст. Ба 
силсилаи ашъораш устодони суруди тољикї оњанг бастаанду месароянд. 
Зиёда аз 30 сурудаш дар хазинаи тилоии Радиои тољик нигањдорї мешавад. 
Тадќиќоти илмї дар китоби «Фалсафаи Ибни Сино дар “Ишорат ва 
танбењот “, маќолоти зиёдаш бо забонњои русї ва тољикї дар Душанбе, 
Маскав, Тошканд, Алмаато ба табъ расидаанд. Феълан дар Китобхонаи 
миллии Тољикистон ба њайси сардори «Маркази тољикшиносї «фаъолият 
дошта, дар болобурди савияи маърифату хештаншиносї камолоти 
љањонбинии вижаи миллї, тањия ва нашри силсилаи «Тољнома», ки сањми 
миллатамонро дар масири тамаддуни љањонї бо нашри манбаъњои бостонї 
ва осори фарњангии дараљаи аввал собит месозад, њиссаи сазовор 
мегузорад. Бо ордени «Шараф» (2011) ва унвони фахрии Шоири халќии 
Тољикистон (2014) сарфароз гардонида шудааст. Аз соли 1988 узви 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  
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НАЗРИЕВ Исмоил Абдуллоевич (тав.22.02.1951, дењаи 

Рузваи ноњияи Дарвози ВМБК ), омўзгори фанни мусиќї, 
дотсент. Соли 1969 дар факултети таърих ва филологияи 
ИДПД ба номи Т.Г. Шевченко (њоло ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї) дохил шуда, онро соли 1973 хатм 
кардааст. Баъди хатми донишкада солњои 1973-1974 дар 
сафи Ќуввањои мусаллањи ИЉШС хизмат карда аст. Солњои 

1975-1976 дар мактаби миёнаи №25 шањри Душанбе ба њайси омўзгори 
забон ва адабиёти тољик фаъолият намудааст. Солњои 1977-1990 ба њайси 
ассистенти кафедраи педагогика ва методикаи таълими ибтидої, солњои 
1990-2004 ба сифати муаллими калони кафедраи методикаи тањсилоти 
ибтидої ва њамзамон роњбари ансамбили «Насими кўњсор»-и гурўњи 
ДДОТ ба номи Ќ.Ш. Љўраев (њоло ба номи Садриддин Айнї) фаъолият 
кардааст. Солњои 1977-1995 њамчун роњбари ансамбли халќии «Насими 
кўњсор» ба Афѓонистон (1973), Гонконг (1992), Эрон (2000), Ќатар (2008) 
Шветсария (2008), Франсия (2017) ва Љумњурии Ўзбекистон (2018) сафари 
њунарї кардааст. Аз соли 2004 то њол ба њайси муаллими калон, дотсенти 
кафедраи овозхони анъанавии КМТ ба номи Т. Сатторов кор мекунад. 
Муаллифи  30 маќолаи илмию методї, якчанд барномаи таълимї буда, ба 
32 шеъру таронањо оњанг таълиф намудааст. Ў иштирокчии «Бўстон-3», 
«Андалеб-1999», «Андалеб-2000», «Андалеб-2002» буда,  бо диплому 
ифтихорномањо ќадр гардидааст.  Лауреати конкурси љумњуриявии 
њофизони халќ (1979) аст, бо нишони сарисинагии Аълочии маорифи Тољи 
кистон (1996), Аълочии фарњанги Љумњурии Тољикистон (2007), медали 
«Хизмати шоиста» 2008, Корманди шоистаи Љумњурии Тољикистон (2014) 
сарфароз гардонида шудааст. 

 
 
НАЗАРОВ Љангї (тав. 11. 06. 1943, д. Миракони н. Кулоб), физик, 

номзади илмњои техникї (1974). Солњои 1960–1965 донишљўи факултети 
физика-математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко, 1967–1971 ассистенти кафедраи физикаи умумии 
донишкадаи номбурда, 1971–1974 аспиранти Академияи њарбии 
муњофизати химиявии ба номи С. К. Тимошенкои ш. Москва буд. Соли 
1974 ба Донишкадаи омўзгории ш. Кулоб ба кор рафта, чандин сол ба 
њайси мудири кафедраи физика ва декани факултети физикаи донишкадаи 
мазкур фаъолият дошт. Оид ба хосиятњои электрикии полимерњо корњои 
илмию тадќиќотї бурдааст.  
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НАЗАРОВА Сайлигул (тав. 1. 05. 1930, ш. Душанбе), 

муаррих, номзади илмњои таърих (1969), дотсент (1973). 
Соли 1953 факултети таърихи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленинро хатм кардааст. 
Солњои 1953–1954 дар курсњои яксолаи муаллимони 
фанњои љамъиятї дар назди Донишгоњи давлатии Осиёи 
Миёна тањсил кардааст. Солњои 1954–1957 муаллими 
калони кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишкадаи 

давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1957–1974 
муаллими калон, дотсенти кафедраи таърихи ЊКИШ, 1974–1987 мудири 
кафедраи коммунизми илмї буд. Аз соли 1987 ба нафаќа баромада, 
фаъолияти омўзгориашро давом дод. Муаллифи якчанд рисола ва 
маќолањои илмї мебошад, ки дар онњо масъалањои тарбияи коммунистии 
дењќонони колхозї, занони Осиёи Миёна дар солњои Љанги Бузурги Ватанї 
баррасї шудаанд. Бо ордени «Дўстии Халќњо», нишони «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон», ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии 
Тољикистон ва Вазорати маорифи Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Культура и быт села. Д., 1969; Коммунистическое воспитание колхозного 
крестьянства. Д., 1972; Женщины Средней Азии в годы Великой Отечественной войни. 
Д., 1980.  

 

НАЗОКАТ Олимзода (тав. 8. 08. 1955, н. Шањритус). Мактаби 
миёнаро дар зодгоњаш хатм карда, соли 1979 Донишкадаи давлатии 
омўзгории Душанберо ба итмом расонидааст. Солњои 1992- 1994 директори 
мактаби тањсилоти њамагонї, солњои 1994-2002 раиси кумитаи кор бо занон 
ва оилаи њукумати н. Ќубодиён, њамзамон роњбари Созмони љамъиятии 
«Бунёдкор» будааст.  

 Аз 15 солагї ба шеърнависї оѓоз намуда, аввалин шеърњояш дар 
рўзномањои ноњиявии «Октябр» ва «Шараф», баъдан дар нашрияњои 
љумњуриявї ва маҷмуањои дастљамъии 2Навъ-сафар», «Шукуфањои 
Хатлон», «Аз Хутталон оиадия», «Хоља Оби Гарм», «Бахтофарин», «Пайки 
Наврўзї», «Лабханди бањор», «Гулбонги Истиќлол», «Сифати Хоља Оби 
Гарм бишнав», «Наврўзи Роѓун», «Наврўзи љањонафрўз», «Гулбаргњои 
мењр» ва ѓ. чоп шудаанд.  

 Нахустин маҷмуаи ашъораш «Хумори дил» соли 2004 интишор ёфта, 
минбаъда навиштањояш дар авроќи «Њарири муњаббат» (2005), «Оњанги 
ёдњо» (2010) ва «Парчами мењр» (2011) ба табъ расидаанд.  

 Аз соли 2007 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон мебошад.  
 
 
 
 
 



484 

 

НАЗРУЛЛОЕВ Саъдулло (тав. 5. 09. 1936, д. 
Вишхарви н. Дарвоз), муаррих, номзади илмњои таърих 
(1973), дотсент (1980). Соли 1958 факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1958–1961 
муаллими фанни таърихи мактаби миёнаи №10 н. 
Кофарнињон, 1961–1963 аспиранти кафедраи таърихи 
ИЉШС, 1963–1995 ассистент, муаллими калон, дотсенти 
кафедраи таърихи ИЉШС ва кафедраи таърихи халќи 

тољик, муовини декани факултети таърих оид ба тарбия ва таълим, 1995–
1998 декани факултети таърих, 1998–2008 дотсенти кафедраи таърихи халќи 
тољики ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Аз соли 2008 то ба имрўз њамчун 
дотсенти кафедраи таърихи умумии донишгоњи омўзгорї кор мекунад. 
Муаллифи 2 асар ва зиёда аз 60 маќолањои илмї ва илмию методї 
мебошад. Таълифотњояш таърихи тараќќиёти наќлиёт ва сохтмони роњњо, 
роњњои оњанро дар давраи истиќлолият дар бар гирифтаанд. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  

Ас.: Сохтмони роњњо ва рушди наќлиёти Тољикистон дар панљсолаи сеюм. Д., 1972; 
Дорожное строительство и развитие транспорта в Таджикистане в 1917–1941 гг.. Д., 1979; 
Сањми Б. Ѓафуров дар сохтмони роњњои оњани Тољикистон // Дар кит. Бобољон Ѓафуров ва 
рушди таърихнигории миллї. Д., 2009.  

 
НАИМБОЕВ Саъдулло (тав. 20. 05. 1937, д. 

Ворухи н. Исфара, ваф. 05. 03. 2007, ш. Душанбе), 
забоншинос ва адабиётшинос, номзади илмњои 
педагогї (1982), дотсент. Солњои 1955–1959 дар 
факултети таъриху филологияи тољики Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Ленинобод тањсил намудааст. 
Фаъолияти мењнатияш њамчун муаллими забон ва 
адабиёти тољик дар мактабњои ноњияњои Њамадонї, 
Конибодом ва Исфара шуруъ шудааст. Пас аз он бо 

маќсади такмили донишу тахассуси хеш ба ш. Душанбе омадааст. Якчанд 
муддат њамчун муњаррири шуъбаи мусиќии Кумитаи радиои Тољикистон 
фаъолият дошта, њамзамон солњои 1970–1973 дар аспирантураи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намудааст. Солњои 1973–1996 њамчун муаллими калон ва дотсенти 
кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тољики Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. 
Њамзамон солњои 1982–1986 вазифаи муовини декан, 1986–1993 вазифаи 
декани факултети филологияи тољики донишгоњи омўзгориро ба уҳда 
дошт. Солњои 1996–2003 њамчун мушовири Кумитаи байналмилалии 
Салиби Сурх ва пас аз он дотсенти Донишгоњи тиљорати Тољикистон, 
њамзамон дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тољики Коллељи омўзгории 
донишгоњи омўзгории бо номи Ќ. Љўраев фаъолият намудааст. Оид ба 
мундариља ва усулњои таълими вазни арўз, воситањои тасвири бадеї, 



485 

 

инчунин, дигар масъалањои забон ва адабиёти тољик корњои илмї 
бурдааст. Муаллифи зиёда аз 150 маќолаву асарњои илмї, илмию методї ва 
дастурњои методї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» (1990) ва ифтихорномаи Вазорати маорифи 
Тољикистон сарфароз шудааст.  

Ас.: Таълими шеър дар мактаб (Дастури таълимї). Д., 1982; Хониши ифоданок. Д., 1990; 
Ќомуси асотирї ва ишороти фарњангї. Љ. 1. Д., 2006.  

 

НАИМОВ Зариф Љомиевич (тав. 13. 04. 1967, д. 
Файзобод, н. Мир Саид Алии Њамадонї) педагоги тољик, 
номзади илмњои педагогї, дотсент. Маълумоти миёнаро 
дар мактаби миёнаи №4 ва №52-и н. мазкур гирифтааст. 
Солњои 1985-1987 ќарзи шањрвандии худро дар Љумњурии 
Афѓонистон адо намудааст. Соли 1987 ба Донишкадаи 
забон ва адабиёти руси Тољикистон дохил шуда, онро 
соли 1992 бомувафаќият хатм кардааст. Соли 1992 дар 

мактаби миёнаи №59-и шањри Душанбе ба сифати муаллими тайёрии 
тодаъватї то моњи майи соли 1993 фаъолияти педагогї бурдааст. Соли 
1993 ба сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон даъват шуда, то 
соли 1995 ба сифати ёрдамчї ва сардори гурўњи зудамали ќисми низомии 
08010-и Вазорати Мудофиаи Љумњурии Тољикистон хизмат кардааст. 
Солњои 1995-1996 ба фаъолияти соњибкорї машѓул мегардад. Баъдан дањ 
сол (1996-2006) дар мактаби миёнаи №49-и пойтахт ба фаъолияти педагогї 
машѓул шуда, дар вазифаи муаллими тайёрии тодаъватї ва муаллими 
забон ва адабиёти рус фаъолият бурдааст. Соли 2006-ум аз тариќи конкурс 
ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон интиќол ёфта, дар кафедраи 
умумидонишгоњии педагогика то соли 2009 ба сифати муаллими калони 
кафедра кор кардааст. Њамзамон дар њаљми 0, 5 воњиди корї дар кафедраи 
педагогика ва психологияи Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба 
номи Сайидмуъмин Рањимов кор ќардааст. Солњои 2009-2012 дар вазифаи 
мудири кафедраи педагогика ва психологияи Донишкадаи тарбияи 
љисмонии Тољикистон фаъолият мекунад. Солњои 2012-2014 дар вазифаи 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи умумидонишгоњии педагогикаи 
Донишгоњи миллии Тољикистон кор мекунад. Аз моњи апрели соли 2014 то 
моњи марти соли 2016 дар вазифаи муовини директор оид ба корњои 
таълим ва тарбияи Муассисаи давлатии «Маркази љумњуриявии тањсилоти 
иловагї»-и назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, 
њамзамон устоди ДМТ шуда кору фаъолият кардааст. Соли 2015 ва соли 
2020 аз љониби интихобкунандагон Вакили Маљлиси вакилони халќи 
шањри Душанбе даъвати панљум ва шашум интихоб шудааст. Аз моњи 
марти соли 2016 ба вазифаи муовини ректор оид ба корњои илмии 
Муассисаи давлатии таълимии Донишкадаи тарбияи љисмонии 
Тољикистон ба номи С. Рањимов таъин шуда, то феврали соли 2019 кор 
кардааст. Рисолаи докториашон дар мавзуи «Тайёр намудани муаллимон 
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ба фаъолияти педагогї њангоми гузариш ба низоми 12 - солаи тањсилот дар 
Љумњурии Тољикистон омода шуда истодааст.  

Аз соли 2019 дар вазифаи дотсент ва мудири кафедраи Педагогикаи 
умумидонишгоњии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї кору фаъолият дорад. 
Муаллифи 54 маќолаи илмї дар соњаи тањсилот, 10 барномаи таълимї ва 
тавсияњои методї дар соњаи педагогика.  

Ас.: Педагогикаи умумї (маљмуаи таълимї). Д., 2017.  
 

НАКИМОВ Сафарраҳмат Пиракович (тав.21.05.1971 вилояти Хатлон ноҳияи 

Восеъ). Хатмкардаи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 

Шириншоҳ Шоҳтемур мебошад. Ихтисосаш иқтисодчӣ ва 

идоракунӣ аст. Солҳои 1989 - 1991 дар сафи армия, 1992 - 2005  

мудири хоҷагии Маҷлиси Олӣ, 2005 - 2007  муовини ректор оид 

ба корҳои хоҷагӣ ДДОТ ба номи Қ. Ҷураев, 2007 - 2008  мудири 

шуъбаи хӯроки умумӣ ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, 2008 - 

2015 муовини ректор оид ба корҳои иқтисодӣ ва хоҷагидории 

ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, 2015 то ин ҷониб мутахасисӣ 

пешбари ШБОТБ ва ММ. Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 

М.С. Осимӣ. Муаллифи 1 монография ва 15 мақолаи илмӣ мебошад. Бо 

ифтихорномаи ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва Вазорати маориф ва илми ҶТ 

сарфароз гаштааст. 
  

НАМОЗОВ Тошќул Бўриевич (тав. 20. 02. 1961, д. 
Ќашќарањаи н. Ёвон), муаллими тарбияи љисмонї, 
номзади илмњои педагогї (2012), дотсент (2010), 
профессор (2020). Солњои 1978–1982 дар Донишкадаи 
тарбияи љисмонии Тољикистон, 1993–1998 дар 
факултети таърихи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
намудааст. Аз соли 1982 то ба имрўз њамчун ассистент, 
муаллими калон, дотсент ва мудири  кафедраи тарбияи 
љисмонии ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Устоди 

варзиши Љумњурии Тољикистон оид ба гўштингирї мебошад (1982). Бо 
нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» (2004) ва унвони «Корманди 
шоистаи варзиши Љумњурии Тољикистон» (2006) сарфароз карда шудааст. 
Ба ќалами ў беш аз 100 маќола, 2 монография ва 8 барномаи таълимї 
тааллуќ дорад 

Ас.: Тарбияи љисмонї (дастури методї). Д., 2017; Ќоидаҳои гӯштингирӣ. (Гӯштини миллии 
тоҷикӣ). Д., 2018; Волейбол барои мактабҳои олӣ (дастури методї). Д., 2018; Спорт-вчера, 
сегодня и завтра. Д., 2019; Формирование здорового образа жизни у учащихся старших классов 
в условиях таджикской семьи и школы (период независимости). Д., 2019; Варзиши сабук-
мактаби тарбияи љисмонї. Д., 2021. 
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НАРЗУЛЛОЕВА Майрамхон (тав. 17.02.1951, 
шаҳраки Хонаќои ноњияи Њисор, ваф. 5.08.2008, ш. 
Душанбе), педагог. Соли 1969  ба Донишкадаи давлатии 
омўзгории шаҳри Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко 
(ҳоло ба номи Садриддин Айнӣ) ба факултети 
педагогика, шуъбаи педагогика ва психологияи 
томактабӣ дохил шуда, онро соли 1973  хатм намудааст. 
Баъди  хатми донишгоҳ то соли 1974 дар кафедраи 
психологияи ҳамин донишгоҳ ба вазифаи муаллим  кор 
кардааст. Аз соли 1974 то 1976 ба сифати  мудири ЗАГС 

дар   ноҳияи Ленингради вилояти Кўлоб  кор кардааст. Солњои 1976-1979 
дар мактаби миёнаи рақами 1-и ноҳияи Ленингради вилояти Кулоб ба 
вазифаи муаллима, 1979-1980 инструктори шуъбаи пропаганда ва 
агитатсияи кумитаи њизбии  ноҳияи Ленинград кор кардааст.         Аз соли 
1980 фаъолияти  педагогиашро  дар ДДО шаҳри Кўлоб  аввал ба  вазифаи 
ассистент, сипас муаллими калон, аз соли 1995 то 2007  дар кафедраи 
тарбияи томактабии Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ аввал  ҳамчун муаллимаи калон ва солҳои 2006-2007 
ҳамчун иҷрокунандаи   вазифаи дотсент кор кардааст. Дар давоми  
фаъолият 3 китоби дарсӣ, 6 васоити таълимӣ ва дастури методӣ, зиёда аз 40 
мақола ва фишурдаи маърўзаҳо нашр  намудааст. Муаллифи 4 барномаи 
таълимӣ мебошанд. Номбурда вакили анҷумани 3-уми умумииттифоқии 
муаллимон буд. Бо нишони сарисинагии Аълочии маорифи Тоҷикистон 
сарфароз  гардида аст.  

      Ас.: Асосҳои психологияи синнусолї ва педагогӣ (китоби дарсӣ, њаммуаллиф). 

Кўлоб, 1993;Этика ва психологияи ҳаёти оилавӣ.Д., 1991; Бозиҳои миллии тоҷикӣ дар 
боғчаи бачагон. Кўлоб, 1993; Баъзе хусусиятҳои инкишофи психологии кўдакони синни 
томактабӣ. Д., 1995; Тайёрии психологии таҷрибаомўз.Д., 2001; Машғулиятҳо оид ба 
тарбияи маданияти сенсории кўдакони синни 3-4 сола (дастури методӣ).Д., 2004; Шинос 
намудани кўдакони синни томактабӣ бо фаслҳои сол (дастури методӣ).Д., 2006; 
Психологияи бачагона (китоби дарсӣ).Д., 2007;Камолоти томактабӣ ё худ омодагӣ ба 
мактаб.Д., 2007; Наќши оила дар омода намудани кўдакон ба мактаб.Д., 2007. 

 

 
НАСИМОВ Азим (тав. 20. 05. 1936, д. Искодари н. 

Айнї), иќтисоддон, номзади илмњои иќтисодї (1963), 
дотсент (1965). Солњои 1954–1958 дар Донишгоњи молиявї-
иќтисодии ш. Ленинград тањсил кардааст. Солњои 1958–
1961 љонишини директори Техникуми молиявї-омории ш. 
Орљоникидзеобод (имрўза Вањдат) оид ба корњои таълимї, 
1961–1964 аспиранти кафедраи иќтисоди сиёсии Донишгоњи 

давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1964–1965 муаллими калони 
кафедраи иќтисоди сиёсї, 1965–1970 муовини ректори донишгоњи 
номбурда оид ба таълими шабона буд. Солњои 1970–2008 њамчун дотсент, 
мудири кафедраи иќтисод ва идоракунии маорифи факултети математикаи 
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ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Аз соли 2009 ба њайси декани 
факултети навтаъсиси «Иќтисодиёт ва идоракунї дар соњаи маориф» то 
соли 2013 кор кардааст. Њоло мушовири ректор оид ба масъалањои 

иќтисодї, пайваста дар вазифаи дотсенти кафедраи «Назарияи иќтисодӣ» 
фаъолият менамояд. Солњои 1995–2000 вакили мардумї дар маљлиси 
намояндагони Њукумати ш. Душанбе буд. Оид ба фоидањои љамъиятии 
истеъмол ва наќши онњо дар инкишофи соњаи иљтимої тадќиќоти илмї ба 
анљом расонидааст. Муаллифи якчанд асару маќолањои илмї, илмию 
методї ва илмию оммавї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» (1968) ва ифтихорномањои Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Њавасмандии моддї ва мењнат, роли онњо дар инкишофи иќтисод. Д., 1968; 
Труд, продукти, стоимость. Д., 1997; Общественное производство – основа 
благополучия общества. Д., 1999; Асосњои идоракунии маориф (ҳаммуаллиф). Д., 2008. 
Луѓати тафсирии иќтисодии «тољикї-русї – англисї». Д., 2016; «Маориф асоси такмил 
ва рушди инсон». Д., 2016.  

 

НАСРИДДИНЗОДА Эмомалї Сайфиддин (тав. 
2.06.1966, вилояти Хатлон), доктори илмњои 
њуќуќшиносї, профессор, узви вобастаи Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон. Тањсилоти миёнаро дар 
мактаб-интернати шањраки Кангурти н. Совет (њоло 
Темурмалик) гирифтааст. Соли 1983 ба ДДОТ ба номи 
С.Айнї дохил шуда, онро соли 1990 хатм кардааст. 
Солњои 1984-1986 дар сафи артиши шуравї хизмати 
њарбиро адо намудааст. Солњои 1990-1993 дар муассисаи 

тањсилоти миёнаи умумии № 2-и н. Балљувон омўзгор буд. Аз соли 1993 то 
соли 2006 дар вазифањои ассистент, муаллими калон ва мудири кафедраи 
њуќуќи ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият кардааст. Солњои 2000-2003 дар 
факултети њуќуќшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тањсил намуда, 
баъд аз хатми он то соли 2006 њамчун унвонљўи Пажуҳишгоњи давлат ва 
њуќуќи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ба тањќиќ машѓул 
шудааст. Фаъолияти минбаъдаи корї ва илмию таълимии мавсуф ба 
факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон ва маќоми олии 
намояндагї ва ќонунгузори кишвар – Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон иртибот дорад. Насриддинзода Эмомалї Сайфиддин аз соли 
2006 ба ин тараф дар вазифањои муаллими калон, дотсенти кафедраи 
назария ва таърихи давлат ва њуќуќ, муовини декан оид ба корњои тарбия 
(2007-2009), муовини декан оид ба таълим (2009-2011) ва декани факултети 
њуќуќшиносии ДМТ (2011-2016) кор кардааст.  

Яке аз самтњои муњимми фаъолияти Эмомалї Насриддинзода њамчун 
роњбар ва олими соњаи њуќуќ навиштани тафсирњо ба ќонунгузорї 
мебошад. Њангоми роњбарии ў ба факултети њуќуќшиносии ДМТ якчанд 
гурўњи корї оид ба таълифи тафсирњо ба Ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, “Дар 
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бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардону занон ва 
имкониятњои баробари амалигардонии онњо”, ба Кодекси мурофиавии 
гражданї ва Кодекси андози Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд, ки 
роњбарии онњоро худаш ба уњда дошт. Зери тањрири бевоситаи мавсуф 
тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд” чоп шуд.  

Соли 2016 номзадии ў ба вакилии Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод шуда, соли 2016 дар интихоботи 
миёндаврии вакилон ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон бо гирифтани аксарияти раъйи мардум вакили Маљлиси 
намояндагони МО ЉТ интихоб гардида, соли 2016 дар иљлосияи Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон раиси Кумита оид ба 
ќонунгузорї ва њуќуќи инсони Маљлиси намояндагон интихоб гардид. 
Њамзамон  раиси комиссияи доимии Ассамблеяи байнипарлумонии 

кишварњои аъзои ИДМ оид ба масъалањои њуќуќро ба зимма дошт.  Соли 
2020 маротибаи дуюм ба њайси вакили Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон интихоб гардида, дар иљлосияи 
нахустини Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон даъвати нав раиси Кумита оид ба ќонунгузорї ва њуќуќи 
инсони Маљлиси намояндагон интихоб шуд.  

Номбурда соли 2008 дар мавзуи “Проблемањои ташаккули фарњанги 
њуќуќї дар шароити бунёди давлати демократї дар Тољикистон» рисолаи 
номзадї ва соли 2014 дар мавзуи “Густариши фарњанги њуќуќї дар 
Љумњурии Тољикистон дар шароити амиќ гардидани тафовутњои фарњангї 
– тамаддунї: масъалањои назарї ва амалї» рисолаи докторї њимоя 
намудааст. Аз соли 2021 дар вазифаи Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба масъалањои рушди иљтимої ва робита бо љомеа 
фаъолият дорад. Ба ќалами ў беш аз 150 асари пурарзиши илмию таълимї 
аз љумла, 5 монография, 5 китоби дарсї, 5 воситаи таълимї ва маќолањои 
сершумори илмї мансуб аст. Ба осори илмии ў як силсила монография ва 
китобњои дарсї, аз ќабили “Проблемы формирования правовой культуры 
в условиях становления демократического государства в Таджикистане» 
(Душанбе: Истеъдод, 2010. - 196 с.); «Правовая культура: теоретико-
методологический аспект: Монография» (Душанбе: ЭР-граф, 2013. - 160 с.); 
«История государства и права Таджикистана. Часть I. (от древнейших 
времен до X в.)» (Душанбе, 2013. – 362 с., бо њаммуалифии Рањмон Д.С.); 
«Фарњанги истилоњоти њуќуќи инсон» (Зери тањрири н.и.њ., дотсент 
Насурдинов Э.С. – Душанбе: Эрграф, 2013. – 320 с.); “Правовая культура: 
монография» (М.: Норма, 2014. – 352 с.); “Правовое воспитание и 
образование как факторы формирования правовой культуры в Республике 
Таджикистан: Монография» (Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 184 с.); «Фарњанги 
њуќуќї» (Душанбе: Эр-граф, 2016. - 316 с.); «Назарияи давлат ва њуќуќ» 
(воситаи таълимї, Душанбе: Мењрона, 2017, 2019. – 204 с.) шомил 
мебошанд.  
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Бо нишони “Аълочии маорифи Тољикистон», медали љашнии “90 - 
солагии адлияи Тољикистон» мукофотњои давлатии ордени “Шараф» 
дараљаи II ва медали љашнии “30-солагии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон» сарфароз гардидааст.  

 
 

НАСРИДДИНОВ Асомиддин (тав. 5. 01. 1930, д. 
Ѓузихами н. Балљувон, ваф. 10. 01. 1998, ш. Душанбе), 
адабиётшиноси тољик, номзади илми филология (1966), 
дотсент (1973). Солњои 1945–1947 дар Омўзишгоњи 
омўзгории ш. Ќурғонтеппа, 1947–1949 Омўзишгоњи 
омўзгории ш. Кулоб, 1951–1954 дар факултети таърих ва 
забону адабиёти тољики Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил кардааст. Фаъолияти омўзгориаш аз соли 1944 

баъди хатми курсњои думоњаи муаллимтайёркунии ш. Ќурѓонтеппа сар 
шуда, сараввал муаллим, баъд мудири ќисми таълимии мактаби њафтсолаи 
ба номи Сталин кор кардааст. Соли 1954 донишкадаи омўзгории 
пойтахтро бо дипломи аъло хатм намудааст. Солњои 1954–1955 методисти 
Институти такмили ихтисоси муаллимони ш. Душанбе, 1955–1958 
аспирант, 1958–1979 муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
адабиёти тољик, муовини декани факултети таъриху филологияи тољик, 
муовини ректор оид ба шуъбаи шабона, 1975–1979 муовини ректор оид ба 
кори таълими Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Солњои 1979–1988 бо таќозои таќдир ва туҳматњои беасос 
дар мањбасњои Сибир ќарор дошт ва дар он солњо корманди китобхонаи 
мањбас буд. Солњои 1988–1998 дар шуъбаи омўзиши афкори умуми 
Палатаи китобњои Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба њайси 
мудири шуъба кор кардааст. Њамчун олими адабиёти классикии тољик дар 
тадќиќи њаёт ва эљодиёти Саъдию Њофиз, Сўзанї, Абдурањмони Љомї, 
Алишер Навої, Абулќосим Лоњутї, мавќеи анъанањои халќї дар назми 
классикии тољик дар асрњои XI, XII сањми босазо гузоштааст. Барои 
хизматњояш бо медалњои «Барои мењнати шуљоатнок дар солњои Љанги 
Бузурги Ватанї солњои 1941–1945», «Барои мењнати шоён», бо 
ифтихорномањои Кумитаи комсомоли Тољикистон, Вазорати маорифи 
Тољикистон ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» мукофотонида шудааст.  

Ас.: Љомї шоири бузург ва мутафаккир. Д., 1964; Барномаи адабиёти ќадим ва 
адабиёти классикии тољик то асрњои XVI. Д., 1967; Њаёт ва эљодиёти Лоњутї. Д., 1968; 
Ленин ва масъалањои омўзиши мероси классикї. Д., 1970; Анъанањои халќї дар назми 
классикии тољик дар асрњои XI-XII. Д., 1970. 

 
НАСРУЛЛОЕВ Њусейн (тав. 28. 01. 1945, ш. 

Панљакент), иќтисоддон, номзади илмњои иќтисодї 
(1992), профессор (2010). Соли 1962 Омўзишгоњи 
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омўзгории ш. Панљакентро хатм кардааст. Солњои 1962–1963 муаллими 
мактабњои ибтидоии дењањои Рогин ва Зиндовуди н. Панљакент буд. 
Солњои 1963–1967 дар факултети табиатшиносию географияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил карда, 
онро бо дипломи аъло хатм намудааст. Солњои 1967–1970 ассистент, 1970–
1973 аспиранти донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Аз соли 1973 њамчун 
муаллими калони кафедраи географияи иќтисодии донишкадаи омўзгории 
пойтахт, њамзамон дар кафедраи иќтисодиёти хољагии кишлоќи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин ба њайси њамкор 
фаъолият кардааст. Солњои 1986–1994 ходими калони илмии Шурои 
тадќиќоти ќуввањои истењсолии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
буд. Солњои минбаъда њамчун дотсент дар Донишгоњи озоди Тољикистон 
ва Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон (ш. Хуљанд) 
кор кардааст. Солњои 2003–2006 мудири кафедраи фанњои иќтисодї ва 
директори намояндагии Донишгоњи муосири гуманитарии Россия ва 
Тољикистон дар ш. Панљакент, 2006–2008 декани факултети менељменти 
филиали ДДОТ дар ш. Панљакент буд. Аз соли 2008 то ба имрўз муовини 
ректори донишкадаи мазкур оид ба корњои илмї мебошад. Оид ба 
масъалањои демографии маскуншавии ањолї, хусусиятњои ташаккул ва 
истифодаи оќилонаи захирањои мењнатии Љумњурии Тољикистон зиёда аз 
30 маќолањои илмї ба чоп расонидааст. Иштирокчии Конгресси 
байналхалќии географї ва як ќатор конференсияву симпозиумњои 
умумииттифоќї ва љумњуриявї мебошад.  

 
НАЊАНГОВА Мамлакат (тав. 29. 01. 1924, ш. 

Душанбе, ваф. маълум нест), забоншинос, номзади илми 
филология (1971), дотсент. Соли 1952 факултети 
забонњои хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1952–1990 дар Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко дар вазифањои 
муаллим, муаллими калон ва дотсент кор кардааст. 
Солњои 1970–1977 мудири кафедраи забони англисии 

байнифакултетї ва дотсенти кафедраи методикаи таълими забони хориљї 
дар донишкадаи номбурда буд. Соли 1990 ба нафаќа баромадааст. 
Муаллифи якчанд асару маќолањои илмї ва илмию методї мебошад. Бо 
ордени «Ленин», нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи халќи ИЉШС, 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон», медалњо ва ифтихорномањои 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз гаштааст.  

 
НАЉМИДДИНОВ Абдуѓаффор Мирзоевич (тав. 23. 

03. 1978, н. Файзобод), номзади илмњои педагогї (2019). 
Солњои 1995-2000 донишљўи факултаи математикаи ДДОТ 
ба номи Ќ. Љўраев, 2000-2011 омўзгор, љонишини директор 
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ва директори мактаби миёнаи №22-и н. Файзобод, 2011-2012 ассистенти 
кафедраи технологияи информатсионї ва коммуникатсионии ДДОТ ба 
номи С. Айнї, 2012 -2014 сармутахассиси МБМ, 2014 - 2020 муовини 
сардори Раёсати таълим, муовини декан оид ба таълим факултети 

иќтисодиёти ва идоракунии маориф, сармутахассис оид ба омори раёсати 
таълим, сармутахассис, мушовар ва мудири шуъбаи баќайдгирї ва 
машваратї ва аз соли 2021 декани факултети физикаи ДДОТ ба номи С. 
Айнї.  

Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Особенности формирования 
управленческой компетентности магистров педагогического образования» 
дифоъ намудааст. Дар тули фаъолият зиёда аз 30 маќолањои илмї-методї, 
3 дастури таълимї ва 1 монография ба нашр расондааст.  

 
НАЉМИДДИНОВ Ѓиёсиддин (тав. 29. 12. 1931, ЉШС Узбекистон, 

ваф. 2005, ш. Душанбе), муаллими математика. Солњои 1950–1955 дар 
факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1955–1966 
муаллими математикаи мактабњои миёнаи н. Њисор, 1966–1970 ходими 
Институти илмию тадќиќотии илмњои педагогї, 1970–1980 муаллими 
математикаи мактабњои миёнаи №38 ва №73 ш. Душанбе, 1980–1999 
ассистент ва муаллими калони кафедраи методикаи таълими математикаи 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Соли 1999 ба нафаќа баромадааст. Оид ба 
њалли муодилањои параметрдор ва методикаи омўзиши онњо кори илмї 
бурда, зиёда аз 10 маќолањои илмї ва илмию методї чоп кардааст.  

Ас.: Таълими функсияњои тригонометрии чаппа // Мактаби советї, 1970, № 7; 
Таълими функсияњои чаппаи тригонометрї дар синфњои табиию математикї 
//Ахбороти илмиву методї оиди таълими математика. Кит. 1. Д., 1998.  

 

  
НАЉМИДДИНОВ Љамолиддин (тав. 10. 02. 1947, 

н. Шуѓнон, ВМКБ), аз соли 1968 то њол ба њайси 
ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи 
анализи математикии факултети математика кору 
фаъолият мекунад. Солњои 1963-1968 донишљўи 
факултети математика Донишкадаи давлатии 
педагогии ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко. (њоло 
ДДОТ ба номи С. Айнї). Солњои 1968-2020 дар 
вазифањои ассистент, омўзгори калон кафедраи 

анализи математикї, муовини декан оид ба корњои илмии факултети 
математикаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ва аз солии 2020 и. в. 
дотсенти кафедраи анализи математикии Донишгоњи номбурда кор 
кардааст. Наљмиддинов Љ. дар фаъолияти кории худ муаллифи зиёда аз 34-
маќолаю фишурдањои илмї, як китоби дарсї барои мактабњои олї ва як 
дастури таълимї-методї барои донишгоњњои олї мебошад. Дар фаъолияти 
кории худ муаллифи зиёда аз 34 маќолаю фишурдањои илмї, як китоби 
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дарсї барои мактабњои олї ва 2-дастури таълимї-методї барои 
донишгоњњои олї мебошад. 

Ас.: Назарияи ќаторњо. (Китоби дарсї). Д., 2019; Анализи математикї (КТМ), ќ. 
1. Д., 2018; Анализи математикї (КТМ), ќ. 2. Д., 2019, 2020.  

 

 НАЉМУДДИНОВ Толибшо Ашурович (тав. 2. 06. 
1982, деҳаи Тебалайи ноҳияи Муминобод), муаллими фанни 
таърих. Соли 2002 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 8 н. 
Муминободро хатм намудааст. Солҳои 2002–2007 донишҷӯи 
факултети таърихи Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ буд. Ҳамзамон солҳои 2005–
2006 дар мактаби миёнаи № 49 ноҳияи Фирдавсӣ ва 2006-

2007 дар мактаби миёнаи №10 ноҳияи И. Сомонии ш. Душанбе ҳамчун 
муаллим кор кардааст. Аз соли 2007 ассистент ва муаллими калони кафедраи 
таърихи умумии донишгоҳи номбурда аст. Муаллифи 30 мақолаи илмӣ ва 
илмию методӣ мебошад. Дар мавзуи «Формирование и развитие 
аграрнопромишленного комплекса южного таджикистана во второй 
половине XX –начале XXI вв. кори илмӣ мебарад.  

Ас.: Дастури таълимӣ аз фанни таърихи асрҳои миёна барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ 
(бо ҳаммуаллифӣ). Д, 2009; Дастури таълимї аз фанни таърихи дунёи қадим барои донишҷӯёни 
мактабҳои олӣ Д., 2010; Вазъи фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои ҶБВ // Бобоҷон 
Ғафуров ва рушди таърихнигории миллӣ. – Душанбе, 2009; Вклад В. В. Бартольда в изучение 
истории чагатаидов. // Нақши В. В. Бартолд дар омӯзиши таърихи халқи тоҷик. Д, 2010; 
Фаъолияти маорифпарваронаи Садриддин Айнї. Сањми Садриддин Айнї дар эњёи таърих ва 
фарњанги халќи тољик. Д., 2018.  

 

 
НЕГМАТОВ Давлатшо Нуруллоевич (тав. 25. 02. 

1962, ноҳияи Роштқалъа), муаррих номзади илми таърих 
(2018), дотсент (2019). Солҳои 1981–1983 сарбози артиши 
шуравӣ, 1986–1991 донишҷӯи факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко, 1991–1995 муаллими фанни таърихи 
мактаби миёнаи №69 ноҳияи Роштқалъа буд. Аз соли 1995 
то 2018 муаллими калон ва аз соли 2018 то ба имрӯз 

ҳамчун дотсенти кафедраи таърихи умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ фаъолият дорад. Муаллифия монография ва 
зиёда аз 20 мақолаи илмӣ мебошад.  

Ас.: Таърихи асрњои миёна (давраи сеюм, асри XVI-нимаи аввали асри XVII). Д., 2018; 
История средних веков. Д., 2019;  Отражение истории Бухари и Афганистана первой половини 
XIX в. в работе Александра Бёрнса Путешествие в Бухару. Д., 2019;  Состояние торговлей в 
Бухарском эмирата в средине XIX век по материалом Александра Бёрнса // Вестник Таджиского 
государственного педогогического университета. Д., 2019. -№ 5.  

 
НЕЖИВОЙ Евгений Семёнович (тав. 04. 07. 1937, 

ш. Винискийи вилояти Винский), забоншинос, номзади 
илми филология, дотсент. Соли 1961 факултети забон ва 
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адабиёти руси Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1961–1966 ходими калони рўзномаи 
«Коммунист Таджикистана», 1966–1968 муаллими кафедраи забон ва 
адабиёти хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1968–1972 аспиранти факултети филологияи Донишгоњи 
давлатии ш. Москва ба номи М. В. Ломоносов буд. Солњои 1972–1976 ба 
њайси муаллими калон ва дотсенти кафедраи забон ва адабиёти хориљии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Соли 1976 ба Донишгоњи Бошќирќизистон ба кор рафтааст. 
Муаллифи зиёда аз 10 корњои илмї мебошад, ки дар нашрияњои мухталифи 
љумњурї нашр шудаанд.  

 
НЕЪМАТОВ Абдуќодир (тав. 15. 02. 1950, д. 

Гумбулоќи Болои н. Файзобод), физик, номзади илмњои 
физика-математика (1998), дотсент (1998). Солњои 1973–1979 
дар факултети физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 
1979–1982 лаборанти калони кафедраи методикаи таълими 
физика, 1983–1984 мудири лабораторияњои кафедраи 
методикаи таълими физика, 1984–1987 аспирант, 1987–1993 

ассистент, 1993–1998 муаллими калони кафедраи физикаи умумии ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 1998 њамчун дотсенти кафедраи физикаи 
умумии донишгоњи омўзгорї фаъолият дорад. Њамзамон, солњои 2005–2009 
вазифаи декани факултети физикаи ДДОТ ба номи С. Айниро ба уҳда 
дошт. Аз соли 2009 то соли 2016 мудири кафедраи физикаи умумиро ба 
уҳда дошт. Њоло дар вазифаи дотсенти кафедраи физикаи умумї фаъолият 
дорад. Оид ба таъсири макромолекулањои полимерї ба интиќоли гармои 
мањлулкунандањо дар фишор ва њароратњои баланд, инчунин, дигар 
масъалањои муњими физика корњои илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 100 
номгўи корњои илмї ва илмию методї мебошад. Инчунин, њаммуаллифи ду 
ихтироот аст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» (1991) ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон сарфароз гардидааст.  

Ас.: Маљмуи супоришњои тестї аз физика (Нашри якум, ҳаммуаллиф). Д., 2010; Маљмуи 
супоришњои тестї аз физика (Нашри дуюм, ҳаммуаллиф). Д., 2010; Корњои мустаќилона аз 
физикаи молекулї ва асосњои термодинамика (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Механика (ҳаммуаллиф). 
Д., 2010; Корњои лабораторї аз физикаи гармо ва молекулї (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Физикаи 
молекулї ва асосњои термодинамика (ҳаммуаллиф). Д., 2010.  

 
 

 НЕЪМАТОВ Ѓолиб Нуралиевич (02. 10. 1983, д. 
Зиддењи н. Варзоб), риёзидон, хатмкардаи факултети 
математика, шуъбаи математика-информатикаи ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев (2000-2005). Аз соли 2006-ум то инљониб 
дар вазифањои ассистент, омўзгори калон, муовини декан 
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оид ба илм, мудири кафедраи технологияи информатисонї ва 
коммуникатсионии факултети математика ва аз соли 2021 декани 
факултети математика.  

Дар мавзуи «Влияние перехoдних металлoв на изменение 
теплофизических и термoдинамических свoйств углерода» рисолаи илмї 
дифоъ намудааст. Бо ифтихорнома ва аълочии Маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон сарфароз гардонида шудааст. Номбурда муаллифи зиёда аз 70 
маќолаи илмї ва оммавї, инчунин, як дастури таълимї- методї мебошад.  

 
НЕЪМАТОВ Туранбой (тав. 1933, шањраки Шањристони н. 

Уроттеппа, ваф. 1985, ш. Душанбе), педагог, номзади илмњои педагогї 
(1972), дотсент (1977). Солњои 1954–1958 дар Донишкадаи муаллимини ш. 
Самарќанд тањсил кардааст. Солњои 1967–1970 аспиранти кафедраи 
методикаи таълими математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. То охири умраш дар кафедраи 
методикаи таълими математикаи донишкадаи номбурда њамчун ассистент, 
муаллими калон ва дотсент кор кардааст. Оид ба таърихи рушди 
маълумоти ибтидоии арифметика ва гузориши математика дар синфњои 4-
уми мактабњои Тољикистон дар асоси барномањои нави ИЉШС кори илмї 
анљом додааст. Муаллифи зиёда аз 10 маќолањои илмї ва илмию методї 
мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Кори берун аз синф аз математика // Мактаби советї, 1971, №8.  

 
НИГМОНОВ Мухбил (тав. 19. 03. 1948, н. 

Панљакент), биологи тољик, доктори илмњои биологї 
(1997). Солњои 1965–1970 дар шуъбаи биология ва химияи 
факултети география-табиатшиносии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намуда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. 
Солњои 1970–1971 муаллими фанни биология ва химияи 
мактаби миёнаи н. Колхозобод, 1971–1980 ассистент ва 

муаллими калони кафедраи ботаникаи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Айни њол њамчун корманди 
калони Институти илмї-тадқиқотии физиологияи растанињо ва генетикаи 
АИ ЉТ фаъолият дорад. Инчунин, њамчун муаллими њамкор дар кафедраи 
ботаникаи ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Муаллифи зиёда аз 150 
мақолањои илмї, 3 барномаи таълимї ва китобњои дарсї, аз љумла 
«Ботаника барои синфњои 5-6» (2001), «Ботаника барои синфи 5» (2005), 
«Ботаника барои синфи 6» (2005) мебошад. Дар масъалањои хусусияти 
физиологї ва биохимиявии генотипњои гуногуни лубиёињо ва 
ѓалладонагињо, принсипњои физиологї ва биохимиявии бањодињї ба 
миќдор ва сифати сафедањо дар растанињои ѓалладонагї ва ѓалладонаю 
лубиёї тадќиќоти илмї бурдааст.  
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НИЁЗЇ ШАВКАТ (тав. 19. 12. 1928 дар шањри 

Самарќанд, ваф. 15 марти соли 2021, ш. Москва) профессор, 
доктори ифтињории АИ театрї (1996), Корманди шоистаи 
фарњанги Русия ва Тољикистон. Соли 1948 таъриху 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории Душанберо 
хатм кардааст. Муддате устоди њамин донишгоњ будааст. 
Соли 1957 дар Институти ховаршиносии АИ СССР 

рисолаи номзадї њимоя кардааст. То пошхўрии Иттињоди Шуравї 
мушовири адабї ва котиби масъул оид ба адабиёти тољик дар Иттифоќи 
нависандагони шуравї будааст. Дар Маскав кору зиндагї мекард.  

 Солњои тўлонї дар Институти давлатии санъати театрї (ГИТИС)-и 
ба номи Луначарский ва Донишкадаи адабиёти ба номи М. Горкий дарс 
гуфтааст. То охири умр мушовири Кумитаи иљроияи Созмони 
байналмиллалии Иттињодияњои нависандагони ИДМ буд.  

 Ба тањќиќ ва омўзиши раванди инкишофи адабиёти халќњои шуравї, 
махсусан, адабиёти муосири тољик машѓул шуда, аввалин маќолаи ў соли 
1948 чоп шудааст. Дар бораи њаёту эљодиёти Устод Рўдакї, Ниёзї, Мирзо 
Турсунзода, Рањим Љалил, А. Шукўњї, Ф. Муњаммадиев, њамчунин А. 
Пушкин, А. Фадеев ва дигарон асарњои пурарзиш эљод кардааст. Яке аз 
муаллифони «Таърихи адабиёти сермиллати халќњои шуравї» (1974) 
мебошад.  

 Осори М. Горкий «Вася Железнова», А. Доде «Зани арлезианї», 
Сервантес «Ѓори Сулаймон», Ч. Њейерманс «Њалокати Умед», А. Чехов 
«Тўйи зангири», Л. Рањманов «Пионери ноором», В. Собко «Барои љабњаи 
дуввум», романњои А. Стил «Зарбаи аввал», Б. Сайтоќов «Бародарон», Б. 
Карбобоев «Зодаи мўъљизањо» (њамроњи Р. Њошим ваШ. Шараф), Ќ. 
Ќулиев»Корвони сиёњ», њикояњои алоњидаи Р. Такур «Шаби видоъ», 
«Гулчанбари муњаббат ва Ф. Ниёзї «Духтари сеюм»-ро барои театр ва 
радиову телевизион сањнавї кардааст.  

 Мураттиб ва ношири баёзњои «Мушоира» (њамроњи Р. Њошим; 
Маскав 1976), «Садои дўстон» (Маскав, 1973), «Дар доманаи кўњњои кабуд» 
(Маскав, 1979, 1985), «Лолачинї» (Маскав, 1982) ва ѓ. мебошад, ки ба 
забонњои русї, инглисї, арабї, урду чоп шудаанд. Бо бисёр нишону 
ифтихорномањо, аз љумла, нишони «Дружба» (1997, Русия) сарфароз 
гардонида шудааст. Аз соли 1959 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст.  

 
НИЁЗМАТОВ Рањим Темурович (тав. 16. 02. 1956, 

ш. Душанбе), педагог, номзади илмњои педагогї (2000), 
дотсент. Соли 1979 факултети забон ва адабиёти руси 
Донишгоњи давлатии ш. Самарќанд ба номи В. В. 
Куйбишевро хатм кардааст. Солњои 1979–1991 
муаллими педагогика ва психологияи Омўзишгоњи 
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омўзгории ш. Конибодом, 1991–1995 аспиранти кафедраи педагогикаи 
умумї, 1995–2002 муаллим, муаллими калон, иљрокунандаи вазифаи 
дотсенти кафедраи педагогикаи умумии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Муаллифи якчанд маќолањои илмї аст, ки дар нашрияњои љумњурї чоп 
шудаанд.  

 
НИЁЗМУЊАММАДОВ Бобољон (тав. 05. 05. 1906, 

н. Конибодом, ваф. 25. 10. 1979, ш. Душанбе), 
забоншиноси маъруфи тољик, доктори илми филология 
(1948), профессор (1952), академики АИ ЉШС 
Тољикистон (1951), Ходими хизматнишондодаи илми 
ЉШС Тољикистон (1964). Соли 1929 Донишкадаи 
муаллимии Тошкентро хатм кардааст. Солњои 1929–
1932 муаллими мактабњои н. Конибодом, 1932–1938 
тањсил дар аспирантура, 1938–1941 мудири бахши 

таъриху забоншиносии Базаи тољикистонии АИ ИЉШС, 1941–1944 
директори Институти таърих, забон ва адабиёти Филиали тољикистонии 
АИ ИЉШС, 1944–1948 тањсил дар докторантура, 1948–1951 љонишини 
раиси Президиуми Филиали тољикистонии АИ ИЉШС, 1951–1953 ноиби 
президенти АИ ЉШС Тољикистон, 1953–1962 академик-котиби шуъбаи 
фанњои љамъиятии АИ ЉШС Тољикистон ва дар як ваќт профессори 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1963–1976 мудири 
бахши забони Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоњи 
Рўдакии АИ ЉШС Тољикистон буд. Дар тайёр кардани кадрњои илмї 
хизмати зиёд кардааст. Муаллифи зиёда аз 150 китобу маќолањои илмию 
методї буда, бештари китобњои дарсї ва барномањои забони тољикии 
мактабњои миёна ва олї ба ќалами ў тааллуќ доранд. Бо се ордени 
«Нишони фахрї», медал ва ифтихорномањо мукофотонида шудааст. 
Солњои 1938–1941 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко ба сифати мудири кафедраи забони тољикї кор 
кардааст. Ў аввалин тољикест, ки номзади илми филология шудааст. Дар 
солњои минбаъда низ ў ба сифати муаллими њамкор дар донишкадаи 
мазкур дарс гуфтааст. Барои хизматњояш бо мукофоти давлатии Абуали 
ибни Сино (1971) сарфароз гардонида шудааст.  

Ас.: Синтаксиси љумлањои содда дар забони адабии тољик. Д., 1960; Очеркњо оид 
ба баъзе масъалањои забоншиносии тољик. Д., 1961; Забоншносии тољик. Д., 1970.  

 

НИЁЗОВ Бозор (тав. 1915, ш. Самарќанд, ваф. 1995, ш. Душанбе), 
муаллими фанни математика, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 
1936 факултети коргарии ш. Самарќандро хатм намудааст. Солњои 1936–
1941 дар факултети физика-математикаи Донишгоњи ш. Самарќанд тањсил 
кардааст. Солњои 1941–1946 дар сафњои артиши шуравї хизмат карда, дар 
Љанги Бузурги Ватанї иштирок дошт. Солњои 1946–1950 њамчун муаллими 
математикаи Омўзишгоњи мардонаи ш. Самарќанд, 1950–1961 муаллими 
математикаи мактабњои миёнаи №3 ва №10 ш. Сталинобод, 1961–1995 
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муаллими калони кафедраи методикаи таълими математикаи Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Солњои 
1971–1973 вазифаи декани факултети математикаи донишкадаи омўзгориро 
ба уҳда дошт. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон», ордену медалњои љангї ва ифтихорномањои Вазорати 
маорифи Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

 
 

НИЗОМОВ Исохон Мусоевич (тав. 3. 02. 1981, н. 
Њисор), кимиёшиноси тољик, номзади илмњои химия 
(2009). Солњои 1999–2003 дар бахши бакалаврї, 2003–2005 
дар бахши магистрии факултети химияи ДДОТ ба номи 
Ќ. Љўраев тањсил кардааст. Солњои 2006–2008 аспиранти 
шуъбаи рўзонаи ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Соли 2009 
рисолаи номзадиро дар мавзуи «Фазовые равновесия и 
растворимость в системе Na,K//CO3,HCO3,F-H2O при 0 и 
250С» њимоя намудааст. Аз соли 2005 то соли 2008 

ассистент, аз соли 2009 то 2010 муаллими калон, аз соли 2011 то соли 2018 
иљрокунандаи вазифаи дотсент, аз соли 2019 то њол дотсенти кафедраи 
химияи умумї ва ѓайриорганикии донишгоњи номбурда мебошад. Солњои 
2010 -2012 вазифаи муовини декан оид ба таълими факултети химияро ба 
уњда дошт. Аз соли 2016 то њол мудири кафедраи «Химияи умумї ва 
ѓайриорганикї»-ро ба уњда дорад. Соли 2011 бо Љоизаи давлатии ба номи 
Исмоили Сомонї сазовор гардидааст. Соли 2020 нишони Аълочии маориф 
ва илми Љумњурии Тољикистон сарфароз гардонид шудааст. Оид ба 
мувозинатњои фазагї ва њалшавандагї дар системаи обї- намакии 
Na,K||SO4,CO3,HCO3,F-H2O дар њарорати  0 ва 250С, бо ёрии усули 
транслятсия тадќиќоти илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 45 маќолаи 
илмї, 38 фишурдаи маърўзањои илмї ва як дастури таълимї мебошад. Дар 
конференсияњои илмии љумњуриявї ва байналхалќї баромад карда, 
маќолањояш дар маљаллањои бонуфузи илмии љумњурї ва хориљи кишвар 
бо забонњои русї ва англисї чоп шудаанд.  

Ас.: Химияи тањлилї.  Ќисми 1. (корњои амалї аз тањлилї сифатї). Д., 2018;  Растворимость в 
системе Na,K//CO3,HCO3-H2O при 00С // Доклад АН РТ, 2008, Т. 51, № 8; Фазовые равновесия в 
системе Na,K//SO4,CO3,HCO3,F-H2O при 250С // Журнал неорганической химии РАН, 2009, Т. 
54, №5. Растворимость в системе  Na,K//HCO3,F – H2O  при 25 0С. Вестник ТГПУ (серия 
естественных наук). 2010, № 2(36). Растворимость в системе Na2CO3-NaHCO3- NaF- H2O при 

250С. Журнал неорганической химии, 2011, том 56, №5, с. Solubility in the Na2CO3–NaHCO3–
NaF–H2O System at 25°C. Russian Journal of InorganicChemistry, 2011, Vol. 56, No. 5, Фазовые 
равновесия в системе Na,K//CO3,HCO3,F-H2O при 500С. Журнал неорганической химии, 2012, 
том 57, № 5. Phase Equilibria in the Na,K||CO3,HCO3,F–H2O System at 50°C. Russian Journal of 
InorganicChemistry, 2012, Vol. 57, №5. Растворимость системы CaCO3-Ca(HCO3)2-CaF2-H2O при 

250С. Доклады АН Республики Таджикистан,2016, Т. 59, №1-2. Фазовые равновесия в системе 
K,Са//SO4,HCO3,F-H2O при 25 0С. Изв. ВУЗ-ув. Серия химия и химическая технология, 
2018, Т.61, №3.  Phase equilibrium of Na,K//SO4,CO3,HCO3,F-H2O system at 00C in the area of 

carobbiite crystallization. Applied solid state chemistry.№4(9)/2019. Фазовые равновесия в 

системе Na,K|| SO4,CO3,HCO3,F-H2O при 00С в области кристаллизации нахколита (NaHCO3). 
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Журнал неорганической химии РАН, 2019, Т.64, №4. Phase Equilibria in the System 
Na,K||SO4,CO3,HCO3,F–H2O at 0°C in the Nahcolite (NaHCO3) Crystallization Region. Russian 
Journal of  Inorganic Chemistry, 2019, vol.64, № 4. XXI Менделеевский съезд, 2019. 

 
НИКОЛАЕВ Юрий (тав. 14. 12. 1923, ш. Самарќанд, ваф. 07. 01. 1977, 

ш. Владимири РСФСР), муаррихи маъруфи тољик, доктори илмњои таърих 
(1972), профессор (1974). Соли 1948 Донишкадаи таъриху бойгонии ш. 
Москваро хатм кардааст. Солњои 1948–1949 сардори Архиви марказии 
давлатии Тољикистон, 1949–1950 лаборанти калони кафедраи марксизм-
ленинизми Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1949–
1952 аспиранти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1952–1958 муаллими калон, дотсенти кафедраи таърихи 
ИЉШС-и донишкадаи мазкур, 1958–1960 дотсенти кафедраи марксизим-
ленинизми Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И Ленин буд. 
Солњои 1960–1963 дар вазифаи мудири сектори таърихи љамъияти советии 
Институти таърих ва этнографияи АИ ЉШС Тољикистон, 1963–1969 
дотсенти кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишгоњи давлатии Тољикистон, 
1973–1977 профессор, мудири кафедраи таърихи ЊКИШ ва коммунизми 
илмии Донишкадаи политехникии ш. Владимири Россия кор кардааст. 
Муаллифи зиёда аз 156 асару маќолањои илмї мебошад, ки дар онњо 
масъалањои тайёр намудани кадрњои саноатї дар Тољикистон дар солњои 
1928–1940, корнамоии фарзандони Тољикистон дар набардњои ЉБВ-ро 
баррасї кардааст. Аз љумла дар таълифу тањрири китоби дарсии «Таърихи 
халќи тољик» (дар 4 љилд) иштирок кардааст. Иштирокчии 23 конгресс, 
симпозиум ва конференсияњои байналхалќї буд. Дар тарбияи зиёда аз 44 
нафар номзадњо ва докторони илм сањми бевоситаи худро гузоштааст. Бо 
ордени «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи 2, медалу ифтихорномањои 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Дар муњорибањо барои Тољикистони Советї, Сталинобод, 1956; Очеркњои 
таърихи Тољикистони Советї, солњои 1917–1957, Сталинобод, 1958; Формирование и 
рост индустриальних кадров в Таджикистане (1928–1940). Д., 1974.  

 
НИНИАШИВИЛИ Марсел Иосифович (тав. 28. 09. 1939, ш. 

Тиблисии ЉШС Гурљистон), муаллими фанни роњнамои касбї, номзади 
илмњои педагогї (1979), дотсент (1983). Солњои 1961–1967 дар факултети 
табиатшиносии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин 
тањсил кардааст. Солњои 1957–1959 ба њайси харрот дар заводи коркарди 
чўбу тахтаи ш. Тбилиси, 1959–1961 муаллими таълими мењнат дар мактаби 
миёнаи №6 ш. Душанбе кор кардааст. Солњои 1961–1963 муаллими химия 
ва биологияи мактаби миёнаи №1 ш. Орљоникидзеобод, 1965–1966 
муаллими таълими мењнати мактаби №32-и ш. Душанбе, 1966–1972 ходими 
илмии Пажуҳишгоњи илмњои педагогии Академияи илмњои педагогии 
Тољикистон, 1972–1982 муаллими калони кафедраи асосњои истењсолии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Солњои 1982–1994 вазифаи мудири кафедраи методикаи таълими фанњои 
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умумитехникї ва роњнамои касбї, њамчунин солњои 1991–1994 вазифаи 
декани факултети саноатию омўзгории Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраевро ба уҳда дошт. Соли 1994 аз Тољикистон 
рафтааст. Дар давоми фаъолияти 20 солаи омўзгорияш дар тарбияи 
њазорњо мутахассисон сањми арзандаи худро гузоштааст. Муаллифи зиёда 
аз 25 маќолањои илмї, илмию методї ва дастурњои таълимї мебошад, ки 
дар онњо масъалањои роњнамоии касбии љавонони Тољикистонро тадќиќу 
баррасї намудааст.  

 
 

НИЯТБЕКОВА Абреза Юсуббековна (тав. 05. 03. 
1972, д. Сучон, н. Шуѓнони ВМКБ ЉТ), омўзгори забони 
русї, номзади илмњои педагогика (2019), хатмкардаи 
факултети забон ва адабиёти руси (шуъбаи рўзона) 
Донишкадаи давлатии забонњои ба номи Сотим 
Улуѓзода (2002). Фаъолияти кории педагогиашро соли 
2002 дар мактаби миёнаи №19-и н. Шуѓнон оѓоз 
намудааст. Солњои 2005-2006 лаборанти калони 
кафедраи забони муосири рус ва забоншиносии умумии 

факултети забон ва адабиёти руси ДДОТ ба номи С. Айнї кору фаъолият 
намудааст. Солњои 2006-2008 ба њайси ассистенти кафедраи забони 
муосири рус ва забоншиносии умумии факултети забон ва адабиёти руси 
ДДОТ ба номи С. Айнї кор намудааст. Солњои 2008-2013 њамчун 
методисти шуъбаи ѓоибонаи факултети забон ва адабиёти руси ДДОТ ба 
номи С. Айнї кор кардааст. Солњои 2013-2017 дар вазифаи љонишини 
декан оид ба илми факултети забон ва адабиёти руси ДДОТ ба номи С. 
Айнї фаъолият намудааст. Аз сентябри соли 2018 муаллими калони 
кафедраи забони муосири рус ва забоншиносии умумии факултети забон ва 
адабиёти руси ДДОТ ба номи С. Айнї кор намудааст. Аз 28. 12. 2019 то 27. 
03. 2019 номзади илми педагогикаи кафедраи забони муосири рус ва 
забоншиносии умумї ДДОТ ба номи С. Айнї њимоя намудааст. Аз 27. 03. 
2019 то ин љониб декани факултети забон ва адабиёти руси ДДОТ ба номи 
С. Айнї кор менамояд. Муаллифи 20 маќолањои илмї, илмию методи 
мебошад. Бо нишони «Аълочии маорифи Тољикисто» (2020) сарфароз 
гардидааст.  

 Ас: Лингвометодические основи изучения русских модальних слов в школах с 

таджикским языком обучения. Д. 2017; Обучение русского языка в национальной школе 
на современном этапе. Д. 2013;Модальние слова и их роль в развитии русской речи 
учащихся таджикской школи. Д. 2014.  

 

 
НОЗИМОВ Абдулњамид Абдуалимович (тав. 24. 12. 

1957, ш. Кулоб), филолог, доктори илми филология (2010), 
профессор (2011), узви пайвастаи Академияи илмњои 
педагогї ва иљтимоии Федератсияи Россия (2009), узви 
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пайвастаи шуъбаи тољикистонии Академияи байналмилалии мактабњои 
олї (2010), узви пайвастаи Академияи байналмиллалии илмҳои табиӣ 
(2011), узви пайвастаи Академияи байналмиллалии технологияҳои 
иҷтимоии Россия (2012). Солњои 1975–1980 дар Донишгоњи давлатии ш. 
Саратов ба номи Н. Г. Чернишевски тањсил кардааст. Солњои 1980–1992 
ассистент, муаллими калон, дотсент, иљрокунандаи вазифаи профессор ва 
мудири кафедраи адабиёти рус ва хориљии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Кулоб, њамзамон 1982–1983 коромўз-тадќиќотчї, 1983–1986 
аспиранти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Москва ба номи В. И. 
Ленин буд. Солњои 1992–2003 њамчун декани факултети забон ва адабиёти 
руси Донишгоњи давлатии ш. Кулоб, 2003–2004 муовини декани факултети 
саноати сабуки Донишгоњи технологии Тољикистон оид ба таълим, 2004–
2005 декани факултети технологияњои информатсионї-коммуникатсионї, 
2005 декани факултети тайёрии фундаменталї, 2006 мудири кафедраи 
забонњои хориљии донишгоњи мазкур кор кардааст. Солњои 2006–2008 
њамчун декани факултети забон ва адабиёти рус, 2008–2009 муовини аввали 
ректори ДДОТ ба номи С. Айнї, 2009–2010 сардори Раёсати тањсилоти 
олии касбї ва баъдидипломии Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 
фаъолият дошт. Аз соли 2010 то соли 2011 дар вазифаи муовини ректори 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тољикистон ба номи С. Улуғзоада, аз соли 
2011 то соли 2013 мудири шуъбаи илм ва маорифи Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 2013 то соли 2015 директори 
филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов дар ш. 
Душанбе, соли 2015 сарходими илмии Институти забон ва адабиёти 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, солњои 2015- 2021 дар филиали 
Донишгоҳи миллии таҳқиқотӣ “МИСиС» дар шаҳри Душанбе ва аз соли 
2021 дар вазифаи профессори кафедраи забони муосири рус ва 
забоншиносии умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи Садриддин Айнӣ фаъолият дорад.  

Муаллифи зиёда аз 5 асар, 130 маќолаи илмї ва илмию методї, 
инчунин, 4 китоби дарсї мебошад. Дар таълифотњои худ масъалаи 
алоќањои адабии муосир, вазъи забон дар љомеа, забонњои аќќалиятњои 
миллї ва масъалањои сотсиолигвистии муосири Тољикистонро мавриди 
баррасї ва омўзиш ќарор додааст. Таҳти роҳбарии номбурда 10 нафар 
номзади илм ва 2 доктори илм рисолаҳои илмиашонро дифоъ намудаанд. 
Бо нишони “Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1995); Медали 
“Созмони ҳамкории Шанхай» (2010); Нишони Аълочии матбуоти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (2019); Ордени “Ситораи Сурх» бахшида 30-солагии 
баровардани қушунҳои шуравӣ аз Афғонистон (2020); Медали “Созмони 
ҳамкории Шанхай» (2020); Медали “Хизмати шоиста (2020) ва 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон сарфароз карда 
шудааст.  

Ас.: Языки диаспор в Таджикистане, Куляб, 2000; Пособие по русскому языку: 
Для студентов неязыкових факультетов (Упражнения по морфологии и синтаксису). Д., 
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2006; Пособие по русскому языку: Для студентов заочного обучения неязыкових 
факультетов. Д., 2006; Практический курс русского языка: Учебник для вузов 
Республики Таджикистан. Д., 2010; Русский язык в системе образования стран СНГ // В 
кн. Русский язык и литература в государствах Средней Азии. Д., 2005; Особенности 
современних исследований языковой ситуации в Средней Азии (на примере 
Таджикистана) // В кн. Состояние и перспективи методики преподавания русского 
языка и литератури, М., 2008. Таджикский язык: Учебник для студентов русских групп 
неязыкових специальностей. Д., 2015; Практический курс русского языка: Для студентов 
1-3 курсов национальних групп. –Д., 2017; Учебний словарь экономических терминов. –
Д., 2019; Русский язык: Учебник для студентов неязыкових специальностей. –Д., 2020; 
Характеристика и функционирование языков в Таджикистане. –Д., 2021; Забони тоҷикӣ: 
Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни русзабони ихтисосҳои техникӣ. Д., 2021.  

 

НОЗИРЇ Њабибулло (тав. 5. 01. 1958, д. 
«Пратизани Сурх»-и н. Ленин (њозира Рўдакї) ваф. 2020, 
ш. Душанбе). Соли 1974 мактаби миёна, соли 1976 
Омўзишгоњи республикавии маданї-равшаннамої, соли 
1980 факултаи филологияи донишгоњи давлатии 
омўзгории Душанберо ба итмом расонидааст. Фаъолияти 
мењнатиро аз соли 1980 ба њайси муаллими мактаби 
миёнаи №10 н. Нуробод оѓоз намуда, баъдан дар 

Серредаксияи гуфторњои адабї-драммавии кумитаи телевизион ва радиои 
љумњурї фаъолият бурдааст. Муддате дар Љумњурии Демократии 
Афѓонистон тарљумонкардааст.  

 Солњои 1086-2007 дар иттифоќи нависандагони Тољикистон дар 
вазифањои гуногун фаъолият дошта, 10 сол сармуњаррири њафтаномаи 
2Адабиёт ва санъат» ва маљаллаи русизабони «Помир», солњои 2007-2010 
вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси олии љумњурї, солњои 2010-2012 
муовини аввали раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати 
мамлакат будааст. Аз соли 2014 то 2020 сармуњаррири маљаллаи 
«Тољикистон» буд. Аз солњои донишанўзї ба навиштани шеър иштиѓол 
варзида, дар байни њаводорони каломи бадеъ њамчун шоири таронасаро 
шуҳрат ёфтааст.  

 Шеърњои аввалинаш дар маљаллаву рўзномањо ва маҷмуањои 
дастљамъї мунташир гардида, чанде аз онњо дар тарљумаи шоирони русу 
украин, арманию озорбойљонї, молдавию латишї ва ѓ. ба чоп расидаанд.  

 Муаллифи маҷмуаи шеъру ќиссањои «Номањо» (1994), «Њамрози 
Њамадон» (1995), «Дар љустуљўи Домулло Толиб» (2000), «Шабоњанг» 
(2003), «Ин љо манам он љо туї» (2013) буда, гулчини «сатрњои оташин» 
(1999)-и Карим Девонаро ба чоп расонидааст.  

 Барандаи Љоизаи Созмони љавонони Тољикистон (1996), дорандаи 
ордени «Шараф» 92014). Аз соли 1991 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст.  
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НОРМАТОВ Азим (тав. 24. 12. 1933, д. Воготи н. 
Уротеппа, ваф. 04. 02. 1999, ш. Душанбе), физик, номзади 
илмњои физика-математика (1967), дотсент (1973). 
Солњои 1953–1958 дар факултети физикаи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил 
намудааст. Солњои 1959–1960 лаборанти калони 
кафедраи физикаи умумии донишгоњи номбурда, 1960–
1963 аспирант, 1963–1967 ходими калони илмии шуъбаи 
физикаю математикаи АИ ЉШС Тољикистон, 1967–1970 

мудири лабораторияи проблемавии истифодаи ултрасадо дар химия ва 
биология дар Донишгоњи давлатии Тољикистон, 1970–1976 декани 
факултети физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1976–1982 дотсенти кафедраи физикаи умумї, 1982–1987 
мудири кафедраи номбурда дар донишкадаи омўзгории пойтахт буд. 
Солњои 1987–1999 њамчун дотсенти кафедраи физикаи умумии ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Оид ба хосиятњои акустикї ва физикию 
химиявии системањои кислотаи уксус-этилатсетат-спирти этилї-об кори 
илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 40 номгўи корњои илмї, илмию методї 
ва таълимию методї мебошад, ки дар маљаллањои илмии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия нашр шудаанд. Бо ташаббуси бевоситаи ў дар 
факултети физикаи донишкадаи омўзгорї лабораторияи илмию 
тадќиќотии акустикї ташкил карда шуда буд. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1979) сарфароз шудааст.  

Ас.: Асосњои физикаи молекулавї ва термодинамика (ҳаммуаллиф). Д., 1986; 
Механика. Ќ. 2 (ҳаммуаллиф). Д., 1989; Газњои реалї, моеъњо ва љисмњои сахт 

(ҳаммуаллиф). Д., 1989; Механика ва физикаи молекулї (ҳаммуаллиф). Д., 1990.  
 

НОРМАҲМЕДОВ Озар Орифович (тав. 22.01. 1966,  
деҳаи Вешаби ноҳияи Айнӣ), омўзгори фанни мусиќї. 

Солҳои 1984-1986 дар сафи Ќувваҳои Мусаллаҳи 
Иттиҳоди Шӯравӣ адои хизмат намудааст. Солҳои 
1986-1990 шуъбаи мусиқӣ ва суруди  ДДОТ ба номи С. 
Айниро хатм намудааст. Солњои 1990-2006 дар 
донишгоҳи номбурда ба њайси  ассистент ва муаллими 
калони кафедраи созҳои мусиқӣ кор кардааст.  Аз соли 

2006 то 2018 дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи М. 
Турсунзода ба ҳайси омӯзгори калон фаъолият намуда, аз соли 2018  дар 
кафедраи назария ва методикаи тарбияи мусиқӣ-бадеии  ДДОТ ба номи С. 
Айнӣ ба ҳайси омӯзгори калон кор мекунад. Бо нишонњои Аълочии 
фарҳанги Тоҷикистон (2005), Аълочии маорифи  Тоҷикистон (2012) ќадр 
гардида, узви Иттифоқи журналистони Ҷумҳурии Тоҷикистон (2012) аст. 
Ду маҷмуаи ашъораш ба номњои  “Меҳрпайванд” (Д., 2008) ва “Дурахши 
меҳр” (Д., 2016) интишор ва зиёда аз 80  мақолаи илмӣ – методиаш дар 
маҷаллаҳои љумҳуриявӣ  рӯи чоп омадаанд. 
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Ас.: Барномаи дарси суруд ва мусиқӣ барои мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ.Д., 

2010; Барномаи таълимии “Омӯзгори фанни суруд ва мусиқӣ”.Д., 2016.  
 

 
НОРМУРОДОВ Файз (тав. 14. 8. 1944, н. Шањритус, 

ваф. 3. 12. 2010, н. Шањритус), физики тољик, доктори 
илмњои физика-математика, профессор. Соли 1966 
факултети фазикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 1966–1967 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат намудааст. Солњои 1968–1970 
дар аспирантура тањсил дошт. Солњои 1970–1972 њамчун 
муњаќќиќ дар Институти муттањидаи тадќиќоти зарравї, 
1972–1991 ходими хурди илмї, ходими илмї, ходими калони 

илмї, ходими пешбари Институти физика ва техникаи АИ Тољикистон, 
хамзамон мудири лабраторияи физикаи њастаї кор кардааст. Солњои 1991–
1997 мудири кафедраи физикаи назариявии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, аз 
соли 1998 декани факултети физикаи донишгоњи номбурда буд. Муаллифи 
се монография, се китоби дарсї ва зиёда аз 250 маќолањои илмї, илмию 
оммавї мебошад. Маќолањои ў дар ИМА, Бразилия, Љопон, Эрон ва 
Полша ба табъ расидаанд. Дар симпозиуму конференсияњои љумњуриявї, 
минтаќавї, умумииттифоќї ва байналхалќї баромад кардааст. Бо 
ифтихорномањо ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» 
ќадр карда шудааст.  

 
НОРОВ Ќурбон (тав. 10. 10. 1948, н. Истаравшан), 

риёзидон, номзади илмњои физика-математика (1999), 
дотсент (2001). Солњои 1966–1970 дар Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1970–1976 
ассистенти кафедраи анализи математикии донишкадаи 
номбурда, 1976–1979 аспиранти Донишгоњи ш. Бокуи 
ЉШС Озарбойљон, 1979–1980 муаллими кафедраи 
анализи математикии донишкадаи омўзгории пойтахт, 

1980–1990 муаллими фанни математикаи мактаби миёнаи № 53 ш. 
Душанбе, 1990–1995 мудири кабинети Маркази методии Вазорати маорифи 
Тољикистон, 1995–2000 муаллими калони кафедраи геометрия, њамзамон 
1996–2001 муовини декани факултети математика, 2000–2002 дотсент, 
иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи методикаи таълими математика, 
2002–2004 иљрокунандаи вазифаи декани факултети математика, 2004–2008 
декани факултети математика, 2008–2009 мудири кафедраи геометрияи 
ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Аз соли 2009 њамчун дотсенти кафедраи 
геометрияи донишгоњи мазкур кор мекунад. Оид ба баъзе њалњои аниќи 
муодилањои аналитикї, интегралњои сингулярї, соњањои гуногуни анализи 
математикї ва методикаи таълими математика кори илмї мебарад. 
Муаллифи зиёда аз 90 корњои илмї ва илмию методї мебошад.  
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Ас.: Геометрия дар њамворї (Дастури таълимї). Д., 2009; Математика 1 (ҳаммуаллиф). 
Д., 2010; Математика 2 (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Математика 1. Роњнамои омўзгор (ҳаммуаллиф). 
Д., 2010; Математика 2. Роњнамои омўзгор (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Њалли масъалањои 

математикаи синфи 6 (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Математика 1, 2 бо забониҳои рузбекю русӣ (бо 

ҳаммуаллифӣ). Д., 2019-2020; Математика 2. Роҳнамои омӯзгор (бо 

ҳаммуаллифӣ). Д. 2020.  

 
НОРОВА Ибодат (тав. 5. 05. 1922, ш. Ленинобод), 

забоншиноси тољик, номзади илми филология (1966), 
дотсент (1971). То соли 1964 дар вазифањои 
масъулиятноки њизбї кор карда буд. Солњои 1964–1994 
дар вазифаи дотсенти кафедраи методикаи таълими 
ибтидоии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Дар давоми 30 соли 
фаъолияташ дар донишгоњи омўзгорї дар тарбияи 

њазорњо мутахассисони маълумоти олидор барои соњаи маорифи љумњурї 
сањми арзандаи худро гузоштааст. Муаллифи зиёда аз 15 корњои илмї, аз 
љумла рисолаи «Мухотаб ва калимањою иборањои туфайлї дар забони 
адабии тољик» аст. Барои хизматњояш бо 2 медал, нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва ифтихорномаи Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

                

     

НОРОВА Гулчењра Рањматовна (тав.5.10.1973, ноҳияи Љаббор 
Расулови вилояти Суғд), адабиётшинос. Таҳсил дар мактаби миёнаи №27-и 
нохияи Љаббор Расулов (1980-1990), факултаи филологияи узбеки ДДХ ба 
номи Бобољон Ѓафуров (1992-1997) факултети филологияи тоҷики ДДОТ 
ба номи Садриддин Айни (2014-2017). Фаъолияти омўзгори дар МТМУ № 
10-уми н.И.Сомонӣ (1997-2000), МТМУ № 65-уми н.Шохмансур ба ҳайси 
љонишини директор оид ба корҳои таълимї (2000-2013), ассистенти 
кафедраи таърихи адабиёти тољики факултети филологияи тоҷик (њоло 
назария ва таърихи адабиёт (2013 – 2016). Аз соли 2017 инљониб дар мавзуи 
«Нақши Абдусалом Деҳотӣ дар рушди адабиёти бачагонаи тољик (солҳои 
30-60 садаи XX) таҳти роњбарии номзади илмҳои филологӣ, профессор 
Саидов Саидраҳмон дар кафедраи назария ва таърихи адабиёт ба сифати 
унвонҷӯ тањќиќоти илмї анҷом дода, омодаи дифоъ мебошад. 

 Аз соли 2017 то ҳол омўзгори калони кафедраи назария ва таърихи 
адабиёт мебошад. Бо ифтихорномаи ДДОТ ро  соли 2021 сазовор 
гардидааст.Теъдоди зиёди мақолаҳо навиштааст, ки намунаашро дар зер 

меорем. 
Ас.: “Яхшилар ҳаёт кӯрки». Д., 1993; “Кӯзларда ёш - марварид маржон» 1995; “Менинг 

севгим». Д., 1996; “Кӯрпага қараб оёқ узатилса». Д., 1996; “Таъзим». Д., 1996; “Изтироб 
ёмғири». Д., 1996; “Илҳом». Д., 1996; “Сизга бахт тилайман». Д., 2002; “Нафис сӯз шайдолари». 
Д., 2006; “Илҳом лаҳзалари». Д., 2007; “Қуёшдек нур сочиб». Д., 2007; “Мактаб программалари 
тез-тез ӯзгараверадими?». Д., 2008; “Шавқ агар раҳбар шавад». Д., 2011; “Муҳаққиқи олами 
набототи ҷумҳури». Д., 2014; “Фарзанд мисли ниҳол аст». Д., 2015; “Дар банди ризои падару 
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модар бош». Д., 2015; “Иффат». Д., 2015; “Мундариљаи рубоиёти Љалолиддин Балхӣ». Д., 2018; 

“Нигоҳу назари А.Деҳотӣ ба назми бачагона». Д., 2019;“Абдусалом Деҳотӣ-мутарҷими асарҳои 
бачагона». Д., 2020; “Абдусалом Деҳотӣ-муаллифи китобҳои дарсӣ». Д., 2020; “Деҳотӣ 

мутарҷими асарҳои бачагона». Д., 2020; “Тезгуяк ва чистонҳои  Абдусалом Деҳотӣ». Д., 2021; 
“Афкори адабиётшиносии  Абдусалом Деҳотӣ». Д., 2021)ва ғ.   

 
 

НОРОВ Раљабалї Саломович (тав. 1. 09. 1973, д. 
Кулињавої, љамоати Чорбоѓ, н. Варзоб), омўзгори фанни 
математика. Солњои 1980 -1990 тањсил дар мактаби 
миёнаи №120-и н. Ленин (њоло муассисаи тањсилоти 
миёнаи умумии №43-и н. Варзоб), аз соли 1997 дар 
муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №43-и н. Варзоб ба 
њайси омўзгори фаннни математика ба кор оѓоз кардааст. 
Солњои 2003-2008 дар шуъбаи ѓоибонаи факултети 
математикаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев (њоло ДДОТ ба 

номи С. Айнї) тањсил намуда, онро соли 2008 бо дипломи аъло хатм 
намудааст. Солњои 2008-2012 ба њайси ассистенти кафедраи геометрияи 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ба фаъолият оѓоз намудаст. Аз соли 2012 
то њол дар кафедраи методикаи таълими математика њамчун омўзгори 
калони кафедра фаъолият дорад. Дар мавзуи «Асосњои методии 
мувофиќати байни назария ва таърихї дар таълими геометрияи факултети 
математиккаи донишгоњи омўзгорї дар шароити низоми кредитии 
тањсилот» тадќиќоти илмї анљом додааст. Буаллифи беш аз 80 маќолањои 
илмї ва таълимию методї буда чандин китобу дастурњояш ба нашр 
расидаанд.  

Ас: Барномаи геометрия барои донишгоњи олї (ҳаммуаллиф). Д., 2009; Нишондод ва 
њалли масъалаю машќњо аз геометрия дар њамворї (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Математика. 
Маҷмуаи тестњо барои дохилшавандагон (ҳаммуаллиф). Д., 2016; Роњнамо аз фанни алгебра 
синфи 7 (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Роњнамо аз фанни алгебра синфи 8 (ҳаммуаллиф). Д., 2017; 
Роњнамо аз фанни алгебра синфи 9 (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Роњнамо аз фанни алгебра синфи 10 
(ҳаммуаллиф). Д., 2017; Роњнамо аз фанни алгебра синфи 11 (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Роњнамо аз 
фанни геометрия синфи 7 (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Роњнамо аз фанни геометрия синфи 8 
(ҳаммуаллиф). Д., 2017; Роњнамо аз фанни геометрия синфи 9 (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Роњнамо 
аз фанни геометрия синфи 10 (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Роњнамо аз фанни геометрия синфи 11 
(ҳаммуаллиф). Д., 2017; Алгебра. Дастури методии алгебраи синфи 9 (ҳаммуаллиф). Д., 2019.  

 
 

НОСИРОВА Гулчењра (тав. 12. 02. 1961, н. 
Ленин), муаррих, номзади илмњои таърих (1989). Соли 
1982 факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1982–1983 
муаллими кафедраи таърихи ЊКИШ, 1983–1985 
муовини озоди котиби Комитети комсомолии 
донишкадаи номбурда, 1985–1988 аспиранти кафедраи 
ЊКИШ-и Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
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И. Ленин, 1988–1990 муаллими калони кафедраи таърихи ЊКИШ-и 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Солњои 1991–2005 дар љамъияти дўстии Тољикистон бо мамлакатњои 
хориљї фаъолият дошт. Муаллифи зиёда аз 15 маќолањои илмї ва илмию 
методї аст. Оид ба фаъолияти Њизби Коммунисти Тољикистон дар тайёр 
кардани кадрњои миллию мањаллї дар солњои 1924–1937 кори илмї 
бурдааст.  

 
НУГМОНОВ Мансур (Нўъмонов) (тав. 10. 02. 

1949, д. Паѓнаи н. Панљакент), риёзидони маъруфи 
тољик, доктори тањсилоти Тољикистон (2000), профессор 
(2004), узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон 
(2003 Солњои 1966–1971 дар факултети физика-
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (њоло ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї) тањсил кардааст. Солњои 1971–1973, 
1974–1979 ассистенти кафедраи методикаи таълими 

математикаи донишкадаи номбурда, 1973–1974 хидмати артиши шуравї, 
1979–1987 муаллими калон, 1988–1991 дотсенти кафедраи методикаи 
таълими математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1980–1984 дар шуъбаи ѓоибонаи 
аспирантураи донишкадаи мазкур тањсил дошт. Солњои 1991–1993 њамчун 
ходими калони илмї, 1993–1996 дотсенти кафедраи методикаи таълими 
математика, 1996–2000 ходими калони илмии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор 
кардааст. Солњои 1997–2000 дар докторантураи Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Москва тањсил намуда, аввалин доктори илм дар соњаи 
назария ва методикаи таълими математика дар љумњурї мебошад. Аз соли 
2002 то соли 2017 вазифаи мудири кафедраи методикаи таълими 
математика ва профессори кафедраи номбурдаи ДДОТ ба номи С. Айниро 
ба уҳда дошт ва њоло бошад ба сифати профессори кафедраи номбурда 
фаъолият дорад. Оид ба пайдарњамии курсњои математикаи синфњои 6-8 ва 
9–10 дар мактаби миёна, асосњои назариявию методологии методикаи 
таълими математика њамчун илм, сохтори методии таълим, фалсафа ва 
методологияи тањсилот, фалсафа ва таърихи математика, робитањои 
байнифаннї, масъалањои муосири дидактика, психологияи математика 
корњои илмї анљом додааст. Муаллифи зиёда аз 680 номгўй асарњои илмию 
методї мебошад, ки як ќисми онњо дар маљаллањои илмии кишварњои 
хориља ба табъ расидаанд. Аз љумла, муаллифи 7 рисолаи илмї, 8 
барномаи таълимї барои мактабњои тањсилоти умумї, 14 барномаи 
таълимї барои донишгоњњои омўзгорї, 2 барномаи таълимї барои 
коллељњои омўзгорї, 26 воситањои таълимї барои хонандагони мактабњои 
тањсилоти умумию донишљўёни донишгоњи омўзгорї, стандартњои давлатї 
оид ба математикаи муассисаи тањсилоти ибтидої ва умумии Тољикистон, 
инчунин, мушовири китобњои дарсии математикаи синфњои 1-4 аст. Тањти 
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назари ў 94 маҷмуањои илмї ва дастурњои таълимї ба чоп расидаанд. Дар 
зиёда аз 26 конференсияњои илмии байналмилалї (Москва, Черноголовка, 
Саранск, Саратов, Самара, Новокузнетск, Гулистон, Жешуф (Полша), 
Амстердам, Берлин, Прага, Душанбе, Толятти, Арзамас ва ѓ.) бо маърузањо 
баромад намудааст. Инчунин, ташкилкунанда ва раиси 9 конференсияи 
илмии байналмиллалию љумњуриявї мебошад. Аз соли 2009 вазифаи раиси 
Шурои дифои рисолањои номзадї аз назария ва методикаи таълими 
математика дар назди ДДОТро ба уҳда дошт. Аз соли 2018 то њоло вазифаи 
раиси Шурои диссертатсионии муштарак дар назди ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї ва Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон 
Ѓафуровро дар соњаи педагогика ва назарияи талиму тарбияи математика 
(КОА-и Федератсияи Россия) ба ухда дорад. Сањми ў њамчун олим, 
омўзгор, ташкилотчї дар баланд бардоштани сатњи таълиму тарбия, 
такмили ихтисоси муаллимон, ташаккули донишандўзї ва љањонбинии 
хонандагону донишљўён дар мактабњои миёнаю донишгоњї омўзгорї 
калон аст. Ў дар тайёр кардани мутахассисони соњаи илм сањми босазо 
дорад. Тањти роњбарии Мансур Нугмонов 5 нафар рисолањои докторї ва 
зиёда аз 40 нафар рисолањои номзадї дифоъ кардаанд. Аз ин миќдор 24 
нафар шогирдонаш дар муассисањои тањсилоти олии љумњурї фаъолияти 
пурсамар доранд. Њоло зиёда аз 18 нафар шогирдони ў дар арафаи њимояи 
рисолањои докторї ва номзадї мебошанд.  

Мансур Нугмонов тўли 7 сол дар њайати тањририяи маљаллаи 
«Маърифат» шомил буд. Њоло ба сифати узви њайати тањририяи 
маљаллањои илмии «Паёми донишгоњи омўзгорї» (ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї), «Паёми Академияи тањсилоти Тољикистон», «Паёми 
пажўишгоњи рушди маорифи ба номи Абдурањмони Љомї» фаъолият 
дорад. Айни њол раиси коршиносон оид ба таъбу нашри стандарт ва 
барномањои таълимии математикї дар назди Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Хизматњояш бо нишони «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2003) ва якчанд ифтихорномањои давлатї (љумњуриявї ва 
давраи шуравї) ва соњавї ќадр карда шудааст.  

Осор: Омўзиши амалњои мантиќї дар курси математикаи мактабї.  Д., 1982; Нишондодњои 
методї оид ба дарси математикаи мактабї, Д., 1988; Супоришњо барои санљиши дониши математикї 
(ҳаммуаллиф). Д., 1991; Муќаддимаи методикаи таълими математика. Москва, 1998; Асосњои назариявию 
методологии системаи тайёрии методии муаллими математика дар мактабњои олии педагогї.  Москва, 
1999; Асосњои назариявию методологии методикаи таълими математика њамчун илм.  Москва, 1999; 
Проблемањои дидактикаи муосир. Д., 2005; Системањои дидактикї. Д., 2005; Таъмини пайдарњамии 
љараёни таълими математика дар мактабњои тахсилоти умумї. Д., 2005; Мухтасари методикаи таълими 
математика. Д., 2009; Дарси математикаи мактабї.  Д., 2008-2016; Такрори алгебра дар синфи 8. Дастури 
методї. Д.., 2008. (ҳаммуаллиф); Дарси муосири математикаи мактабї. Д., 2016; Гуфтор дар ситоиши 
математика ва омўзиши он. Д., 2009; Гуфтор дар ситоиши математика ва омўзиши он (бо ислоњу 
иловањо). Д., 2020; Пас аз 60 сол (муќаддимаи фаъолияти илмї). Д., 2009; Маводи дидакикї аз 
математика барои синфи 5. (ҳаммуаллиф); Дастур барои муаллим. Д.,  2010.  (ҳаммуаллиф); Маводи 
дидакикї аз математика барои синфи 6. Дастур барои муаллим. Д., 2010. (дар њаммуаллиф); Маводи 
дидакикї аз алгебра барои синфи 7. Дастур барои муаллим. Д., 2010.  (њаммуаллиф); Маводи дидакикї аз 
алгебра барои синфи 8. Дастур барои муаллим. Д., 2010. (ҳаммуаллиф); Маводи дидакикї аз алгебра 
барои синфи 9. Дастур барои муаллим. Д., 2010. (ҳаммуаллиф); Маводи дидакикї аз алгебра барои синфи 
10. Дастур барои муаллим. Д., 2010.  (ҳаммуаллиф); Маводи дидакикї аз алгебра барои синфи 11. Дастур 

барои муаллим. Д., 2010.  (ҳаммуаллиф); Асосњои назариявию методологии методики таълими 
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математика њамчунн илм. Бо ислоњу иловањо. Д., 2011; Стандарти тањсилоти математикї. Синфхои 
ибтидої. Д., 2011; Стандарти тањсилоти математикї. Синфхои 5-9. Д., 2012; Стандарти тањсилоти 
математикї. Синфхои 10-11. Д., 2012; Маърифати таълим: љустуљў ва бозёфт. дастур барои худоомўзии 
омўзгорони фанни математика. Д., 2012. (ҳаммуаллиф); Асосњои математикаи мактабї (ҳаммуаллиф). Д., 
2013; Роњнамои фанни математика. Синфи 5. Д.,  2017. (ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни математика. 

Синфи 6. Д., 2017. (ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни алгебра. Синфи 7. Д., 2017. (ҳаммуаллиф); Роњнамои 
фанни алгебра. Синфи 8. Д., 2017. (ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни алгебра. Синфи 9. Д., 2017. 
(ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни алгебра. Синфи10. Д.,  2017. (ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни алгебра. 

Синфи 11. Д., 2017. (ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни геометрия. Синфи 7. Д.,  2017. (ҳаммуаллиф); 
Роњнамои фанни геометрия. Синфи 8. Д., 2017. (ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни геометрия. Синфи 9. Д., 
2017. (ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни геометрия. Синфи 10. Д.,  2017. (ҳаммуаллиф); Роњнамои фанни 

геометрия. Синфи 11. Д., 2017. (ҳаммуаллиф); Вариантњои тестї барои хатмкунандагон ва 
дохилшавандагони мактабњои олї ва коллељњо. Нашри 2. Д.,  2019. (ҳаммуаллиф); Математика (основние 
понятия школьного курса математики). Для студентов первого курса. Д., 2020. (ҳаммуаллиф); Алгебра. 

Дастури методї барои синфи 9-уми муассисаи тањсилоти миёнаи умумї. Д., 2020. (ҳаммуаллиф); 
Активизации обучения геометрии в 7-9 классах средней школи на основе использования компьютера. Д., 
2021.  (ҳаммуаллиф) ва ѓайра.  

 
 

  

НУЪМОН Розиќ (9. 05. 1927, д. Симиганљи н. 
Кофарнињон (њозира Вањдат) , ваф. 2. 04. 1982). Соли 
1942 мактаби миёна, соли 1958 Донишкадаи давлатии 
омўзгории Душанберо ба поён расонда, чанде муаллимї 
кардааст. Чанде муовини раиси Кумитаи иљроия ва 
раиси колхози «Ленинград»-и ноњия будааст. Аз соли 
1971 муњаррири рўзномаи ноњиявии «Комуна»-ро бар 
уњда доштааст. Аз соли 1976 раиси кумитаи иттифоќи 
касабаи ноњия, аз соли 1978 раиси дењшурои Симуганљ 

будааст.  
Аз солњои донишљўйї ба шеъргўйї сар карда, асосан барои кўдакон 

шеър гуфтааст. Ашъораш дар китобњои «Мусичањо нодон не» (1965), 
«Телефони гунљишк» (1968), «Гулмоњї» (1971), «Бузѓолаи бозингарак» 
(1974), «Лона» (1977), «Файзи бањор» (1977), «Гулбоѓ» (1981) ва ѓ. ба табъ 
расидаанд. Китобњои «Одувончик» (1975) ва «У меня много друзей» (1981) 
–и ў ба забони русї мунташир гардидаанд. Дастае аз ашъораш ба забонњои 
украинї, литвонї ва узбекї њам тарљума ва чоп шудаанд. Њикояњояш дар 
маҷмуаи «Гавњари тиллої» (2010) фароњам омадаанд. Вакили мардумии 
порлумони љумњурї (даъвати 7) будаааст. Бо нишону ифтихорномањои 
гуногун сарфароз гардидааст. Аз соли 1973 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст.  

 
 

НУРАЛИЕВ Ёдгор Гурезович (тав. 7. 11. 1958, д. 
Пурзободи н. Варзоб), муаллими фанни математика. 
номзади илмњои педагогї (2013), дотсент (2017). Солҳои 
1977-1983 дар факултети механика-математикаи 
Донишгоҳи Давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин 
(ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) таҳсил карда, аз 
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соли 1983 ҳамчун ассистенти кафедраи математикаи олӣ, муаллими калони 
кафедраи анализи математикӣ фаъолият намудааст. Соли 2013 дар мавзуи 
«Роҳҳои фаъолгардонии донишҳои экологӣ барои хонандагони синфҳои 
болоӣ» (дар мисоли математика) рисолаи номзадӣ дифоъ кардааст. Солҳои 
1997-2015 муовини декан оид ба кори тарбия ва таълим, 2015-2017 мудири 
кафедраи технологияи информатсионӣ ва коммуникатсионӣ ва аз соли 2017 
мудири кафедраи геометрия ва математикаи олии факултети математикаи 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ аст. Муаллифи зиёда аз 40 мақолаи илмӣ 
ва дастурҳои методӣ мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тоҷикистон» мукофонида шудааст.  

 Ас. Геометрияи аналитикӣ. -Душанбе, 2019; Методҳои ҳалли масъалҳои матнӣ. Д., 2016; 
Њалли масъалаҳо барои синфи 5. Д., 2017; Тестҳо барои синфи 3. Д., 2013.  

 
 

НУРИДДИНОВ Ѓулом Нуриддинович (тав. 1913, 
н. Рометани вилояти Бухоро, ваф. маълум нест), 
педагог, номзади илмњои педагогї (1974). Фаъолияти 
омўзгории ў аз соли 1930 сар шудааст. Соли 1930 пас аз 
хатми мактаби миёна дар н. Рометани вилояти Бухоро 
муаллими синфњои ибтидої кор кардааст. Пас аз якчанд 
муддат ба Донишгоњи давлатии  Узбекистон дохил 
шуда, дар он љо тањсил намуд. Пас аз хатми донишгоњ 
муаллими факултети коргарї ва ассистенти кафедраи 

география буд. Соли 1937 бо туҳмати беасос дар ќатори 12 аспиранти 
фаъол ба њабс гирифта ва соли 1943 аз њабс озод карда мешавад. Солњои 
1943–1956 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Бухоро кор мекунад. 
Соли 1956 ў ба Сталинобод омада, дар Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко ба фаъолияти омўзгорї шуруъ 
мекунад. Солњои 1968–1972 декани факултети педагогика ва пас аз он 
дотсенти кафедраи педагогика ва психологияи синфњои ибтидоии 
донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Оид ба аќидањои педагогии Саъдии 
Шерозї ва дигар масъалањои педагогика тадќиќоти илмї бурдааст. 
Муаллифи якчанд маќола ва воситањои таълимї мебошад. Ў яке аз 
тарбидињандагони «Луѓати тафсирии педагогї» аст.  

Ас.: Акидањои педагогии Саъдии Шерозї. Д., 1974.  
 

НУРИДДИНОВ Зиёдулло (тав. 02. 07. 1940, д. 
Косатароши болои н. Варзоб), физик, номзади илмњои 
техникї (1989), дотсент (2005). Солњои 1960–1965 дар 
факултети физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Соли 
1965 муаллими мактаби миёнаи № 14 н. Вањдат, 1965–
1966 хидмати артиши шуравї, 1966–1969 ассистенти 
кафедраи физикаи умумии донишкадаи омўзгории 
пойтахт, 1969–1970 коромўзи кафедраи физикаи умумї 
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ва астрономияи Донишгоњи давлатии омўзгории Озарбойљон, 1970–1974 
аспирант, 1974–1976 ассистент, 1976–1998 муаллими калони кафедраи 
физикаи умумии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 1998–2005 директори литсейи н. 
Њисор буд. Солњои 2005–2009 њамчун дотсенти кафедраи физикаи 
назариявї ва эксперименталии ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Аз 
соли 2009 мудир ва дотсенти кафедраи номбурда мебошад. Муаллифи 
якчанд корњои илмї ва илмию методї аст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1990) сарфароз шудааст.  

 
 
 
 

НУРОВ Абдулбоќї (тав. 25. 01. 1953, д. Оќтераки 
н. Ховалинг), педагог, доктори илмњои педагогї (2004), 
профессор (2008). Солњои 1970–1974 дар шуъбаи 
филологияи тољики факултети таъриху филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1974–1977 
муаллими забон ва адабиёти тољики Омўзишгоњи касбї-
техникии ш. Орљоникидзеобод (имрўза Вањдат), 1977–
1981 ассистент, 1981–1984 аспирант, 1985–1991 

ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи педагогикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 
1992–1998 њамчун мудири кафедраи педагогика ва психологияи синфњои 
ибтидої, 1998–2007 декани факултети педагогика, 2007–2008 муовини 
ректори ДДОТ ба номи С. Айнї оид ба корњои илмї кор кардааст. Аз соли 
2008 то 2013 декани факулттеи педагогика, соли 2013 то 2017 мудири 
кафедраи педагогика ва психология фаъолият намуда, аз соли 2017 
профессори кафедраи мазкур мебошад.  

Нуров А. ба тадќиќи проблемањои њамкории мактаб ва оила дар 
тарбияи ахлоќии мактаббачагони хурдсол, маќоми арзишњои миллї ва 
умумибашарї дар тарбия, аќидањои мутафаккирони адабиёти форсу тољик 
доир ба тарбияи насли наврас машѓул мебошад. Дар мавзуи «Арзишњои 
миллию умумибашарї ва наќши онњо дар тарбияи ахлоќии насли наврас» 
рисолаи докторї дифоъ намудааст. Нуров А. узви раёсат, шурои илмии 
донишгоњ буда, солњои 2008-2015 раисии шурои диссертатсионї оид ба 
рисолањои номзадї ва докторї аз тахассуси педагогика дар назди ДДОТ ба 
номи С. Айниро ба уҳда дошт.  

Номбурда дар конфронсњои байналхалќї дар шањрњои Москва, 
Будапешт, Бишкек бо маърузањо баромад кардааст. Аз љониби ў 3 китоби 
дарсї барои донишкада ва донишгоњњои омўзгорї, (ҳаммуаллиф), 6 
дастури таълимї, 7 барномаи таълимї, беш аз 150 маќолаи илмї, илмї-
методї ва оммавї интишор шудааст.  



512 

 

Зери роњбарии профессор Нуров А. 18 нафар рисолањои номзадии 
худро дифоъ кардаанд.  

Бо ордени «Шараф» (1999), нишони «Аълочии системаи маълумоти 
касбї-техникї» (1998), «Аълочии маорифи Тољикистон» (2001) ва унвони 
ифтихории Корманди шоистаи Тољикистон (2015) ќадр гардидааст.  

Ас.: Кори якљояи мактабу оила дар тарбияи ахлоќии мактаббачагони хурдсол. Д., 1989; 
Наќши арзишњои маънавї дар тарбияи мактабиёни хурдсол. Д., 2002; Арзишњои миллию 
умумибашарї, заминањои пайдоиш, инкишоф ва наќши онњо дар тарбияи инсон. Д., 2003; 
Методикаи корњои тарбиявї дар синфњои ибтидої. Д., 2005; Педагогика (Китоби дарсї, 
њаммуаллиф). Д., 2007; Педагогикаи этникї ва халќии мардуми тољик. Д., 2008; Факултети 
педагогика 80 сол (њаммуаллиф), (2012); «Маќоми менталитети миллї дар тарбия ва таълим» 
(њаммуаллиф), (2012); Идора ва назорати дохилимактабї (њаммуаллиф) (2013); Методология ва 
методњои тањќиќоти илмї-педагогї (њаммуаллиф) (2014); Таърихи педагогикаи љањон 
(њаммуаллиф) (2016; 2017); Талаботи муосир ба тарбияи насли наврас ва љавонон. Д., 2017; 
Роњнамои куратор. Д., 2017; Методикаи корњои тарбиявї дар синфњои ибтидої. Д., 2021. 

 
НУРОВ Садриддин (тав. 01. 01. 1940, д. Шули н. 

Ѓарм, ваф. 2. 08. 2020, ш. Душанбе), адабиётшинос, 
номзади илми филология (1984), дотсент (1986). Солњои 
1960–1968 дар шуъбаи забон ва адабиёти тољики 
факултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1962–1965 сарбози артиши шуравї, 
1968–1971 аспирант, 1971–1973 мудири кабинети адабиёти 
тољик ва роњбари умумии таљрибаи омўзгории 

донишљўён, 1973–1986 муаллим, муаллими калони кафедраи адабиёти 
тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Аз соли 1986 то 2020 ба сифати дотсенти кафедраи 
методикаи таълими забон ва адабиёти тољики њамин донишгоњ кор 
кардааст. Оид ба эљодиёти шоири халќии Тољикистон Боќї Рањимзода 
тањќиќоти илмї анљом додааст. Муаллифи зиёда аз 100 асару маќолањои 
илмї, илмию методї ва оммавї аст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (1992), ифтихорномањои Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон ва донишгоњи омўзгорї мукофотонида шудааст.  

Ас.: Саховати дилу сухан. Д., 1982; Сухансарои сахопеша. Д., 1991; Остаётся в стихах и 
сердцах. Д., 1991; Њамќадами њаёт, њамнафаси халќ. Д., 2000; Очеркњои мухтасари њаёт ва 
эљодиёти Боќї Рањимзода. Д., 2005.  

 
 

НУРЉОНОВ Низом (тав. 18. 12. 1923, ш. Бухоро), 
олим, мунаќќид ва театршиноси тољик, доктори илмњои 
санъатшиносї (1968), профессор, Ходими 
хизматнишондодаи санъати ЉШС Тољикистон (1974), 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
ва соли 1951 аспирантураи АИ ЉШС Тољикистонро хатм 

кардааст. Солњои 1952–1958 ходими илмии Институти таърихи АИ ЉШС 
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Тољикистон ва аз соли 1958 мудири сектори таърихи санъати институти 
мазкур буд. Фаъолияти илмї, адабї ва омўзгории ў аз соли 1949 оѓоз 
ёфтааст. Аз соли 1953 ва баъд дар солњои 60-уми асри гузашта дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
њамчун санъатшиноси варзида ба донишљўёни факултети санъат дарс 
гуфтааст. Аз соли 1967 дар Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба 
номи М. Турсунзода њамчун профессор кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 
600 асару маќолањои илмї ва илмию оммавї мебошад. «Таърихи театри 
советии тољик 1967–1990», «Театри тољик» (1968) аз љумлаи асарњои ў 
мебошанд. Бо 4 медал ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон мукофотонида шудааст.  

 

О 
ОБИДОВ Иброњим Обидович (тав. 20. 06. 1923, д. 

Пулодони н. Конибодом), педагоги маъруфи тољик, 
академики Академияи илмњои педагогии ИЉШС (1968), 
доктори илмњои педагогї (1974), профессор (1977), 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1941 
Омўзишгоњи омўзгории ш. Конибодом, 1951 
Донишкадаи давлатии омўзгории Ленинободро хатм 
намудааст. Соли 1939 дар курсњои мањви бесаводї 
муаллимї кардааст. Солњои 1946–1954 муаллим, 

инспектор, мудири кабинети педагогии шуъбаи маорифи халќи н. 
Конибодом, 1954–1957 аспиранти АИ ЉШС Тољикистон, 1957–1960 ходими 
калони илмии Институти таърихи АИ ЉШС Тољикистон, 1960–1961 
љонишини директор, 1961–1969 директори Институти илмњои педагогии 
ЉШС Тољикистон, 1969–1975 дотсенти Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1975–1978 мудири кафедраи 
педагогика ва психологияи Институти марказии такмили ихтисоси 
муаллимони ЉШС Тољикистон буд. Солњои 1978–1980 њамчун декани 
факултети такмили ихтисоси директорони мактабњои миёна дар назди 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 
1980–2008 мудири кафедраи педагогикаи ДДОТ ба номи С. Айнї кор 
кардааст. Муаллифи зиёда аз 300 асару маќолањои илмї ва илмию методї 
мебошад. Таълифотњояш масъалањои таърихи инкишофи маорифи халќи 
Тољикистон, илми педагогика, мактабњои олї ва миёнаи махсус, 
омўзишгоњњои касбию техникиро дар бар мегиранд. Оид ба инкишофи 
маданияти тољик, методикаи таълими фанни таърих, њаёти педагогњои 
намоён, нахустин муаллимони љумњурї, масъалањои соњаи маориф ва 
маданият як ќатор маќола ва рисолањо навиштааст. Муњаррир ва 
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муаллифи бисёр асарњои коллективї мебошад. Бо роњбарии ў дањњо нафар 
рисолањои докториву номзадї њимоя кардаанд. Барои хизматњояш бо 

ордени «Ситораи Сурх», ифтихорномањои Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон ва якчанд медалњо сарфароз 
гаштааст.  

Ас.: Очерки мухтасари таърихи маорифи халќи Тољикистон. Д., 1965; 
Развитие народного образования и педагогической мисли в Таджикистане за 
годи Советской власти. Д., 1967; История развития народного образования в 
Таджикской ССР. Д., 1868; Маорифи халќ дар Тољикистони шуравї. Д., 
1985; Аз таълимоти ибтидої ба маълумоти миёнаи умумї. Д., 1986; Расцвет 
народного образования в советском Таджикистане. Д., 1987; Теоритические 
основи коммунистического воспитания школьников. Д., 1988; Луѓати 

тафсири истилоњоти педагогика. Д., 1988; Педагогикаи мактаб. Д., 1977; Развитие народного 
образования в Таджикской ССР (1917–1931гг., 1941–1967гг.). Д., 1968; Таърихи РСС 
Тољикистон (барои синфњои VII-X). Д., 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 (бо забонињои 
тољикї, узбекї, русї); Таърихи РСС Тољикистон (барои синфњои VII-VIII). Д., 1963, 1964, 1965 
(бо забонињои тољикї, узбекї, русї); Оиди дарсдињии таърихи РСС Тољикистон дар курси 
таърихи СССР (маводи методї бо забони тољикї). Д., 1963; Таърихи РСС Тољикистон (барои 
синфи IV-ум). Д., 1964, 1965, 1966, 1967 (бо забонњои тољикї, узбекї, русї).  

 
ОБИДОВА Мунира Иброњимовна (тав. 1964, ш. Душанбе), педагог, 

номзади илмњои педагогї (1992). Солњои 1981–1985 дар шуъбаи педагогика 
ва психологияи томактабии факултети педагогикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 
1985–1988 ассистенти кафедраи педагогикаи умумии Донишкадаи 
омўзгории забон ва адабиёти руси Тољикистон ба номи А. С. Пушкин, 
1988–1991 аспиранти Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленин буд. 1992-2016-њамчун ассистент, муаллими калон ва иљрокунандаи 
вазифаи дотсенти кафедраи тарбияи томактабї, 2007-2012 муовини декани 
факултети педагогикаи оид ба корњои илмї, 2011-2014 мудири кафедраи 
тањсилоти томактабии факултети педагогика, 2016-2021 декани факултети 
психология ва тањсилоти фарогири ДДОТ ба номи С. Айнї.  

Оид ба ташаккулёбї ва инкишофи маорифи халќ дар ноњияњои 
шимоли Тољикистон (1917–1941), маълумотгирии бонувони тољик ва дигар 
масъалањои муњими соњаи педагогика ва психология кори илмї мебарад. 
Муаллифи 2 монография, 4 китоби дарсї ва МТМ барои донишљўён, зиёда 
аз 50 маќолаи илмию методї мебошад. Хизматњояш бо ифтихорномањо ва 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2011) ќадр карда 
шудааст.  

Ас.: Становление и развитие народного образования в северних районах Таджикистана 
(1917–1929гг.). Д., 2004; Барномаи лагери тобистонаи солимгардонї барои кўдакони 
имконияташон мањдуд (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Асосњои логопедия (бо њаммуалиф). Д., 2018; 
Бесправие и решение проблеми образованности таджикских женщин. Д., 2019;Салоњиятнокї ва 
таъмини муњити солим дар таълим. Д., 2019; Маълумотњои таърихї оид ба таълим ва тарбияи 
духтарњо. Д., 2019; Зуњуроти комплексњои психологї дар даврањои гуногуни синнусолї. Д., 
2019; Вазъи омода намудани психологони мактабї дар донишгоњњои педагогї. Д., 2020; 
Социально-исторические аспекти воспитания и обучения таджикских девочек. Д., 2020.  
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ОВЧИНИКОВА Фанна Григоревна (тав. 30. 09. 
1911, ЉАШС Ќрим, ш. Ялта, ваф. маълум нест), 
забоншинос, номзади илми филология (1944), дотсент 
(1945). Соли 1931 факултети забони олмонии 
Донишкадаи омўзгории ш. Ленинград ба номи 
Герсинро хатм кардааст. Солњои 1931–1932 муаллими 
забони олмонии комбинати таълимии мубориза бо 
њашароти зараррасони ш. Владивосток, 1932–1937 
ассистенти кафедраи забони олмонии Академияи 

умумииттифоќии бадеии ш. Ленинград, 1937–1942 муаллими калони 
кафедраи таърихи умумии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ќазон, 
1942–1945 муаллими калон, дотсенти кафедраи забони русї ва адабиёти 
умумии Аврупои Ѓарбии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод 
ба номи Т. Г. Шевченко буд. Дар тавсияномањои директорони донишкадаи 
омўзгории пойтахт Содиќов М. ва Шукуров О. дар солњои гуногун ба 
фаъолияти ў њамчун омўзгори баландихтисос ва ботаљриба бањои баланд 
додаанд. Муаллифи як ќатор таълифотњои илмї аст. Дар тайёр кардани 
мутахассисони баландихтисоси маълумоти олидори забон ва адабиёти рус 
дар солњои душвори Љанги Бузурги Ватанї њиссаи калон гузоштааст.  

 
ОДИЛОВ Нодир Фозилович (тав. 1932, н. Ванљ, 

ваф. 2019 ш. Душанбе), файласуфи тољик, номзади 
илмњои фалсафа (1964), профессор (1990). Солњои 1951–
1956 дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин тањсил кардааст. Солњои 1949–1951 дар 
мактаби миёнаи ба номи Ф. Энгелси н. Ванљ њамчун 
муаллими фанни забони русї кор кардааст. Солњои 
1956–1959 аспиранти шуъбаи фалсафаи АИ ЉШС 
Тољикистон, 1959–1970 муаллими калон, 1967–1970 

мудири кафедраи фалсафаи Донишкадаи хољагии ќишлоќи Тољикистон 
буд. Солњои 1970–1972 дар вазифаи мудири шуъбаи фалсафаи АИ ЉШС 
Тољикистон, 1972–1982 дотсент, 1976–1982 мудири кафедраи фалсафаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Солњои 1982–1991 вазифаи мудири кафедраи фалсафаи 
Донишкадаи забонњои Тољикистонро ба уҳда дошт. Солњои 1995–2002 ба 
сифати профессори кафедраи фалсафа ва маданиятшиносии Донишгоњи 
тиљорати Тољикистон кор кардааст. Чанд муддат раиси Шурои 
куњансолони њаракати Вањдати миллї ва эњёи Тољикистон будааст. Ӯ 
њамчунин вазифаи мудири шуъбаи дини Институти фалсафаи АИ ЉТ-ро 
чанд муддат ба уҳда доштааст. Муаллифи зиёда аз шаш асару 150 
маќолањои илмї мебошад. Дар таълифотњояш масъалањои фалсафии 
ислом, таълимоти фалсафї, иљтимої-сиёсии Љалолиддинї Румї мавриди 
омўзиш ва баррасї ќарор додааст.  
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Ас.: Љањонбинии Љалолиддини Румї. Д., 1964; Таърих ва назарияи дин (Китоби дарсї, 
ҳаммуаллиф). Д., 1970; Мировозрение Джалолидина Руми. Д., 1971; Ислом дар оинаи аќл. Д., 
1971; Ихтилофи аќоид ва низоми мазњаби дар ислом. Д., 1973; Сотсиализми ислом. Д., 1986.  

 
ОДИЛОВ Усмон (тав. 16. 07. 1944, н. Дарбанд, 

ваф. 13. 09. 2001, ш. Душанбе), муаллими фанни таърих. 
Солњои 1964–1967 хидмати артиши шуравї, 1967–1971 
донишљўи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин, 1971–1976 ассистенти кафедраи таърихи 
ИЉШС-и Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко, 1976–2001 муаллими калони 
кафедраи таърихи ватани ДДОТ ба номи К. Љўраев буд. 
Муаллифи якчанд маќолањои илмї оид ба омўхтани 

таърих ва маданияти Зарафшон аз тарафи олимон мебошад.  
Ас.: А. П. Федченко – исследователь истории и истории культури верховья 

Зеравшана. Д., 1981; Освещение земельного вопроса в верховьях Зеравшана в трудах 
русских дореволюционних исследователей. Д., 1982; Освещение ремесленного 
производства в верховьях Зеравшана в трудах русских дореволюционних 
исследователей. Д., 1983.  

 

ОДИНАЕВ Абдумавлон Назирович (тав. 20. 05. 1987, н. 
Кўњистони Мастчоњ), омўзгори фанни таърих, номзади илмњои 
таърих. Хатмкардаи Донишгоњи озоди Тољикистон ва Донишгоҳи 

давлатии Тюмен. Солҳои 2009  2010 муаллими фанни таърих ва 
асосњои давлат ва њуќуќи мактаби тањсилоти миёнаи умумии № 5, н. 
Кўњистони Мастчоњ, 2012 – 2013 муаллими фанни таърих ва асосњои 

давлат ва њуќуќ, мактаб-интернати ноњия, 2013 – 2017 мутахассиси пешбари 
шуъбаи Конуни забони тољикї ва омўзиши забонњои хориљии Китобхонаи 
миллии Тољикистон ва аз соли 2017 дар вазифаи котиби масъули «Паёми 
донишгоњ»-и ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад.  

 
 
ОДИНАЕВ Ёқуб Қурбонович (тав. 01. 08. 1939, ш. 

Душанбе), файласуфи тољик, номзади илмҳои фалсафа 
(1984), дотсент (1984), узви вобастаи Академияи 
байналмилалии илмҳои педагогї ва иљтимоии ш. 
Москва (2004). Соли 1964 шуъбаи арабии факултети 
шарқшиносии Донишгоҳи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленинро хатм намудааст. Солҳои 1964–1965 
дар сафҳои артиши шуравї хизмат кардааст. Солҳои 

1965–1967 ассистенти кафедраи фалсафаи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1967–1968 тарљумон дар љумҳурии 
Миср, 1968–1970 ходими ҳизбии кумитаи ҳизбии ноҳияи Октябри ш. 
Душанбе, 1971 тарљумони забони форсї дар Афғонистон, 1974–1977 
аспиранти шуъбаи фалсафаи АИ Тољикистон буд. Солҳои 1984–2002 
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њамчун дотсент, 2002–2008 мудири кафедраи фалсафаи Донишгоҳи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї ва дотсенти кафедраи 
номрафта кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 28 асар ва 60 мақолањои илмї 
ва илмию оммавї аст. Таълифотҳояш ба масъалаҳои таърихи фалсафа, 
иљтимоиёт, диншиносї ва этикаву эстетика бахшида шудаанд. Барои 
хизматњои шоистааш бо медали «Ба муносибати 100-солагии рўзи 
таваллуди В. И. Ленин», медали «Муборизи сулҳ» ва нишони «Аълочии 
маорифи Тољикистон» ва унвони «Корманди шоистаи Тољикистон» (1999) 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Бунёди маданияти шахс. Д., 1989; Ибн Араби, жизнь и учение. Д., 1989; Философия 
озарения. Д., 2004; Мактаби фалсафаи Элей. Афлотун «Парменид». Д., 2004; Олами асрору 
қудрати рўҳии инсон. Д., 2003; Асосҳои маданияти шахс. Д., 2003; Муаммои қатли Суқрот. Д., 
2006; Афлотун – ҳаёт, осор ва таълимот. Д., 2007; Афлотун – ақидаҳои иљтимої-сиёсї ва 
шоҳасари ў «Давлат». Д., 2007; Арасту – ақидаҳои иљтимої-сиёсї ва асари ў «Сиёсат». Д., 2008; 
Нур ва зулмот. Д., 1989; Чойнома, тўйнома. Д., 1990; Влюбленний шейх. Д., 1990; Коран – 
философское, этическое и эстетическое учение. Д., 1989; Қуръон – ақидаҳои фалсафї, ахлоқї ва 
эстетикии он. Д., 1992; Бунёди оила. Д., 1992; Аз оини издивољ. Д., 1992; Бунёди саломатї. Д., 
1992; Дастури саломатии Солернї. Д., 1992; Омар Хайям – учений, философ, поэт. Д., 1998; 
Фахриддин Ираки: жизнь и учение. Д., 2008; Абдурахман Джами: мистико-философские 
воззрения. Д., 2009; Одоби муошират. Д., 2010.  

 

ОДИНАЕВ Ќурбоналї Абдулњайевич (тав. 08. 12. 1968, дењаи 
Сомониёни ноњияи Фархори вилояти Хатлон), омўзгори 
фанњои умумитехникї.  Соли 1995 факултети муњандисї – 
омўзгории Донишгоњи давлатии омўзгории  Тољикистон ба 
номи Ќ.Љўраев (њоло Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї) –ро бо ихтисоси 
муаллими мењнат, фанњои умумитехникї, методисти 
роњнамои касбї хатм намудааст. Солњои 1996-2004 устои 

таълимї, баъдтар асистенти кафедраи Механикаи техникї ва наќшакашии 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, 2003-2007 љонишини декани факултети 
технология ва соњибкорї оид ба тарбия, 2007-2009 иљрокунандаи вазифаи 
мудири кафедраи механикаи техникї ва наќшакашї, 2009-213 мудири 
кафедраи механикаи техникї ва наќшакашї, 2013 -2018 муовини декани 
факултети технология ва соњибкорї, 2018 – 2021  дар вазифаи муовини 
декан оид ба таълим кору фаъолият намудааст. Баъдан дар вазифаи 
муаллими калони кафедраи технология, наќшакашї ва дизайн фаъолият 
дорад. Муаллифи ду дастури методї аз фанни графика, буриши масолењ, 
дастгоњ ва таљњизотњо ва зиёда аз 30 маќолаи илмї, илмї – методї 
мебошад. 

 

 
ОДИНАЗОДА Латофат (тав. 08.08.1979, н. Данѓара), 
хатмкардаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (2005), 
номзади илмњои педагогї. Корро ба сифати лаборанти 
ДМТ (2002-2005) оѓоз карда, ба њайси мудири 
лабораторияи кафедраи астрономияи факултети физикаи 
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ДМТ (2006-2007), ассистенти кафедраи астрономияи факултети физика 
(2008-2014), муоаини декани шуъбаи ѓоибонаи факултети физика (2014-
2015), директори Коллељи информатика ва техникаи компютерии шањри 
Душанбе (2015-2020) фаъолият намудааст. Аз соли 2020 директори Колељи 
омўзгории ба номи Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи С Айнї мебошад. 
Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон аст. Бо Ифтихорномаи Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ќадр шудааст. 

 
ОЗМОИШГОЊИ омўзиши системањои бисёркомпонентаи обию 

намакї ва коркарди ашёи мураккаби табиї ва техникї.  
Озмоишгоњи мазкур аз соли 1995 инљониб дар назди кафедраи 

химияи умумї ва ѓайриорганикї фаъолият дошта, дар он аз рўи мавзуи 
«Омўзиши системањои бисёркомпонентаи обию намакї ва коркарди ашёи 
мураккаби табиї ва техникї» корњои тадќиќотї бурда мешаванд. 
Роњбарии онро Арбоби илм ва техникаи Љумњурии Тољикистон, доктори 
илмњои химия, профессор Солиев Лутфулло ба зима дорад. Дар доираи 
озмоишгоњ тадќиќотњо оид ба офариниши усулњои нави омўзиши 
системањои бисёркомпонентаи химиявї ва дар њамин асос коркарди 
технологии ашёи мураккаби табиї ва техникии (партовњои саноатї) 
Љумњурии Тољикистон ба роњ монда шудааст.  

Дар заминаи ин озмоишгоњи илмию тадќиќотї (проблемавї) 
аспирантону муњаќќиќон, магистрњою бакалаврњо рисолањои номзадї, 
магистрї ва бакалаврии худро ба анљом расонида, њимоя менамоянд. Аз 
љумла дар ин лаборатория собиќ магистрњо ва аспирантони кафедра 
Тошов А. Ф. дар мавзуи «Прогнозирование фазових равновесий в системе 
K, Mg, Ca//SO4, CI-H2O методом трансляции» (2000с), Авлоев Ш. Њ. дар 
мавзуи «Фазовие равновесия и растворимость в системе Na, K//SO4, CO3, F-
H2O при 0 и 250С» (2007с), Низомов И. М. дар мавзуи «Фазовие равновесия 
и растворимость в системе Na, K// CO3, HCO3, F-H2O при 0 и 250С» (2009с), 
Турсунбадалов Ш. Т. дар мавзуи «Фазовие равновесия и растворимость в 
системе Na, K//CO3, HCO3-H2O при 0 и 250С» (2010с) ва Мусољонова Љ. М. 
дар мавзуи «Фазовие равновесия и растворимость в системе Na, K//SO4, 
HCO3, F-H2O при 0 и 250С» (2011с) рисолањои номзадии худро таҳия карда, 

ба њимоя рафтаанд. Њоло боз якчанд рисолањои илмии дигар дар арафаи 
њимоя мебошанд.  

Дар ин озмоишгоњ муњаќќиќони дигар давлатњо низ тадќиќотњои 
илмї мебаранд. Аз он љумла, магистрњои кафедра Валентино Нурї ва 
Ѓулом Иќбол (аз Љумњурии Афѓонистон) тадќиќоти илмии худро ба анљом 
расониданд. Дар заминаи ин озмоишгоњ, инчунин, иљрои мавзуъњои илмии 
фармоишї ба роњ монда шудааст. Аз соли 2000 инљониб дар заминаи 
озмоишгоњ мавзуъњои зерини илмии фармоишї иљро карда шудаанд: 
«Танзими асосњои илмии коркарди комплексии конњои намаки 
Тољикистон» (солњои 2000–2003, раќами ќайди давлатї: 000000534); 
«Коркард ва истифодаи методи пешгўии мувозинатњои фазагї дар 
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системањои бисёркомпонента» (солњои 2004–2008, раќами ќайди давлатї: 
0105Т9202); «Муайянсозии мувозинатњои фазагї дар системаи 
бисёркомпонентаи аз сулфатњо, карбонатњо, гидрокарбонатњо, фторидњои 
натрию калий ташкилёфта» (солњои 2009–2013, раќами ќайди давлатї: 
0109ТД809).  

Ѓайр аз 5 рисолањои номзадї зиёда аз 25 рисола аз тарафи 
магистрњои кафедра тадќиќ шудаанд. Њамаи ин корњо дар заминаи 
озмоишгоњи илмию тадќиќотї (проблемавї) ва дар партави мавзуъњои 
илмии фармоишии номбаршуда ба иљро расонида шудаанд.  

Бо дастгирии раёсати донишгоњ ба наќша гирифта шудааст, ки ин 
озмоишгоњи илмию тадќиќотї бо дастгоњњои замонавии ченкунии хосияти 
моддањои химиявї ва реактивњои зарурї таъмин карда шуда, бо њамин 
васила самараи фаъолияти он боз њам баланд бардошта мешавад.  

 
ОЗМОИШГОЊЊОИ кафедраи химияи органикї ва биологї.  
Дар назди кафедраи химияи органикї ва биологї ду озмоишгоњ 

барои тайёр намудани кадрњои баландихтисос ва тадќиќи мавзуи кафедра - 
«Синтези мањини пайвастагињои органикї» фаъолият мекунанд. 
Озмоишгоњњои кафедраи химияи органикї солњои 1970–1975 ташкил карда 
шудаанд. Дар озмоишгоњи № 14 аз соли 1970 инљониб дар мавзуи 

«Ќобилияти реаксионии  - кетоспиртњои алифатї ва њосилањои онњо» 
корњои илмї ва илмию тадќиќотї бурда мешавад. Дар ин муддат зиёда аз 
150 њосилањои онњо, аз љумлаи эфирњои алкилї ва алкоксиметилиашон 
синтез шуда, хосиятњои физиологии онњо омўхта ва муайян карда шудааст.  

Дар озмоишгоњ њамчунин аз соли 1978 инљониб доир ба мавзуи 
меркуриронидани њосилањои фенил сиклопарафинњо корњои илмї ва 
илмию тадќиќотї бурда мешаванд. Дар давоми мављудияти озмоишгоњњои 
кафедра як нафар рисолаи докторї, 4 нафар рисолаи номзадї њимоя 
намуданд. Чор нафар аспирантони кафедра корњои илмиашонро дар њамин 
озмоишгоњ ба анљом расонида истоданд ва дар арафаи њимоя мебошанд. 
Корњои илмии дар ин озмоишгоњ ба анљом расонида шуда, соли 1986 дар 
«Намоишгоњи комёбињои халќи ИЉШС» соњиби як медали «Нуќра» 
(Бандаев С. Г.) ва 2 медали «Биринљї» (Абдуллоев Ф. А., Сафаров И. Н.) 
гардиданд. Дар заминаи озмоишгоњњои кафедра зиёда аз 100 маќолањои 
илмї навишта шуда, 25 корњои дипломї ва зиёда аз 200 корњои курсї 
њимоя гардиданд. Озмоишгоњњои кафедраи химияи органикї ва биологї 
дар кори тайёр намудани мутахассисони варзидаи соњаи химияи органикї 
барои донишгоњњои љумњурї ва берун аз он низ сањми бузург доранд. 
Њамаи устодони кафедраи химияи органикї ва биологї хатмкунандагони 
факултет буда, дар њамин озмоишгоњњои кафедра корњои илмии худро 
анљом додаанд.  

 
ОЙМАТОВ Бахтиёр Шорањматович (тав. 06. 03. 1992, шањри 

Душанбе), омўзгори фанни иќтисодиёт, номзади илмњои 
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иќтисод (1019). Соли 2013 факултети муњандисї-иќтисодии ДПДТТ ба 
номи М. С. Осимиро хатм намуда, фаъолияти мењнатиро худи њамон сол 
њамчун ассистенти кафедраи бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудитт 
ДДОТ бюа номи С. Айнї оѓоз намуд. Аз соли 2015 то соли 2017 
иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи бањисобгирии бухгалтерї, тањлил 
ва аудит, 2017 -2018 муовини декан оид ба корњои таълимї дар факултети 
технология ва иќтисодиёт, 2018-2019 сармутахассиси раёсати таълим, 2019-
2020 мувини декан оид ба корњои таълимї дар факултети иќтисодиёт ва 
идоракунї дар соњаи маориф ва аз 2020 њамчун мудири шуъбаи тањсилоти 
фосилавї фаъолият дорад.  

Ас.: Тањлили бозори иљтимої дар шароити иќтисоди бозорї (монография». Д., 
2019; Рушди инфрасохтори иљтимоии муассисањои олии касбї (монография). Д., 2020.  

 
 
ОЙМАЊМАДОВ Гулмањмад Нигмаматович (соли тав. 1. 12. 1944, д. 

Дардар, н. Айнї). Хатмкардаи факултети иќтисодиёти ДМТ (1968), солњои 
1978 – 1982 аспиранти Институти иқтисодиёти Академияи илмњои 
Тољикистон, 1974 – 1993 дар Техникуми молия ва иқтисоди ш. Душанбе ба 
сифати муаллими фанњои тахассусї кор карда, аз соли 1993 то соли 1997 
дотсенти кафедраи молия ва ќарз, љонишини декан оид ба таълими 
факултети молия ва ќарзи Донишгоњи миллии Тољикистон ва аз соли 1997 
то 2009 мудири кафедраи андоз ва андозбандии Донишкадаи андоз ва 
њуќуќ буд. Солњои 2010-2011 мудири шуъбаи илм ва робитањои 
байналмилалии Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон, 2011-2012 
мудири кафедраи молия ва ќарзи факултаи молия ва ќарзи њамин 
донишгоњ ва минбаъд чун дотсенти кафедраи мазкур фаъолият намудааст. 

Солњои 2009-2012, дар вазифаи муовини садорат оид ба 
таълими факултаи иќтисод ва идоракунии маорифи ДДОТ 
ба номи С. Айнї кор ва фаъолият дошт. Дар соли 1989 
рисолаи номзадиро дифо намудааст. Барои хизматњои 
шоён бо ифтихорномањои Вазорати молияи СССР (1984) ва 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон (1985, 2014) 
сарфароз гардонида шудааст. Бо нишони сарисинагии 

Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон (2004) ќадрдонӣ 
гардидааст.  

Муаллифи зиёда аз 115 номгӯи маќолањои илмию-методї ва илмї 
оммавї буда, 14 номгўи китобњои дарсиро бо ќарори Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон барои ихтисосњои молия ва ќарз ба табъ 
расонидааст.  

Ас.: Финансовий менеджмент. Учебное пособие: на тадж. языке. Д., 2004; 
Финанси учебник Д., 2005; Налогообложение в таблицах и графиках (учебник) на тадж. 
языке. Д., 2007 (њаммуаллиф); Страхование. Учебное пособие. Д., 2010 (њаммуаллиф); 

Маљмуи масъалањо аз молияи корхонањо васоити таълимӣ. Д., 2009; Молияи 
ташкилотњои буљети китоби дарсї. Д., 2011; Идораи молияи давлатї. Китоби дарсї. Д., 
2014; Буљет ва низоми буљетии Љумњурии Тољикистон.  Китоби дарсї. Д., 2014; Молияи 
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корхонањо. китоби дарсї. Д., 2016; Низоми кории имрўзаи буљети давлатии Љумњурии 
Тољикистон. Д., 2017.  

 
 

 ОЛИМОВ Музаффар (тав. 28. 09. 1954, д. 
Навгилеми н. Исфараи илояти Суѓд.), муаррихи тољик, 

доктори илмҳои таърих, профессор. Хатмкардаи ф-таи 
таърихи ДМТ (1976). Лаборанти калони бахши Њинду 
Покистони Ин-ти шарќшиносии АИ Тољикистон (1976-
1977). Коромўз, аспиранти шуъбаи Њиндустон ва Љануби 
Осиёи Ин-ти шарќшиносии АИ собиќ Иттињоди Шуравї 
(1978-1981, Москва), корманди илмии шуъбаи таърих ва 

иќтисоди Ин-ти шарќшиносии АИ Тољикистон (1981-1984), тарљумон дар 
гурўњи њизбии собиќ КМ ЊКИШ дар собиќ КМ ЊХД Љумњурии 
Афѓонистон (1984-1986), корманди илмии Ин-ти шарќшиносии АИ 
Тољикистон (1986-1990), докторанти Ин-ти шарќшиносии АИ собиќ 
Иттињоди шуравӣ ва Федератсияи Русия (1990-1994, Москва), мудири 
шуъбаи Љануби Осиё, муовини директор оид ба илм ва сарходими илмии 
Ин-ти иќтисоди љањонї ва муносибатњои байналмилалии АИ Тољикистон 
(1994-1998), директори Маркази (ѓайридавлатии) илмї-тањќиќотии 
«ШАРЌ» (1996-2011), ноиби ректор оид ба илм ва равобити хориљї ва 
профессори Донишкадаи мустаќили технологияи инноватсионї ва 
коммуникатсионии Тољикистон (2009-2010), сарходими илмии Ин-ти забон, 
адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ Тољикистон 

(2011-2014), мудири шуъбаи Осиёи марказї ва ҷанубї (2015 - 2017), дотсент 
ва профессори ф-ти таърихи Донишгоњи миллии Тољикис тон (1982-1984, 
1994-1998, аз с. 2013) ва Консерваторияи миллї (2012-2014). Аз 2017 
профессори кафедраи минтақашиносии хориҷаи факултаи муносибатҳои 
байналмилалӣ ва аз 2020 роҳбари Маркази тадқиқоти минтақавӣ ва 

муқоисавии назди ДМТ. Аз соли 2020 инљониб профессори кафедраи 

таърихи умумии ДДОТ ба номи С. Айнӣ.  
М. Олимов узви Анљумани байналмилалии шарќшиносон (Маскав), 

узви Анљумани Аврупоии омўзиши Осиёи Марказї (ESCAS), узви 
Шуроњои махсуси илмї оид ба дифои рисолањои доктории назди 
Институти таърих, ареология ва этнографияи ба номи Ањмади Дониши АИ 
(1995 – 2016 ва аз с. 2020), Донишгоњи миллии Тољикистон (аз с. 2000) ва 
узви гурӯҳи коршиносии бахши таърихи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Муаллифи беш аз 200 асари илмї, 
иштирокдори конференсияњо ва њамоишњои илмии байналмилалї дар 

бештар аз 50 кишвари хориљӣ.  
 Ас.: Очерки истории Синда в ХУ11 - начале XIX в. (Аграрние отношения и город). 

М., 1993; Межтаджикский конфликт: путь к миру. М., 1998; Таджикистан на пороге перемен. 

М., 199; Управление, ценности и образ жизни молодежи в странах Центральной Азии. 

Ташкент, 2001.; Мусульманские лидери: социальная роль и авторитет. Душанбе, 2003; 

Трудовая миграция в Афганистане. М., 2005; Деградация окружающей среди, миграция, 
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внутреннее переселение и уязвимость сельского населения в Республики Таджикистан. Д., 

2012;  

 
 

ОЛИМОВ Мулоќанд (тав. 7. 07. 1956, н. Рўдакї), 
риёзидон, номзади илмњои физика-математика (1994), 
дотсент (2001). Солњои 1973–1977 донишљўи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1977–1980 муаллими математикаи 
мактаби миёнаи № 179 н. Ленин, 1980–1991 ассистент, 
1991–1995 муаллими калон, 1995–2001 иљрокунандаи 
вазифаи дотсенти кафедраи алгебра в назарияи ададњои 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2001 дотсент ва 

аз соли 2004 мудири кафедраи алгебра ва назарияи ададњои ДДОТ ба номи 
С. Айнї мебошад. Муаллифи зиёда аз 90 кори илмї ва илмию методї аст.  

Ас.: Њалли мисолу машќњо бо ёрии њисобкунињои матритсавї. Ќ 1. Д., 2005; Њалли 
мисолу машќњо бо ёрии њисобкунињои матритсавї. Ќ. 2. Д., 2010; Алгебраи матритсањо ва 
векторњо (ҳаммуаллиф). Д., 2010.  

 
ОЛИМОВ Насриддин Солењович (тав. 20. 04. 

1961, д. Каздони н. Айнї), номзади илмњои химия 
(1994), дотсент (1998). Солњои 1978–1980 њамчун 
муаллими мактаби миёна кор кардааст. Солњои 1980–
1982 хидмати артиши шуравї, 1983–1987 донишљўи 
факултети саноатию омўзгории Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1987–
1990 ассистенти кафедраи фанњои умумитехникии 
донишкадаи номбурда, 1990 коромўз, 1991–1994 

аспиранти шуъбаи рўзонаи Институти химияи АИ Тољикистон, 1994–1998 
муаллими калони кафедраи фанњои умумитехникии ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Аз соли 1998 дотсент ва аз соли 2008то 2018 мудири кафедраи 
технология ва мошиншиносии ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Њамзамон, 
солњои 1995–1999 њамчун муовини декани факултети технология оид ба 
корњои таълимї, 2000–2007 раиси Шурои кураторони донишгоњи омўзгорї 
кор кардааст.  

 Соли 2018 дар асоси озмун мудири кафедраи «Фанњои умумитехникї 
ва мошинашиносї»-интихоб шуда то њол дар ин вазифа фаъолият дорад. 
Муаллифи беш аз 100 маќолањои илми-методї ва 5 ихтироот (патент) 
мебошад. Мавсуф дар чандин конфересияњои сатњи байнанхалќї дар 
шањрњои Маскав, Санк-Петербург, Суздал, Экатеринбург иштирок ва 
суханронї кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2002) ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Тољикистон 
сарфароз карда шудааст.  

 Ас.: Системаи мошинњои пахтакорї. Д., 2001; Механизими шатунию-кривошипї ва 
механизими газтаќсимкунандаи муњаррикњои дарўнсўз. Д., 2002; Системаи сарднамої ва 
равѓанмолии муњаррикњои дарунсўз. Д., 2003; Корњои амали аз фанни масолењшиносї. Д., 2012; 
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Интихоби масолењњо барои коркарди филиз ва чўб. Д., 2016; Тармими мошин. Д., 2018;. 
Мошинњои кишоварзї. Д., 2019; Окисление алюминиевих сплавов с кремнием, германием и 
оловом. Д., 2021.  

  
ОЛИМОВ Рустам Шоикулович (1. 11. 1990, ш. 

Душанбе), омўзгори забони фаронсавї, номзади илми 
филология (2019), хатмкардаи шуъбаи забони франсавӣ, 
факултети забонҳои романӣ-германи Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (2013), 
фаъолиятро дар кафедраи забони франсавии ҳамин 
донишгоҳ ба ҳайси ассистенти кафедра оғоз намудаааст. 
Солҳои 2013-2015 аспиранти шуъбаи рӯзонаи кафедраи 

забони фаронсавии донишгоҳ буд. Дар мавзуи “Функционально-
семантическое поле определенности // неопределенности в 
разноструктурних языках (на материале таджикского и французского 
языков) « рисолаи номзадӣ дифоъ кардааст (2019). Аз соли 2019 ба ҳайси 
сармуттахасиси раёсати илм ва инноватсияи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 
ҳамчунин, омӯзгори фанни забони фаронсавӣ фаъолият дорад. 17 мақола, 1 
луғати тоҷикӣ-фаронсавӣ ба нашр расонидааст. Дар баробари корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ ба тарҷумаи осори бадеии нависандагони Фаронса, ба 
забони тоҷикӣ низ машғул аст. Намунаи тарҷумаҳояш аз забони фаронсавӣ 
дар шумораҳои маҷаллаи «Навруста» интишор гардидаанд.  

Ас. Виражение категории определенности с помощью притяжательних местоимений в 
таджикском и французском языках // Вестник Таджикского государственного педагогического 
университета имени С. Айни. Д., 2018; Анафорическая определенность в таджикском и 
французском языках // Проблемы современной филологии и методики обучения иностранним 
языкам в вузе. Т. 1. Д., 2015; Категорияи номуайянии исм тавассути артикли «-е» ва «як» ва 
ифодаи он дар забони франсавӣ//Вестник Таджикского государственного педагогического 
университета имени С. Айни. Д., 2014; Таҳлили муқоисавии ибораҳои рехтаи повести «Марги 
судхӯр»-и Садриддин Айнӣ дар забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва франсавӣ // Вестник Таджикского 
государственного педагогического университета имени С. Айни. Д., 2015.  

 

 
ОМЎЗГОРИ ЉАВОН, нашрия 

Аз соли 1957 тањти унвони «Педагоги љавон» ва њоло 
«Омўзгори љавон» мунташир мешавад. Дар ин муддат 
сармуњарририи нашрияро Я. Исоев, Ю. Сафаров, Б. 
Худойдодов, А. Пудинаев, А. Сабоњзода, А. Муллоев, А. 
Худойдодов ва Б. Абдурањимов ба зимма доштанд. 
«Омўзгори љавон» тарѓиботгари ѓояњои пешќадам дар кори 

таълиму тарбияи омўзгорони љавон ба шумор меравад. Донишљўёнро дар 
руњияи дўстї, рафоќат, њамраъї ва бародарї, вањдати миллї ва њурмат 
намудани анъана ва расму одатњои пешќадами миллї тарбият менамояд. 
Нашрия ба сифати дўст ва маслињатчии донишљўён ва ҳидоятгари роњи 
дурусти њаёт дар ташаккули сифатњои касбї ба онњо кумак кардаааст.  

Ањли илму адаб, шоиру нависандагони номвар Боќї Рањимзода, Лоиќ 
Шералї, Зиё Абдулло, Бобо Насриддин, Убайд Раљаб, Низом Нуруљонов, 
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Урун Ќўњзод, Ѓоиб Сафарзода, Њабибуллоњи Файзуллоњ, Абдулњамид 
Самадов, Кароматулло Мирзоев, Назри Яздонӣ, Камол Насрулло, 
Мўњтарам Њотам, Сайёд Ѓаффор ва чандин нафари дигар нахустин 
нигоштањояшонро дар њамин нашрия чоп кардаанду аз њамин пайроња ба 
шоњроњи бузурги нигорандагї ворид шудаанд.  

Нашрия фарогири рубрикањои “Гиромидошт», “Иртибот», “Эњтироми 
омўзгор», “Корнома», “Арљгузорї», “Маълумот», “Таќриз», “Љашни 
камолот», “Тањлил»ва ѓ. буда, њаёти донишгоњ дар он бозтоб меёбад. 
Њайати профессорону омўзгорон, амсоли Абдулбоќї Нуров, Умар Умаров, 
Саидмуроди Хољазод, Њотам Саидов, Шарифмурод Исрофилниё ва ѓ. бо 
нашрия њамкорї доранд.  

Њайати эљодии нашрия бо маќсади ширкат дар иљрои њадафњои 
барномавии муассисаи тањсилоти олї аз ташаббусибтикори ибратбахш кор 
мегиранд. Нашрия доираи васеи хонандагони худро пайдо кардааст, ки ин 
муњимтарин дастоварди коллектив аст. Аз соли 2019 сармуњарририи 
нашрияро Њабибулло Сатторї ба уњда дорад.  

  
 

ОРИФОВ (Орифї) Маъруф Орифович (тав. соли 
1907, д. Работи Поёни н. Когони вилояти Бухоро, ваф. соли 
1978, ш. Душанбе), педагоги тољик, доктори илмњои 
педагогї (1970), профессор (1971), иштирокчии Љанги 
Бузурги Ватанї. Солњои 1920–1924 дар мактаби советї 
тањсил кардааст. Солњои 1924–1926 муаллими мактаби 
ибтидої буд. Соли 1929 баъди хатми Донишкадаи 
муаллимтайёркунии ш. Самарќанд муаллими мактаби 

ибтидоии ќишлоќи Арабхонаи н. Пастдарѓами вилояти Самарќанд буд. 
Дар њамин љо ба сифати котиби Комиссияи сиёсї дар коллективонии 
хољагии ќишлоќ иштирок кард. Соли 1935 муаллими Омўзишгоњи 
омўзгории н. Орљоникидзеободи ЉШС Тољикистон буд. Соли 1939 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм намуда, дар кафедраи педагогика кор кардааст. Солњои 1950–1955 ба 
сифати муаллим, дотсент, 1956–1964, 1970–1975 мудири кафедраи 
педагогика, 1977–1978 профессори кафедра номбурда кор кардааст. 
Муаллифи зиёда аз 50 монография, рисола ва маќолањои илмї мебошад. 
Тадќиќотњояш роњи омўзиш ва љамъбасти илмии фикру андешањои 
таълимї, тарбиявї, ахлоќї ва умуман дидактикии аљдодони халќи тољикро 
дар асрњои миёна то давраи Инќилоби Октябр дар бар мегирад. Дар осори 
муаллиф тадќиќи наќши муассири тарбиявии эљодиёти классикњои 
адабиёти форсу тољик дар рушду камоли инсон, аќидањои педагогии 
асосгузори адабиёти советии тољик устод С. Айнї љои муњимро ишѓол 
менамоянд. Вай узви њайати тањририяи маљаллаи «Мактаби советї» буд. 
Дар тарбияи толибилмони љавон ва сабзишу камолоти як ќатор 
мутахассисони соњаи педагогика ва равоншиносї низ сањми назаррас 
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дорад. Бо унвонњои фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон» (1958), нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
ИЉШС» сарфароз карда шудааст.  

 
 ОСИМЇ Муњаммад Сайфиддинович (тав. 01. 09. 

1920, ш. Хуљанд, ваф. 15. 08. 1996, ш. Душанбе), 
файласуфи тољик, доктори улуми фалсафї (1971), 
профессор (1971), узви вобастаи Академияи улуми 
Шуравї (1974), академики Академияи улуми Љумњурии 
шуравї сотсиалистии Тољикистон (1965), Ходими 
хидматнишондодаи Љумњурии шуравї сотсиалистии 
Тољикистон (1978), аз соли 1945 аъзойи њизби коммунист. 
Солњои 1934-1937 дар фабрикаи коргарии шањри Хуљанд 

тањсил карда, соли 1941 шуъбаи физикаву математикаи Донишгоњи 
давлатии ба номи Алишер Навоии шањри Самарќандро хатм намудааст. 
Солњои љанг бо олмони фошистї дар майдони набард буд ва шаш сол дар 
сафи артиши шуравї хидмат кардааст (1941-1946). Солњои 1946-1952 дар 
Донишкадаи давлати омўзгории Ленинобод (алъон Хуљанд) дар вазифањои 
гуногун: сармуаллим, мудири кафедраи физика, муовини раиси донишкада 
оид ба умури илмию таълимї кор кардааст. Солњои 1952-1955 аспирант 
(унвонљўй)-и улуми иљтимоии Академияи назди Кумитаи марказии њизби 
коммунист буд. Солњои 1956-1962 ба њайси раиси Донишкадаи техникии 
Тољикистон (алъон Донишгоњи давлатии политехники Тољикистон ба номи 
Муњаммад Осимї) ифои вазифа намудааст. Аз моњи феврал то новомбри 
соли 1962 вазири маорифи Љумњурии шуравї сотсиалистии Тољикистон 
буд. Солњои 1962-1965 ба њайси раиси Кумитаи назорати њизбии давлатї, 
котиби Кумитаи марказии Њизби коммунистии Тољикистон ва муовини 
раиси Шурои вузарои Љумњурии шуравї сотсиалистии Тољикистон ифои 
вазифа намудааст. Солњои 1965-1988 Президенти Академия улуми 
Љумњурии шуравї сотсиолистии Тољикистон буд. Аз соли 1968 аъзои 
раёсати Академияи улуми Љумњурии шуравї сотсиолистии Тољикистон 
буд. Аз соли 1989 то дами марг раиси Анљумани робитањои фарњангии 
форсизабонони љањон буд.  

 Осимї рољеъ ба масоили фалсафаи табиатшиносї, таърихи 
фалосифаи марксистиву ленинї, таърихи улум ва таърихи фарњангу 
адабиёти тољик маќолоти зиёде навиштааст. Ў баъзе мушкилоти фалсафии 
физикаи муосирро дар заминаи омўзиши таърихи такомули мафњуми 
материя (љисм-истилоњи фалсафї) тањќиќ кардааст. Осимї дар таълифоти 
худ тавъам бо тањќиќи ќавонини рушди таърихи фалсафа, раванди 
ташаккул ва такомули афкори илмию фалсафии халќњои шарќро тањлилу 
баррасї намуда, натоиљи ќабили таваҷҷуҳ ба даст овардааст. Аз љумла, бо 
далоили илмї собит карда, ки дар Шарќ мактаби атомистикаи 
матириаслистї вуљуд доштааст. Ва њамчунин равобити фарњангии хеле 
ќадимии шарќу Ѓарбро ошкор кардааст. Илова бар ин, Осимї масоилеро 
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мавриди тањќиќ ќарор дода, ки ба алоќаи илму љамъият, илму истењсолот, 
маќоми таърихии баъзе бузургони илму адаби форсу тољик, методологияи 
танќиди антикоммунизм (муќобили коммунизм) ва «советология 
(шуравишиносї) марбутанд. Осимї дар тарљумаи китобњои дарсї доир ба 
фанњои риёзию табиї ширкат намуда, дар ташаккулу тањаввули истилоњи 
илмї ба забони тољикї сањми бузург дорад. Осимї пуштибони фарњанги 
миллї ва суханварону донишмандони тољик буд, ки ифтихори миллї 
доштанду аз љониби кумитаи амнияти шуравї саркўб мешуданд. Мањз ба 
ташаббуси ў муљассамаи бузурги Абуалї Сино дар замони шуравї дар 
маркази пойтахти Тољикистон ќомат рост кард. Њол он ки сарвари 
онваќтаи шуравї Леонид Илич Бережнев бо кўшиши роњборони 
Узбакистон Синоро «фарзанду бузурги халќи узбак» эълон карда буд.  

 Осимї охирњои солњои 80-ум ва ибтидои 90-уми асри XX дар 
кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев ба донишљўён ва аспирантон 
аз фанни фалсафа дарс гуфтааст. Зери роњбариаш шогирдони зиёде 
рисолањои номзадї ва докторї дифоъ намудаанд. Осимї вакили анљумани 
24, 25 ва 26 Њизби коммунистии шуравї мебошад. Вакили Шурои олии 
Љумњурии шуравї сотсиалистии Тољикистон (даъвати 6) вакили Шурои 
олии Шуравї (даъватњои 7-11), аъзойи Кумитаи марказии њизби 
коммунистии Тољикистон (аз соли 1962) буд. Бо 2 нишони Ленин, 2 нишони 
Байраќи сурхи мењнат, нишони Инќилроби Октябр, нишони Љанги Ватанї, 
нишони «Ситораи сурх», «Нишони фахрї», медал ва Ифтихорномаи 
Шурои олии Љумњурии шуравї сотсиалистии Тољикистон мукофонида 
шудааст. Соли 1980 ба Мукофоти байналмилаллии Љавоњирлол Нењру 
сазовор шудааст. Рўзи 29. 07. 1996, як солу як моњу ду рўз ќабл аз оштии 
миллии Тољикон (27. 06. 1997) дар Душанбе бо супориши душманони 
миллат ба таври фољиавї кушта шуд. Боќарори Њукумати Тољикистон 
баъд аз маргаш (1997) Донишгоњи давлатии техникии Тољикистон, ки чанд 
соле сарвари он буд, номи ўро гирифт. Њамчунин чанд хиёбону макотиб 
номи ўро доранд.  

Ас.: Нахустдорулфунуни мо. Сталинобод, 1961; Материя ва тасвири физикии олам. Д., 
1966; Пайдоиш ва ташаккули тафаккури фалсафї. Д., 1970; Амир Хусрави Дењлавї. Д., 1976; 
Исследование этнической истории древней Центральной Азии в советской науке. Д., 1977; 
Ташаккул ва такомули фалсафї. Д., 1980.  

 Манобеъ:Нахустин дорулфунуни мо. Д., 1961, Материя ва тасвири физикии олам. Д., 
1966, Фарњанги русї-тољикии истилоњоти фалсафї. Д., 1967, Пайдоиш ва ташаккули тафаккури 
фалсафї. Д., 1970, Амир Хусравї Дењлавї. Д., 1976, Асари барљастаи фалсафаи моркисистї (дар 
бораи як асари В. И. Ленин). Д., 1960, Ташаккул ва тафаккури афкори фалсафї (ба њуруфи 
форсї). Д., 1970. Омўзиши таърихи этникии халќли Осиёи Маркази дар илми шуравї. М., 1977 
(ба забони русї), Абуалї ибни Синол ва тамаддуни башарї. Халќњои Осиё ва Африќо. 
(маљалла, ба забони русї). М., 1980, №5; Ташаккули таърихии халќиятњои Шуравї. М., 1987 (ба 
забони русї), Энсиклопедия шуравии тољик. Д., 1984, сањ. 396.  

 
ОСИМОВ (Осимї) Ќосим Усмонзода (тав. 15. 09. 

1921, ш.. Хуљанд, ваф. 24. 03. 2007, ш. Душанбе), 
риёзидон, номзади илмњои педагогї (1966), профессор 
(1993), иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1941 
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факултети физика-математикаи Донишкадаи омўзгории ш. Ленинободро 
хатм кардааст. Солњои 1941–1942 дар мактабњои миёнаи ш. Хуљанд ва н. 
Исфара аз фанни физика ва математика дарс гуфтааст. Солњои 1942–1945 
дар сафњои артиши шуравї хизмат карда, дар Љанги Бузурги Ватанї 
иштирок дошт. Солњои 1945–1946 курсанти омўзишгоњи њарбию сиёсии 
Иваново-Вознисенский, 1946–1951 муаллим ва директори мактаби миёнаи 
№1 н. Нов буд. Солњои 1951–2005 њамчун муаллим, муаллими калон, 
дотсент ва профессори ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Њамзамон 
солњои 1957–1959 вазифаи декани факултети физика-математика, 1974–1977 
декани факултети математика, 1963–1968 ва 1977–1982 мудири кафедраи 
методикаи таълими математикаи донишкадаи омўзгориро ба уҳда дошт. 
Солњои 1968–1971 муовини ректори Донишкадаи давлати омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1971–1972 директори Институти 
тадќиќотии илмњои педагогии Тољикистон буд. Муаллифи 10 асари илмї, 
маќолаву фишурдањои зиёди илмї ва илмию методї мебошад. Аз љумла, 
асарњои ў «Масъалањои математикї доири истењсолоти хољагии ќишлоќи 
Тољикистон», «Баъзе проблемањои методикаи таълими математика дар 
мактабњои тољикї», «Масъалањои арифметикї ва тарзњои њал кардани 
онњо», «Методикаи тартиб додани масъала дар протсеси таълими 
математика», «Назария ва амалияи њисоббарорї» арзиши зиёди илмиву 
таълимї доранд. Ў дар конференсияњои илмии љумњуриявї ва минтаќавї 
бо маърузањо баромад кардааст. Њамчун иштирокчии Љанги Бузурги 
Ватанї бо орденњои «Ситораи сурх», «Љанги Бузурги Ватанї», медалњои 
«Барои шуљоат», «Њимояи Ќафќоз», «Озодкунии Белград», «Барои Ѓалаба 
дар Љанги Бузурги Ватанї» ва барои хизматњои шоёнаш дар соњаи илму 
маориф бо унвонњои фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби 
ЉШС Тољикистон», «Корманди шоистаи Тољикистон» (1999), нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон», инчунин, 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон сарфароз карда 
шудааст.  

 
ОСИМОВА Людмила Ќосимовна (тав. 1951, н. Нов (имрўза 

Спитамен), педагог, номзади илмњои педагогї (1985), дотсент (1992). 
Солњои 1968–1973 дар факултети математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 
1973–1980 ассистент, коромўз ва муаллими кафедраи алгебра ва назарияи 
ададњо, 1980–1984 аспиранти кафедраи номбурдаи донишкадаи омўзгории 
пойтахт буд. Солњои 1985–1989 њамчун муаллими калони кафедраи алгебра 
ва назарияи ададњо, 1989–1992 муаллими калони кафедраи методикаи 
таълими математикаи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Аз соли 1992 њамчун дотсенти кафедраи 
математикаи олии Донишкадаи технологї, идоракунї ва дизайни ш. 
Димитровогради Федератсияи Россия фаъолият мекунад. Оид ба ташкили 
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фаъолияти коллективии донишљўёни донишкадањои омўзгорї ва дигар 
масъалањои муњими таълими математика кори илмї бурдааст.  
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П 
ПАВЛОВСКИЙ Иван Яковлевич (тав. соли 1885, 

вилояти Чернигори ЉШС Украина, ваф. маълум нест), 
забоншинос, номзади илми филология, дотсент. Соли 
1923 факултети таъриху филологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Нежинскийро хатм кардааст. 
Солњои 1923–1924 муаллими мактаби њафтсола дар ш. 
Иванитса, 1924–1927 муаллими мактаби миёнаи 
нопурра ва муаллими мактаби њизбї буд. Солњои 1925–
1930 дар кафедраи таърих, маданият ва забоншиносии 

Донишгоњи Украина, 1927–1930 мудири кафедраи забоншиносии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Нежинский, 1927–1933 дотсенти 
кафедраи забоншиносии донишкадаи номбурда, 1934–1937 дотсенти 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Суми ва муаллими мактаби 
зоотехникии ш. Нарини Вилояти Мухтори Карачаев кор кардааст. Солњои 
1938–1948 њамчун дотсент ва мудири кафедраи забоншиносї ва забони 
русии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченко кор карда, якчанд муддат вазифаи декани факултети забон ва 
адабиёти руси донишкадаи номбурдаро ба уҳда дошт. Дар тайёр намудани 
њазорњо мутахассисон сањми арзанда гузоштааст. Директори донишкадаи 
омўзгории пойтахт Шукуров О. ба фаъолияти омўзгорї ва илмии ў бањои 
баланд додааст. Тањти роњбарии ў китобњои дарсї ва маводњои таълимї 
оид ба забони русї тањия карда шудаанд. Барои хизматњояш бо унвони 
фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» (1945), 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон», бо ду медал 
ва якчанд ифтихорномањои фахрии Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон ќадр карда шудааст.  

 
ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ ОМЎЗГОРЇ, маљаллаи илмї 
Маљаллаи илмї-пажуҳишии «Паёми донишгоњи омўзгорї», нашрияи 

ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори омма» интишор гардида, 
дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон 11 июни соли 2018, тањти № 
061ЖР аз нав ба ќайд гирифта шудааст.  

Маљалла соли 1978 таъсис ёфтааст. Ибтидои солњои 90-уми ќарни 
гузашта як муддат чопи он мавќуф гузошта шуда, шуруъ аз соли 1996 
нашри мунтазами он аз нав ба роњ монда шуд, ки дар он маќолањои 
бењтарини илмї ва илмию методии олимони донишгоњ, аспирантон ва 
омўзгорони љавон дарљ мегардид.  
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Аз соли 2010 то 30-юми ноябри соли 2015 маљалла дар фењристи 
маљаллаву нашрияњои илмии таќризнависие, ки Комиссияи олии 
аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия барои 
интишори натиљањои илмии рисолањои номзадї ва докторї тавсия 
медињад, дохил гардида буд. Дар маљалла натиљаи корњои илмї-
тадќиќотии профессорону омўзгорони донишгоњ ва олимони ватаниву 
хориљї ба чоп мерасад. Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки «Паёми 
донишгоњи омўзгорї» маљаллаи илмии эътирофгашта дар миќёси 
Иттињоди давлатњои муштаракулманофеъ ва берун аз он аст.  

Маљаллаи «Паёми донишгоњи омўзгорї» дорои чањор бахш мебошад; 
«Паёми донишгоњи омўзгорї», ISSN 2219-5408, «Паёми донишгоњи 
омўзгорї (Серияи 2. Педагогика ва психология, методикаи таълими 
фанњои гуманитарї ва табиї»), ISSN 2708-5759, «Паёми донишгоњи 
омўзгорї (фанњои табиї-риёзї), ISSN 2707-9996. «Паёми донишгоњи 
омўзгорї (Серияи илмњои фалсафї), ISSN 2710-4672.  

Нашри маљалла то соли 2015 дар бахшњои улуми инсонгарої, 
љамъиятшиносї ва табиї ба роњ монда шуда буд, ки дар он маќолањои 
мухталифи мазмун ва муњтавои сиёсї, фалсафї, љомеашиносї, фарњангї, 
таърихї, њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, педагогї, филологї, равоншиносї, 
љуѓрофї, биологї, технологї ва ѓ. дошта нашр карда мешуданд. Шуруъ аз 
соли 2016 дар доираи талаботи гузошташуда дар назди нашрияњои илмии 
таќризнависии мавриди эътирофи Комиссияи олии аттестатсионии 
Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ва Комиссияи олии 
аттестатсионии ЉТ буда, чопи маќолањоро дар доираи 4 гурўњи ихтисосњо 
ба роњ монда шуд.  

Маќолањои аспирантон, унвонљўён, ки ба идораи маљалла ворид 
мешаванд, дар якљоягї бо таќризњои роњбарони илмї ё олимон, 
профессорони риштаи дахлдор ќабул карда мешаванд. Ќаблан њамаи 
маќолањо барои азназаргузаронии њайати тањририя, ки аз мутахассисони 
соњањои гуногун иборат мебошанд, ќабул карда мешаванд. Маќолањои 
ќабулшуда бояд тибќи талаботњои муќаррарнамудаи маљалла омода карда 
шаванд. Талабот ба омода кардани маќолањо дар торнамои маљалла ва 
сањифаи охирони њар шумораи он љой дода мешавад.  

Тайи чанд соли ахир маљаллаи «Паёми донишгоњи омўзгорї» њар сол 
ба миќдори 6 шумора бо забонњои тољикї ва русї тањия ва нашр карда 
мешавад. Аз ибтидои соли 2016 торнамои (сайти) мустаќили маљалла дар 
шабакаи љањонии Интернет бо нишонии www. vestnik. tgpu. tj ва www. 
filosofiya. tgpu. tj/ru/ таъсис ёфт.  

Маљаллаи «Паёми донишгоњи омўзгорї» дорои шумораи стандарти 
байналмилалии нашрияњои давраї (International standard serial number) 
ISSN 2219-5408 буда, инчунин, дар пойгоњи додањои «Шохиси илмии 
истинодии Русия» (РИНС) аз 13. 07. 2010 тањти № 149-07/2010 ба ќайд 
гирифта шудааст. Индекси обунаи маљалла дар фењристи «Почтаи тољик» 
77697 мебошад.  
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Аз соли 2019 вазифаи сармуњарририи маљалла ба уњдаи доктори 
илмњои таърих, профессор, ректори ДДОТ ба номи Садриддин Айнї 
Ѓаффорї Нўъмонљон Усмонзода гузошта шудааст. Айни замон њайати 
тањририяи маљалла аз 38 нафар иборат буда, аз онњо 28 нафар доктори илм 
ва 10 нафарашон номзадҳои илм мебошанд.  

 
 

ПАРДА Њабиб (23. 08. 1962, д. Мањмадшоњи Поён, 
дењшурои Сарикиштии н. Рўдакї) таваллуд ёфтааст. Нахуст 
мактаби ибтидоии ба номи Розия Озод, сипас мактаби 
миёнаи №43 зодгоњашро ба итмом расондааст. Солњои 
1979-1986 дар факултаи филологияи Донишкадаи давлатии 
педагогии Душанбе тањсил карда, солњои 1983-1985 сарбози 
қуввањои мусаллањи шуравї будааст.  

Фаъолияти мењнатиро соли 1979 ба њайси ходими адабии маљаллаи 
«Машъал» оѓоз намудааст. Соли 1986 дар н. Рўдакї ба фаъолияти 
омўзгорї пардохтааст. Аз соли 1987 рузноманигори Радиои Тољикистон, 
солњои 1996-2008 хабарнигор, шорењи сиёсї, мудири шуъба ва муовини 
аввали сармуњаррири «Садои мардум», соли 2007 сармуњаррири нашрияи 
«Набзи тољикматлубот» будааст. Аз соли 2008 муовини сармуњаррир ва 
баъдан сармуњаррири  њафтаномаи «Адабиёт ва санъат» мебошад.  

Ширкатвари курс-конфаронси адибони љавони Тољикистон (1982, 
1986), адибони љавони Осиёи Миёна ва озарбойљон (1989). Китоби 
аввалинаш «Ќаламчаи ток» соли 1990 ба табъ расидааст. Минбаъда 
ашъораш дар китобњои «Шеъри оштї» (1999), «Пораи ваќт» (2011), 
«Риштаи нур» (2005), «Сояи сафед» (2012) ба дасти хонандагон расидаанд.  

Силсилаи ашъори шоирони рус В. Жигулин ва Л. Шипахина, адбони 
белорус, туркман ва узбекро ба тогардонидааст. Рољеъ ба ашъори 
Гулназар, Низом Ќосим, Сайёди Ѓаффор ва масоили шеъри муосири тољик 
пажуҳиш анљом додааст. Мањсули фаъолияти рўзноманигории ў дар 
китобњои «Судя», «Устод», «Фуруѓи субњ», «Хотирањои сабзи падар», 
«Зиндагиномаи Эшони домулло Њабиб», «Хирад» ва ѓ. интишор ёфтаанд. 
Барои китоби шеърњои «Риштаи нур» соли 2009 сазовори Љоизаи ба номи 
Мирзо Турсунзода гардида, бо медали «Хизмати шоиста» мукофотонида 
шудааст. Аълочии маориф ва матбуоти Тољикистон.  

 
 

ПАРДАЕВ Сирољиддин Аҳмадович (тав. 18. 03. 
1962, н. Сариосиёи ЉШС Узбекистон), сиёсатшинос, 
номзади илмњои сиёсї (1998), дотсент (2002). Солњои 
1985–1991 дар факултети филологияи руси Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1991–1993 
ассистенти кафедраи сиёсатшиносии донишкадаи 
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омўзгории пойтахт, 1993–1994 коромўз-тадќиќотчии шуъбаи этнологияи 
Институти фалсафа ва њуќуќи АИ Тољикистон, 1994–1997 аспиранти 
кафедраи сиёсатшиносии донишгоњи омўзгорї буд. Аз соли 1997 то ба 
имрўз муаллими калон ва дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДДОТ ба 
номи С. Айнї мебошад. Муаллифи 3 асар ва зиёда аз 20 маќолањои илмї ва 
илмию методї аст. Дар таълифотњояш масъалањои глобалии экологї, 
муносибатњои миллї, ташаккули давлати њуќуќї, демократикунонии љомеа 
ва рушди љомеаи шањрвандиро баррасї намудааст. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2002) ќадр карда шудааст. 
Узви Шурои минтаќавї оид ба њимояи рисолањои номзадї дар бахши 
сиёсатшиносї дар Донишгоњи миллии Тољикистон мебошад.  

Ас.: Некоторие особенности формирования политической культури в условиях 
демократизации общественной жизни (к постановке вопроса). Д., 1997; Тарбияи донишљўён дар 
рўҳияи Вањдати миллї ва эњёи Тољикистон. Д., 1998; Идеяи миллї – њамчун асоси бунёди 
љомеаи навин дар Љумњурии Тољикистон. Д., 2006; Особенности становления внешней политики 
суверенного Таджикистана и его связи со странами СНГ (ҳаммуаллиф). Д., 2007; Особенности 
приобритения национальной независимости и суверенитета таджикского народа // Вестник 

ТГПУ, № 4, 2001.  

 
 

ПАРПИЕВ Негмат (тав. 1915, ш. Конибодом, ваф. 
маълум нест), педагоги тољик, номзади илмњои педагогї 
(1969), дотсент (1973), иштирокчии Љанги Бузурги 
Ватанї. Соли 1953 факултети таърихи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченкоро ба тариќи экстернат ва бо дипломи аъло 
хатм кардааст. Солњои 1935–1937 муаллими техникуми 
омўзгории ш. Конибодом, 1937–1946 хидмати артиши 
шуравї буд. Солњои 1947–1948 ба њайси мудири шуъбаи 

таблиѓоти Комитети њизби коммунистии ш. Ленинобод, 1948–1951 мудири 
шуъбаи таблиѓотии КМ ЊК Тољикистон, 1951–1958 муовини вазири 
маорифи ЉШС Тољикистон, 1958–1969 муовини ректори Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко фаъолият дошт. 
Солњои 1969–1971 њамчун мудири шуъбаи тањририяи Энкислопедияи 
советии тољик, 1971–1975 муаллими калон ва дотсенти кафедраи фалсафаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе, 1975–1981 мудири кафедраи 
педагогика ва психологияи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленин, 1981–1995 дотсенти кафедраи фалсафаи Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев фаъолият кардааст. Муаллифи 8 
кори илмї, аз љумла маводи таълимии «Лексия оид ба мантиќ» мебошад. 
Бо орденњои «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи якум, «Нишони фахрї», 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва 5 медал 
мукофотонида шудааст.  
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ПЕДАГОГИКА, факултет.  
Факултети педагогика баъди як соли таъсиси Донишкадаи омўзгории 

ш. Сталинобод ташкил карда шудааст. Аз ин рў, онро яке аз нахустин 
факултетњои донишкада ном мебаранд. Факултети педагогика дар солњои 
аввали таъсисёбиаш (1932–1933) се маротиба таѓйири ном кард. 1 августи 
соли 1932 шуъбаи мактабї-педагогї (он ваќт факултетњо набуданд, 
бинобар ин шуъбањо номгузорї мешуданд), сипас Академияи педагогї ва 6 
июли соли 1934 факултети педагогика ном гирифт, ки то ба ин рўз бо 
њамин ном арзи њастї дорад.  

Факултети педагогика яке аз бахшњои калонтарини донишгоњи 
омўзгорї буда, дар давоми солњои мављудияти хеш дорои ќувваи бузурги 
эљодї гардид. Дар айни замон он яке аз марказњои илмию таълимї, 
боргоњи тайёр намудани мутахассисони соњаи омўзгорї ва яке аз љузъњои 
пешќадами сохтори донишгоњи омўзгорї мебошад.  

Соли 1936 талаби муассисањои томактабиро ба кадрњои педагогї ба 
њисоб гирифта, шуъбаи томактабї таъсис дода шуд, ки дар тайёр кардани 
мутахассисони соњаи тарбияи томактабї наќши муњим дошт. Инкишофи 
босуръати илму маориф, самаранокии кори таълиму тарбия таќозо мекард, 
ки бањри бењдошти сифати љараёни таълим кафедрањои тахассусї ташкил 
дода шаванд. Бо ин маќсад соли хониши 1960–1961 кафедраи педагогика ва 
методикаи таълими ибтидої таъсис дода шуд. Бори нахуст мудирии 
кафедраи мазкур ба дўши номзади илмњои педагогї, дотсент Ќозиљонов М. 
А. вогузор гардид. Сипас, дотсентон Икромова Ф., Ќаландаров К., 
Лутфуллоев М. ба он роњбарї намуданд. Бо ташаббуси устод Ќозиљонов 
М. А. мутахассисони соњаи таълими ибтидої Лутфуллоев М., Аминов А., 
Каримов М., Икромова Ф., Грудин С. И., Кан Х. И., Акрамов С., Латифов 
Р., Бањриддинов А., Њаётова Р., Одилов А., Муминов Т., Зиёев С., Зиёев Т., 
Рањимов Х., Акбаров Д., Мирзоев Р. ва дигарон, ки шумораи онњо ба 20 
нафар мерасид гирд омаданд. Онњо аз забони модарї, педагогика, 
математика, санъати тасвирї, таълими мењнат, табиатшиносї, мусиќї ва 
суруд, адабиёти умумї ва бачагона дарс мегуфтанд.  

Баъд аз устод Ќозиљонов М. (1960–1973) роњбарии кафедра ба зиммаи 
шогирдони ў Икромова Ф. И. (1973–1979), Ќодиров А. (1979–1980), 
Ќаландаров К. (1980–1982, 1987–1998), Ќурбонов Р. (1998–1999), 
Лутфуллоев М. (1982–1987 ва 1999–2004), Акбаров Д. (2004–2007), Раљабов 
Т. (аз апрели 2007) гузошта мешавад, ки барои пешрафти маорифи кишвар, 
махсусан тайёр кардани омўзгорони зинаи аввали маълумоти миёнаи 
умумї хизмати босазо кардаанд.  

Аъзоёни кафедра дар баробари корњои зиёди таълимї, корњои 
илмиро низ самаранок пеш бурданд. Дар давоми зиёда аз 40 сол дањњо 
китоби дарсї, дастурњои методї, рисолањо ва садњо маќолаю барномањои 
таълимиро, ба монанди «Субњи дониш», «Алифбо», «Масъалањои таълими 
алифбо» «Методикаи таълими забони модарї дар синфњои ибтидої», 
«Забони модарї» (синфњои 1, 2, 3, 4), «Дарс», «Дидактикаи муосир», 
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«Хониши бадеї ва наќл» ва дигарњоро таълиф намуданд, ки то имрўз 
ќимати илмию методии худро гум накардаанд.  

Аз моњи апрели соли 2007-ум номзади илмњои педагогї, дотсент 
Раљабов Т. дар вазифаи мудири кафедраи методикаи таълими ибтидої кор 
карда истодааст.  

Соли 1969 дар назди факултет кафедраи тарбияи томактабї таъсис 
ёфт, ки ба он дотсентон Турсунов Н. Н., Рањимов Б. Р. (њоло профессор), 
Недаспосова В. А., баъдан муаллими калон Деревянко Р. И. ва дотсент 
Тољибоева Л. М. роњбарї намуданд. Дар солњои таъсисёбии кафедра 
омўзгорон дар гурўњњои таълимї бо забони тољикї, русї ва узбекї дарс 
мегуфтанд. Аз ин рў, ањли педагогии кафедра аз миллатњои гуногун иборат 
буд, то ки дар њар як гурўњ таълим бо забони модариашон таъмин шавад.  

Дар пешрафти корњои илмию тадќиќотии кафедра хизматњои 
номзади илмњои равоншиносї, дотсент Недаспосова В. А. назаррас аст. 
Мањз дар солњои ба њайси мудири кафедра фаъолият доштани ў 4 нафар 
омўзгорони кафедра (Деревянко Р. И., Землянухина Т. М., Тољибоева Л. 
М., Маљидова Б.) рисолањои номзадии хешро дифоъ намуданд.  

Соли 2004 мудири кафедра Маљидова Б. рисолаи докторї ва соли 
2006 Ќурбонова З. рисолаи номзадии худро дифоъ намуданд, ки ин ба 
афзудани шумораи устодони унвондор мусоидат кард.  

Дар кафедра доктори илмњои педагогї, профессор Маљидова Б., 
номзади илмњои педагогї, дотсент Тољибоева Л., номзади илмњои 
педагогї, ассистент Ќурбонова З., номзади илми филология Юсупова М. 
А., муаллимони калон Юсупова М. С., Ѓуломова Н. ва ассистент 
Ќурбонова Г. фаъолият доранд.  

Бо ќалами устодони кафедраи корњои илмї ва илмию методї, ба 
монанди «Асосњои психологияи синнусолї ва педагогї», «Баъзе 
хусусиятњои психикии бачагони синни томактабї», «Олами паррандањо», 
«Ватанам – ифтихорам», «Психологияи бачагона», «Машѓулиятњо оид ба 
тарбияи маданияти сенсории кўдакони 3-4 сола», «Барномаи таълимї аз 
психологияи бачагона», «Барномаи педагогикаи томактабї», «Барномаи 
курси махсус оид ба масъалаи тарбияи оилавї ва инкишофи ахлоќии 
кўдакон», «Методикаи инкишофи нутќ дар боѓчаи бачагона» ва ѓайрањо 
тааллуќ доранд.  

Айни њол мудирии кафедраро доктори илмњои педагогї, профессор 
Маљидова Б. А. ба уҳда дорад.  

Соли 1992 кафедраи педагогика ва психологияи синфњои ибтидої 
таъсис ёфт, ки роњбарии онро дотсент Нуров А. (1992–1998), профессор 
Рањимов Б. (1998–2009) ба зима доштанд. Сањми омўзгорони кафедра дар 
тартиб додани китобњои дарсї, барномањои таълимї, дастурњои илмию 
методї назаррас аст. Дар ин љода хизматњои профессорон Рањимов Б. ва 
Нуров А. хеле калон аст. Мањз барномаву китобњои дарсї ва дастурњои 
методии «Таърихи педагогикаи халќи тољик», «Педагогика», «Барномаи 
таълимии педагогика», «Барномаи таърихи педагогикаи халќи тољик», 
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«Воситаи таълимї доир ба фалсафаи таърихи маълумот», «А. С. 
Макаренко дар бораи таълиму тарбия», «Барномаи тарбияи љавонон», 
«Наќши арзишњои миллї дар тарбияи маънавии мактабиёни хурдсол», 
«Методикаи корњои тарбиявї дар синфњои ибтидої», «Факултети 
педагогика 70 сол», «Педагогикаи этникї ва халќии мардуми тољик» ва 
мисли инњо ба ќалами профессорон Рањимов Б. ва Нуров А. тааллуќ 
доранд. Соли 2004-ум Нуров А. рисолаи доктории хешро дифоъ намуд. Дар 
айни њол мудири кафедраро профессор Рањимов Б. ба зима дорад.  

Соли 1994 дар назди факултет шуъбаи дефектология 
(олигофренопедагогика), соли 2001 шуъбаи педагог-равоншинос ташкил 
карда шуд.  

Устодони собиќадори факултети педагогика, аз љумла академик 
Лутфуллоев М. ва профессорон Рањимов Б., Икромова Ф. бо унвони 
«Корманди шоистаи Тољикистон» ва профессор Нуров А. бо ордени 
«Шараф» (1999) сарфароз карда шудааст.  

Аз рўзи таъсисёбияш факултетро Умаров Т. У. (1958–1959), Исоев Я. 
(1960–1967), Нуриддинов Г. Н. (1968–1972), Хољаев Ф. (1972–1976), 
Ќосимов М. (1976–1978), Лутфуллоев М. (1978), Сафаров Н. (1978–1980), 
Рањмонов С. (1980–1986), Рањимов Б. Р. (1987–1998), Нуров А. (1998–2007, 
2008-2013), Ѓаффоров А. О. (2007–2008, 2013-2018) , Шарифзода Б. (2018), 
Мадатзода М. (2018-2021) роњбарї кардаанд. Аз соли 2021 роњбарии 
факултетро Давдатзода Ф. ба уҳда дорад.  

 
ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ, 

кафедра.  
Кафедраи педагогика ва психологияи синфњои ибтидої моњи июни 

соли 1992 таъсис ёфтааст. Маќсади таъсиси ин кафедра аз он иборат буд, 
ки таълими фанњои педагогика ва психология ба хусусиятњои хоси 
факултети педагогика наздик карда шавад. Бо њамин маќсад, миќдори 
соатњои таълими фанњои педагогика ва психология нисбат ба дигар 
факултетњо ду баробар зиёд карда шуд. Илова бар ин, аз рўи фанњои 
педагогика ва психология дар курси сеюм иљрои кори курсии њатмї ба 
наќша гирифта шуд. Зарурати ташкили ин кафедра, њамзамон, дар ин буд, 
ки таълими фанњои педагогика ва психология бо таълими фанњои 
тахассусї њамоњанг карда шаванд. Чунончи, таълими педагогикаи умумї 
бо педагогикаи томактабї ва методикаи таълими фанњои педагогї, 
психологияи умумї бо психологияи бачагона ва психологияи синнусоливу 
педагогї, таълими таърихи фалсафаи маълумоти педагогї бо таълими 
фалсафаи маълумоти педагогии фикран ќафомондагон (ноќусулаќлон).  

Дар кафедра 7 нафар устодон кор мекарданд, ки аз онњо як нафар 
н.и.п., профессор, 3 нафараш н.и.п., дотсент, як нафар муаллими калон ва 2 
нафараш ассистентон буданд. Рањимов Б., Нуров А., Рањмонов С., 
Нуриддинов Ѓ., Худоназаров Б., Ризоев А., Салуквадзе С. В. аъзоёни 
аввалини кафедра буданд.  
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Аз соли хониши 1994–1995 сар карда бо сабабњои гуногун, аз љумла, 
бо сабаби аз љумњурї муњољират кардани Салуквадзе С. В., набудани 
довталабон дар гурўњњои таълим бо забони русї ва узбекї ва баста шудани 
ин гурўњњову кам шудани соатњои таълимї (Бобоёрова З., Шомуродов Њ., 
Токаева Н. М.), ба нафаќа баромадан ва фавтидани баъзе муаллимон 
(дотсентон Нуриддинов Ѓ. ва Рањмонов С.) ва ѓайрањо шумораи 
кормандони кафедра кам гашт. Баъди муътадил гардидани вазъи сиёсии 
љомеа кормандони нав ќабул карда шуданд.  

Њоло дар кафедра 7 нафар муаллимон тасвибї ва 3 нафар њамкорон 
кор мекунанд (Рањимов Б., Нуров А., Худоназаров Б., Сабоњати 
Муродзода, Турсунова Њ., Мирзоев В. ва Рабиева С.), ки аз онњо як нафар 
д.и.п., профессор, як нафар н.и.п., профессор, 4 нафар муаллимони калон 
ва як нафар ассистент мебошанд.  

Сањми омўзгорони кафедра дар тањияи китобњои дарсї, барномањои 
таълимї барои донишкадањои олї ва дастурњои методї доир ба иљрои 
корњои контролї ва курсї калон аст. Аз љумла, китоби дарсии «Таърихи 
педагогикаи халќи тољик» (Рањимов Б.), «Педагогика» (Рањимов Х. ва 
Нуров А.), барномаи таълимии «Педагогика» барои донишкадаи санъат 
(Рањимов Б.), барномаи таълимии «Педагогика» барои донишкадањои олии 
педагогї (Нуров А.), барномаи таълимии «Таърихи педагогикаи халќи 
тољик» (Рањимов Б.), воситаи таълимї «А. С. Макаренко дар бораи 
таълиму тарбия» (Рањимов Б.), тавсияњои методї доир ба навиштани кори 
контролї ва курсї (Рањмонов С. Р. ва Сабоњати Муродзода) ва ѓайрањо ба 
ќалами устодони кафедра тааллуќ доранд.  

Ба ёрии муаллимони мактаби миёнаи маълумоти њамагонї ва 
устодони кафедра як ќатор тавсияњои методї низ нашр карда шудаанд, ки 
«Барномаи тарбияи љавонон» (Рањимов Б. ва Нуров А.), «Кори 
мустаќилонаи донишљўён дар донишкадањои олии педагогї» (Рањимов Б.), 
«Наќши арзишњои миллї дар тарбияи маънавии мактабиёни хурдсол», 
дастури методї барои роњбарони синф (Нуров А.) аз љумлаи онњоянд. 
Устодони кафедра дар рафти њамкорї бо муаллимони синфњои ибтидоии 
мактабњои њамагонї як идда дастуру тавсияњои методї ба табъ 
расониданд. Кафедра ва устодони он бо мактабњои маълумоти њамагонии 
ш. Душанбе њамкории доимї ва ногусастанї доранд.  

Дар баробари ин ќариб њамаи устодони кафедра ба кори илмию 
тадќиќотї ва илмию методї машѓуланд. Самти асоси корњои илмию 
тадќиќотии кафедраро рушди методология ва назарияи илмњои педагогию 
психологї дар Љумњурии Тољикистон ташкил менамояд.  

Бо роњбарии устоди кафедра, профессор Рањимов Б. 15 нафар 
аспирантону унвонљўён рисолаи номзадї ва як нафар рисолаи докторї 
дифоъ намудаанд.  
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ПЕДАГОГИКАИ УМУМЇ, кафедра.  
Аз рўзи аввали фаъолияти донишкадаи омўзгорї соли 1931 кафедраи 

педагогика ва психология ташкил карда шуд. Вазифаи асосии кафедра 
тайёр кардани мутахассисон барои фаьолияти педагогї буд. Дар солњои 
аввали таъсисёбии кафедра устодони он аз педагогика, назария ва таърихи 
педагогика ба донишљўён дарс мегуфтанд.  

Дар байни 3 омўзгори нахустини кафедраи педагогика Бањоваддинов 
А. М. (баъдан академики АИ Тољикистон, доктори илмњои фалсафа, 
профессор) ба донишљўён аз равоншиносї ва педагогика дарс мегуфт. Аз 
17 марти соли 1933 бо ќарори Коллегияи Комиссариати маорифи халќии 
Тољикистон ба устод Бањоваддинов А. М. унвони дотсентї дода шуда буд. 
Солњои 1935–1936 Бањоваддинов А. М. ба вазифаи мудири озмоишгоњи 
педагогика-психология таъин карда шуд. Барои хондани лексия аз таьрихи 
педагогика, педагогикаи наврасон ва равоншиносии эксперименталї ба 
кафедра Алї Озарї (аз Озарбайљон) даъват карда шуд, ки бо забони 
тоҷикї-форсї дарс мегуфт.  

Дар нимаи солњои 30-юм вазифањои кафедра васеъ гардиданд. 
Зарурати барои хондани лексияњо љалб намудани омўзгорони нав ба миён 
омад. Аз соли 1936 устодони кафедра, профессор Чапига ва дотсент Пинт 
А. О., баъд узви пайвастаи Академияи илмњои педагогии ИЉШС, доктори 
илмњои педагогї, профессор Беркович Э. К. ба донишљўён аз педагогика 
дарс мегуфтанд. Олимони номбурда дар тарбияи кадрњои педагогии 
мактаби олии љумњурї њиссаи босазо гузоштаанд. Соли 1938 кафедраи 
равоншиносї аз кафедраи педагогика људо шуд.  

Солњои 1938–1947 њайати омўзгорон ва профессорони кафедра бо 
устодон Гусак М. Г., Евтеев М. Т, Лихёчева Т. И., Сахиуллина З. Т., 
Бокровская А. Б., Ахмедов М. Х., Бикчентай Н. А. пурра гардид. Дарсњо 
бо забони русї хонда мешуданд, бинобар ин, устодон Эркаев М. ва 
Исмоилов У. мазмуни лексияи онро ба забони тољикї тарљума мекарданд.  

Соли 1939 ба кафедра Орифов М. О. ба кор омад. Профессор Орифї 
М. О., дотсентон Рањимов Б. Р., Хошмуњамедова Р. И. якчанд сол вазифаи 
мудири кафедраи педагогикаро ба уҳда доштанд.  

Моњи июни соли 1980 ба вазифаи мудири кафедраи педагогика 
доктори илмњои педагогї, профессор Обидов И. О. интихоб гардид. Дар 
давоми ин солњо шумораи омўзгорону профессорони кафедра то ба 35 
нафар расиданд, ки дар њамаи факултетњо ба донишљўён аз педагогика, 
таьрихи педагогика ва методикаи корњои тарбиявї дарс мегуфтанд.  

Кафедраи педагогика (аз соли 1995 кафедраи педагогикаи умумї) дар 
давоми 20 соли охир ба комёбии назаррас ноил гардидааст. Ин солњо дањњо 
конференсияњои илмию амалї гузаронида шуд, ки барои бењтар кардани 
раванди таълиму тарбия, баланд бардоштани сифати тайёр намудани 
омўзгорон кумак намудаанд. Устодони кафедра дањњо рисолањо, воситањои 
таълимї, тавсияњои методї, маќолањои илмию методї, гузоришњои илмї 
ба табъ расонидаанд.  
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Солњои 1979–1995 дар назди кафедраи педагогикаи умумї Шурои 
диссертатсионї барои дарёфти дараљаи номзади илмњои педагогї амал 
мекард. Аз соли 1995 дар назди кафедра Шурои диссертатсионї барои 
дарёфти дараљаи доктори илмњои педагогї фаъолият дорад. Дар давоми 
фаъолияти Шуроњои диссертатсионї 12 нафар рисолаи докторї, 109 нафар 
рисолаи номзадї дифоъ намуданд. Дар байни онњо Шербоев С., Шарифов 
Ф., Каримова И. Х,. Зубайдов У. З., Пањлавонов А., Љонназаров Х., 
Ќањрамонов Г. С., Буйдоќов Х., Ќодиров К. Б., Нуров А. Н., Шукуров Т. 
ба гирифтани дараљаи доктори илмњои педагогї сарфароз гардидаанд.  

Аз соли 2005 то соли 2008 роњбарии кафедра ба уҳдаи доктори илми 
педагогика, профессор С. Сулаймонї гузошта шуда буд. Дар ин давра низ 
корњои илмию-эљодї омўзгорони кафедра дар сатњи баланд ќарор дошт. 
Минбаъд доктори илмҳои педагогӣ, профессор Шомуродов Х. Р. (солҳои 
2007-2013) ва доктори илмҳои педагогӣ, профессор Шарипова Д. Я. 
(солҳои 2013-2017) ва доктори илмҳои педагогӣ Иматова Лутфия 
Маҳмадуллоевна (соли 2017-2020) ба ҳайси мудири кафедра фаъолият 
намуданд. Аз моњи феврали соли 2020 мудирии кафедра ба зиммаи номзади 
илмњои педагогї, дотсент Наимов З. Љ. гузошта шуд.  

Фаъолияти илмию методии кафедра тибќи наќшањои корї, ки иљрои 
корњои таълимию методї ва илмию тањќиќотиро дар бар гирифтааст, ба 
роњ монда мешавад. Таъминоти методї, сатњ, сифат ва самаранокии 
раванди таълим дар Шурои методии кафедра баррасї мегардад.  

Устодони кафедра дар самтњои тањќиќи асосњои дидактикии шакл ва 
воситањои фаъолгардонии донишљўён, фаъолияти таълимию тарбиявї ва 
беруназсинфии хонандагони мактабњои тањсилоти миёнаи умумї ва 
донишљўёни муассиањои тањсилоти олиро мавриди тањќиќ ќарор дода, 
озмоишњои педагогї гузарониданд. Инчунин, љанбањои ташаккули 
маънавии хонандагонро оид ба маданияти муоширати педагогї дар 
ташаккули шахсияти хонандагон ва тарбияи унсурњои тањаммулгароиро 
дар тарбияи наврасон ва љавонон дар асоси талаботи замони муосир 
тањќиќ намуда, аз натиљањои бадастомада дар конфронсу семинарњо 
баромад ва дар рўзномаю маљаллањо маќолањо чоп намуданд.  

Дар кафедра аз фанни педагогикаи умумї фаслњои “Муќаддимаи 
ихтисоси омўзгорї», “Назарияи таълим», “Назарияи тарбия» ва “Таърихи 
педагогика» ба донишљўён тадрис дода мешавад. Мазмун ва мундариљаи 
фанњо дар барномањои таълимии «Муќаддимаи ихтисоси омўзгорї», 
«Назарияи тарбия ва Назарияи таълим, «Таърихи педагогика» матрањ 
гардиданд.  

Аз љониби омўзгорони кафедра комплекси таълимии методї 
“Педагогикаи умумї» Ќисми 1 ва 2, фаслњои “Таърихи педагогика»ва 
“Назарияи таълим» тањия ва чоп гардидаанд. Маҷмуањои таълимии 
методии мазкур њаматарафа аз љониби гурўњњои корї мавриди баррасї 
ќарор ёфта, ба мазмуну мундариљаи онњо навоварї ва иловањои зарурї 
ворид гардид.  
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  Дар назди кафедра мањфили фаннии «Омўзгори љавон» ва 
семинарњои илмї њармоња фаъолият менамояд. Устодони кафедра самти 
кори таҳқиқотӣ-илмиро вобаста ба мавзуи бунёдии кафедра “Такмили 
заминаҳои педагогию психологии ташаккули салоҳияти маърифати эҷодии 
донишҷӯн дар заминаи принсипҳои демократӣ ва рушди ҷомеаи 
шаҳрвандӣ» интихоб намуда, роҳҳои муайян намудани методҳои гуногуни 
муосири таълим таҳлили натиҷаҳои ба даст овардани донишҷӯён, 
мутобиқати супоришҳои тестӣ бо барномаҳои корӣ (силабус), 
гузаронидани семинару тренингҳо, омодасозии маводи дастурӣ ва методӣ 
мавриди кор қарор додаанд.  

 
ПЕДАГОГИКАИ МАХСУС ВА ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР, кафедра.  
Кафедраи мазкур дар назди кафедраи тањсилоти томактабии 

факултети педагогика соли 2015 таъсис ёфт ва баъд аз таќсимоти 
факултетњо соли 2016 кафедра ба тобеъи факултети психология ва 
тањсилоти фарогир гузаронида шуд. Дар кафедра 13 нафар омўзгорон-
мутахассисони соњавї фаъолият менамоянд. Омўзгорони кафедраи 
педагогикаи махсус ва тањсилоти фарогир ба тайёр намудани мутахассисон 
ва омўзгорон барои мактабњои ёрирасон сањм мегузоранд. Соатњои 
таълимии кафедра барои 3 ихтисоси дар факултет амалкунанда таќсим 
карда шудааст: сурдопедагогика-информатика, олигофренопедагогика-
таърих, логопедия ва тањсилоти ибтидої. Инчунин, омўзгорони кафедра аз 
фанни «Асосњои дефектология ва логопедия» ба ихтисосњои факултети 
тањсилоти томактабї ва ибтидої низ дарс мегўянд.  

Дар замони шуравї барои мактабњои ёрирасон, мактаб-интернатҳо, 

хонаҳои кӯдакони шањру ноњияњои Тољикистон хатмкардањои мактабҳои 

олии марказии шаҳри Москва, Свердловск, Алмаато, Киев, Минск, 

Тошкент ба њайси омўзгор ва мутахассисони соҳавиро ба кор кабул 
мекарданд. Таҳсил дар ин муассисаҳо ба забони русӣ ба роҳ монда шуда 
буд. Баъд аз пош хурдани давлати шуравӣ собиқ ҷумҳуриҳо роҳи 
мустақилиятро пеш гирифтанд ва соли 1992 дар назди кафедраи тарбияи 
томактабии факултети педагогикаи Донишкадаи давлатии омӯзгории 
шаҳри Душанбе (ҳоло ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ) ихтисоси 

олигофренопедагогика таъсис дода шуд. Маводњои таълимї, барномаҳои 

корӣ аз тарафи аъзоёни кафедра Маҷидова Б., Тоҷибоева Л. М., Юсуфова 

М. С., Нарзуллоева М. ва дигарон таҳия гардиданд. Довталабон ба сафи 

донишҷӯён қабул шуданд ва кор оид ба омода намудани мутахассисон- 
олигофренопедагогҳо ба роҳ монда шуд. Дар солњои аввал теъдоди ками 
донишҷӯён қабул гардиданду донишкадаро хатм намуданд. 
Хатмкунандаҳои аввалин аз рӯи ин ихтисос ҳоло дар мактабҳои олӣ, 
миёнаи касбӣ, мактабҳои ёрирасон ба ҳайси омӯзгор ва мутахасис кор ва 
фаъолият менамоянд.  
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Соли 2009 дар шуъбаи ѓоибонаи факултети педагогика ихтисоси 
сурдопедагогика кушода шуд ва ба тањсил донишљўёни имкониятњои 
мањдуддошта, яъне сустшунаво, камшунаво ва ношунаво фаро гирифта 
шуданд, ки њамзамон дар муассисањои махсус кору фаъолият менамоянд. 
Кафедра бо мақсади омода намудани мутахассиси касбӣ ҳамкории 
мутақобиларо бо мактаб интернати ҷумҳуриявии бачаҳои кари ноҳияи 
Рудакӣ ба роҳ мондааст. Омӯзгор- мутахассисони мактаб Аловатшоев Ҷ. ва 
Қувватов С. Д. бо кафедра ҳамкорӣ намуда, таълими фанҳои тахассусиро 

ба уњда мегиранд.  
Минбаъд дар шуъбаи рўзона низ ихтисоси сурдопедагогика ва 

логопедия таъсис гардид, аммо теъдоди донишҷӯён аз 5 то 8 нафарро 
ташкил мекард, мушкилоти асоси ба кор таъмин нашудани мутахассисони 
ҷавон буд. Ин вазъиятро ба њисоб гирифта дар донишгоњ соли 2012 – 2013 
ихтисосњои ҳамгиро: сурдопедагогика – информатика, 
олигофренопедагогика – таърих, логопедия–тањсилоти ибтидої таъсис 
дода шуд. Хатмкунандагони ихтисосҳои номбурда дар баробари 
гирифтани ихтисоси якум мутахассиси соҳаи сурдопедагогика, 
олигофренопедагогика, логопедия, инчунин, имконияти дар мактабҳои 
миёна ба ҳайси омӯзгори фанҳои таълимии информатика, таърих ва 
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ шуданро пайдо карданд.  

Қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҳсилоти 
инклюзивӣ ва дигар санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ имконияти бо кор таъмин 
шудани мутахассисони ҷавонро беҳтар гардонидааст. Тањлили раванди 
донишомўзї, таљрибаомўзї, дарсњои амалї нишон медињанд, ки 
донишљўён имрўз ба таълиму тарбияи кўдакони имконияти мањдуддошта 
таваҷҷуҳи бештар зоњир менамоянд.  

Аксарияти хатмкардањои ихтисосҳои логопедия, сурдопедагогика, 
олигофренопедагогика дар мактабҳои ёрирасон, марказҳои офиятбахшӣ 
кор ва фаъолият мекунанд.  

Аз њисоби омўзгорони љавон пояи илмии кафедра пурќувват шуда 
истодааст, соли 2016 омўзгори калони кафедра Дадобоева М. С. рисолаи 
номзадиро дар мавзуи «Хусусиятњои ташкилї-педагогии ба тањсил фаро 
гирифтани кўдакони нуќсонњои шунавоидошта дар Љумњурии 
Тољикистон»-ро аз рўи ихтисоси 13. 00. 01-педагогикаи умумї, таърихи 
педагогика ва тањсилот (илмњои педагогї) дифоъ намуд.  

Омўзгори калони кафедра Ќувватов С. Д. низ рисолаи номзадиро 
барои дифоъ омода намудааст.  

Аз тарафи омӯзгорони кафедра таҳияи китоб ва дастурњои таълимї 
хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Аз тарафи доктори илмҳои педагогӣ, 
профессор Маҷидова Б. дар ҳаммуалифи бо дигарон китоби дарсии 
«Асосҳои таҳсилоти инклюзивӣ», «Донишномаи таҳсилоти инклюзивӣ», 
«Асосҳои логопедия» таҳия гардид. Қувватов С. дар ҳаммуалифи бо 
мутахассиси варзидаи соҳаи дефектология Раҳмонов З. аз донишгоҳи 
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Ҳуҷанд китоби дарсии Имою ишораро бо забони давлатӣ иборат аз ду 
ќисм, «Асосҳои олигофренопедагогика», «Таълими забони ишора»-ро 
таҳия намуданд. Ин маводњои таълимї бевосита бо дастгирии Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон рўйи нашр омаданд. Номзади илми 
педагогика, дотсент Рамазонова Р. китоби «Асосҳои дефектология»-ро 
таҳия намудааст, ки донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳо ҳамчун китоби асосӣ аз 
рӯи тахассус истифода мебаранд. Омӯзгорон Обидова М. ва Дадобоева М. 
низ дар таҳияи китоб ва дастурҳои таълимӣ саҳм гузоштаанд, аз љумлаи 
«Сурдопсихология», «Логопсихология» ва дастури таълимии «Фарзандон 
ҳама азизанд», инчунин, аз тарафи Дадобоева М. ва Латифзода С. З. низ 
китоби дарсии «Психологияи бачагони аќланаќибмонда» омода гардид.  

Дар назди кафедра тибќи наќшаи таълимї се ихтисосњои њамгиро 
сурдопедагогика-инфоматика, олигофренопедагогика-таърих, логопедия-
тањсилоти ибтидої дар шуъбањои рўзона, ѓоибона ва фосилавї амал 
менамояд.  

Инчунин, соли тахсили 2019-2020 дар назди шуъбаи магистратура ва 

доктор PhD ихтисосхои логопедия, дефектология ба фаъолият шуруъ кард.  
 
 

ПЕЛЕПЕНКО Григорий Яковлевич (тав. 23. 10. 
1932, ш. Душанбе, ваф. 31. 12. 2000, ш. Душанбе), 
педагог, номзади илмњои педагогї (1974), дотсент 
(1982). Солњои 1952–1957 дар Донишкадаи хољагии 
ќишлоќи Тољикистон тањсил кардааст. Солњои 1957–
1958 механики совхозтехникуми ба номи Куйбишеви н. 
Курѓонтеппа, 1958–1960 муаллими мактаби №8 ш. 
Душанбе, 1960–1962 муаллим, муаллими калони 
кафедраи методикаи таълими мењнати Донишкадаи 

давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 
1963–1971 дар омўзишгоњи касбї-техникии №37, 1971–1995 дар кафедраи 
методикаи таълими мењнат ба њайси устои таълимї-истењсолї, муаллим, 
муаллими калон, дотсент ва мудири кафедра, 1981–1994 декани факултети 
муњандисї-омўзгории Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 12 маќолањои илмї, 
илмию методї мебошад, ки дар онњо масъалањои методикаи таълими 
фанни автомобилу трактор ва мењнати истењсолии хонандагони мактабњои 
тањсилоти умумї мавриди тадќиќ ва баррасї ќарор гирифтаанд. Бо 
ифтихорномаи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон (1993) сарфароз 
карда шудааст.  
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ПИРНАЗАРОВ Алиназар Турдиназарович 
(тав.12.03.1957, дењаи Рањмонободи ноњияи Шамсиддин 
Шоњини вилояти Хатлон, ваф. 20.08.2020, ш. Душанбе), 
номзади илмњои математика. Солњои 1974-1979 
донишљўйи ДДОК ба номи А. Рўдакї буд. Солњои 1979-
1991 омўзгори кафедраи алгебра ва назарияи ададњои  
МТМ-и ДДК ба номи А. Рўдакї, солњои 1991-2002 ба 
сифати омўзгори калони кафедраи методикаи тањсилоти 

ибтидоии њамин муассиса фаъолият кардааст. Солњои 2002-2004 муаллими 
калони кафедраи математикаи олии ДАТ ба номи Шириншоњ Шоњтемур, 
солњои 2004-2008 омўзгори калони кафедраи математикаи олї ва технологияи 
ДДТТ, солњои 2008-2011 сардори шуъбаи низоми кредитии ДДОТ ба номи С. 
Айнї буд. Соли 2009 рисолаи номзадиро дифоъ намуда, солњои 2011-2014 дар 
вазифаи дотсенти кафедраи математикаи олї ва технологияи ДДТТ кор 
кардааст. Аз соли 2014-2016 мудири кафедраи математикаи олии ДДК ба номи 
А. Рўдакї буд. Аз соли 2016-2019 ба њайси дотсенти кафедраи математикаи олї 
ва фанњои табиатшиносии ДДТТ фаъолият кардааст. Аз соли 2019 то охири умр 
ба њайси дотсенти кафедраи тањсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї кор кардааст. Муаллифи 180 кори илмию методї ва 30 дастури таълимї 
мебошад. 

Ос.: Математика. Китоби дарсї барои донишљўёни факултетњои омўзгории 
мактабњои олї. (бо њаммуаллифї). Д., 2006; Маљмуаи таълимї методї аз фанни математика. 
(васоити таълимї барои донишљўёни факултетњои омўзгории донишгоњ ва донишкадањои 
олї) (бо њаммуаллифї). Д., 2015; Курси мухтасари математика ва машќњо барои корњои 
мустаќилона. (васоити таълмї барои донишљўёни таълими ѓоибона бо ихтисоси педагогика 
ва методикаи таълими ибтидоии факултаи омўзгории мактабњои олї). (бо њаммуаллифї). Д,. 
2015; Рањнамои математикї. Д., 2017. 

 
 

ПИРНАЗАРОВ Балаљон (тав. 09. 11. 1939, ш. 
Норак, ваф. 19. 03. 1997, ш. Душанбе), биолог, номзади 
илмњои биологї (1975), дотсент (1982). Соли 1963 
факултети табиатшиносию географияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1963–1964 
муаллими мактаби миёнаи №1 ш. Норак, 1964–1965 
хидмати артиши шуравї, 1965–1966 муаллими мактаби 
миёнаи №1 ш. Норак, 1966–1967 муовини директори 

мактаби миёнаи №5 ш. Норак, 1967–1970 директори мактаби миёнаи №1 ш. 
Норак, 1970–1971 ассисенти кафедраи химияи органикї, 1971–1974 
аспиранти кафедраи химияи органикї ва биологї, 1974–1976 муаллими 
кафедраи химияи органикї ва билогии Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1976–1981 њамчун 
муаллими калони кафедраи химияи органикї ва биологї, 1981–1997 
дотсенти кафедраи химияи органикї ва биологии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев 
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кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 25 маќолањои илмї ва илмию методї аст. 
Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва 
ифтихорномаи донишгоњи омўзгорї ќадр карда шудааст.  

Ас.: Химия ва биохимияи сафедањо (ҳаммуаллиф). Д., 1995; Исследование суммарних 
глобулинов семян кунжута на гидроксилапатите (ҳаммуаллиф) // Вестник Педагогического 
университета, № 8. Д., 1997.  

 
ПИРОВ Мирзохоља (тав. 7. 09. 1943, дар д. 

Ѓавосиёни н. Ѓарм (имрўза Рашт), номзади илмњои 
педагогї (1982), дотсент. Солњои 1959–1962 дар 
Омўзишгоњи омўзгории шањраки Навобод тањсил 
намудааст. Солњои 1962–1964 муаллими синфњои 
ибтидоии д. Вардучи н. Рашт, 1964–1968 донишљўи 
факултети забон ва адабиёти Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1968–
1972 муаллими забон ва адабиёти тољики мактаби №1 н. 

Рашт, 1972–1975 аспиранти кафедраи адабиёти тољик, 1976–2002 муаллими 
калон ва дотсенти кафедраи адабиёти тољики ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 
2002–2007 директори филиали ѓоибонаи донишгоњи омўзгорї дар 
минтаќаи Рашт буд. Айни њол њамчун љонишини директори филиали 
мазкур оид ба корњои илмї фаъолият дорад. Оид ба таълими жанрњои 
фолклорї дар синфњои 5-6 кори илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 70 
маќолањои илмию методї ва 6 китобча оид ба њаёт ва фаъолияти 6 нафар 
омўзгорони бењтарини н. Рашт мебошад. Яке аз муаллифони китоби 
дарсии «Адабиёти Ватан» барои синфњои 5 ва 6-уми мактабњои Тољикистон 
аст.  

Ас.: Методикаи таълими жанрњои фолклорї дар синфњои 5-6, Д., 1984.  

 
ПИРОВ Рањмон (тав. 03. 07. 1951, н. Файзобод), 

риёзидон, номзади имлњои физика-математика (1984), 
дотсент (1990), доктори илмњои физика-математика (2018), 
профессор (2014). Солњои 1968-1973 донишљўи факултети 
физика-математика Донишкадаи давлатии педагогии ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко. Солњои 1973-1977 ба 
њайси котиби аввали озоди Кумитаи комсомолии 
донишкада ва ассистенти кафедраи анализи математикї. 

Аз соли 1977 то соли 1979 вазифаи љонишини декани факултети 
математика оид ба корњои тарбиявї. Солњои 1979-1982 аспирант. Солњои 
1993-1998 мудири кафедраи анализи математикї. Солњои 1971-1973 аъзои 
Кумитаи њизби Коммунисти ДДОТ ба номи С. Айнї. Соли 2008 узви 
вобастаи шуъбаи тољикистонии Академияи байналмиллалии илмњои 
мактабњои олї. Дастурњои таълимиашон оид ба «Муодилањои 
дифференсиалии муќаррарї» (иборат аз ду ќисм), «Ќатори Фуре», 
«Назарияњои функсияњои таѓйирёбандааш комплексї» ва «Барномаи 
таълимї ва баъзе тавсияњои методї (2016, 2018)», ки ба забони давлатї 
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навишта шудаанд, писанди кулли донишљўёну омўзгорон гаштааст. Аз 
соли 2015 профессори кафедраи анализи математикии ДДОТ ба номи С. 
Айнї мебошад. Бо Медали Хизмати шоиста (2006), зиёда аз 20 
ифтихорномањои Вазорати Маорифи Љумњурии Тољикистон, н. Исмоили 
Сомонї ва ДДОТ ба номи С. Айнї ќадр шудааст. Дорандаи унвони фахрии 
Корманди шоистаи Тољикситон (2021).  

Дар фаъолияти кории худ муаллифи 295 корњои илмї, як 
монография, чор китоби дарсї барои (МТМУ) ва 5-дастури таълимї-
методї барои донишгоњњои олї мебошад.  

Ас.: Об условиях совместности и многообразиях решений некоторих классов 
переопределенних систем уравнений в частних производних с несколькими неизвестними 
функциями». Д., 2021; Китоби дарсии Алгебра барои синфи 10. Д., 2017, 2021; Алгебра. Китоби 
дарсї барои синфи 9. Д., 2018; Нашри чорум. Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон. 
Д., 2020; Назарияи функсияњои таѓйирёбандааш комплексї. Китоби дарсї барои мактабњои 
олї. Д., 2017; Муодилањои дифференсиалї. (КТМ). Д., 2017; Барномањои таълимї ва баъзе 
тавсияњои методї. (Дустурњои таълимї-методї). Д., 2016; Дастури методї оиди ќаторњои 
Фурйе. Д. 1990; Дастури методї оид ба муодилањои дифференсиалии муќаррарї. Ќисми 1, 
ќисми 2. Д. 1988.  

 
 ПИРУМШОЕВ Њайдаршо (тав. 30. 12. 1944, д. 

Водхуди н. Ванљ), муаррихи тољик, узви вобастаи Академияи 
миллии илмњои Тољикистон (2018), доктори илмњои таърих 
(1996), профессор (1998), академики Академияи илмњои 
педагогї ва иљтимоии Россия (2007). Соли 1970 факултети 
таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1970–1972 

ассистенти кафедраи таърихи ИЉШС, 1972–1975 аспирант, 1976–1985 
муаллими калон, дотсенти кафедраи таърихи ИЉШС, 1985–1995 декани 
факултети таърихи Донишгоњи давлатии омўзгорї ш. Душанбе ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Аз соли 1995 то соли 2015 мудири кафедраи таърихи халќи 
тољики Донишгоњ ва дар як ваќт аз соли 1996 то соли 2019 мудири Шуъбаи 
таърихи ќадим, асрњои миёна ва давраи нави Институти таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии 
илмњои Тољикистонро ба зимма дошт. Муаллифи 35 асару китобњои дарсї, 
воситањои таълимї ва зиёда аз 500 маќолањои илмї, илмию методї буда, 
њамчуняке аз олимони шинохта ва соњибмактаби илми таърихшиносї дар 
кишвар ва берун аз он эътироф шудааст. Мавзуи тадќиќотњои ўро 
масъалањои мубрами таърихшиносї ва таърихнигорї, њамзамон масоили 
назарияи таърих дар бар мегиранд. Дар симпозиуму конференсияњои 
љумњуриявї, минтаќавї ва байналмилалї бо маърузаю гузоришњо баромад 
кардааст. Бо роњбарии ў 12 нафар рисолаи докторї ва зиёдаз 20 нафар 
рисолаи номзадї дифоъ кардаанд. Узви њайати мушовараи маљаллаи 
«Мероси ниёгон», њайати тањририяи «Муаррих», «Паёми Донишгоњи 
омўзгорї», сармуњаррири маљаллаи «Сотсиализм», узви Шурои 
диссертатсионї оид ба дифои рисолањои докторї дар назди Институт 
таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИ 
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Тољикистон мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон», Љоизаи Президенти Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф 
(2016), Љоизаи АМИТ ба номи академик М. С. Осимї дар соњаи илмњои 
љамъиятшиносї ва гуманитарї (2020) ќадр карда шудааст.  

Ас.: Тољикистон дар таълифи муњаќќиќони тоинќилобии рус (ба забони русї). Д., 1990; 
Муњаќќиќони тоинќилобии рус оид ба шањрњои Бухорои Шарќии охири асри XIX- аввали асри 
XX (ба забони русї). Д., 1992; Муњаќќиќони рус доир ба сиёсати Россия нисбат ба Осиёи Миёна 
дар асри XVIII (ба забони pyсї). Д., 1996; Таърихи омўзиши шўриши Восеь (ба забони русї). Д., 
1998; Равобити Русия бо Осиёи Миёна дар асри XVI то миёнаи асри XIX дар таьрихнигории 
рус. Д., 2000; Љовидон дар ёдњо. Бахшида ба 90-солагии академик М. Эркаев. Д., 2000; Ванљ. 
Очерки илмї-оммавї, М., 2004; Таърихи шањри Душанбе (аз замонњои ќадимтарин то рўзњои 
мо ҳаммуаллиф). Д., 2004; Кашшофи наќди таърих. Д., 2004; История Горно-Бадахшанской 
автономной области, Т. 1. Д., 2005; Таърихи Дарвоз. Д., 2008; Бозсозї: сохтем ё бохтем?. Д., 
2008; Таърихи халќи тољик (Китоби дарсї барои мактабњои олї), Хуљанд., 2008; Россия-
Таджикистан: история взаимоотношений (ҳаммуаллиф). Д., 2009; История таджикского народа, 
Т. IV (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Донишгоњи омўзгорї дар масири таърихи миллат. Д., 2011 
(ҳаммуаллиф); Нахустин маркази илму таълими таърих. Д., 2013 (ҳаммуаллиф); История 
таджикского народа, Т. III (ҳаммуаллиф). Д., 2013; Таърихи халќи тољик дар тарозуи 
таърихнигорї. Д., 2014; Масъалањои консептуалии таърихи халќи тољик (ба забони русї). Д., 
2014; Ахтари илму сиёсат, Хуљанд, 2019; Давлати Сомониён дар тарозуи таърихнигорї. Д., 2020.  

 
ПОКРОВСКИЙ Николай Василевич (тав. 1917, д. Семенови н. 

Арзамаси РСФСР, ваф. маълум нест), педагог, номзади илмњои педагогї 
(1966). Соли 1940 шуъбаи математикаи Донишгоњи давлатии ш. Ростовро 
хатм кардааст. Солњои 1944–1945 мудири ќисми таълими мактаби миёнаи 
№ 7 ш. Сталинобод, 1945–1946 директори мактаби миёнаи № 11 ш. 
Сталинобод, аз соли 1947 ассистент, аз соли 1951 муаллими калони 
кафедраи методикаи таълими математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1965–1969 
њамчун муовини декани факултети математикаи донишкадаи номбурда кор 
кардааст. Соли 1969 ба Донишкадаи омўзгории ш. Арзамаси Федератсияи 
Россия ба кор гузаштааст. Оид ба омўзиши унсурњои анализи математикї 
бо алоќамандии љузъии курси математикаи элементарї дар синфњои 
болоии мактаби миёна кори илмї анљом додааст. Муаллифи якчанд 
маќолањои илмї аст.  

Ас.: Шаклдигаркунињои геометрї ва таълими он дар мактаб // Мактаби советї, 1963, 
№11.  

 
ПОПОВ Владимир Алексеевич (тав. 25. 05. 1921, ш. Сареви вилояти 

Сталинград, ваф. маълум нест), адабиётшинос, номзади илми филология 
(1957), дотсент (1959). Соли 1951 факултети забон ва адабиёти руси 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1940–1946 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат кардааст. Солњои 1947–1954 мудири шуъбаи маданияти 
рўзномаи «Коммунисти Тољикистон» буд. Солњои 1954–1973 њамчун 
муаллим, муаллими калон, дотсент, мудири кафедраи адабиёти рус ва 
хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 30 корњои илмї ва илмию 
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методї, аз љумла њаммуаллифи китоби дарсии «Русская советская 
литература для 10-х классов таджикской школи» (1958) аст. Бо ордени 
«Шараф» дараљаи III (1956) мукофотонида шудааст.  

Ас.: Сотим Улугзода. Заметки по прозаическому произведению. Д., 1959.  
 

ПСИХОЛОГИЯ ВА ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР, факултет.  
Аввалин кафедраи психология, соли 1932 дар заминаи институти 

педагогии шаҳри Душанбе (ДДОТ-и имрӯза) таъсис дода шуд.  
Бањовиддинов А. М. (1911-1970) аввалини психологи тољик ба шумор 

меравад. У соли 1936 лабораторияи озмоиширо ташкил кард. Аввалин 
китоби дарсии психология бо забони тоҷикӣ тарчумаи китоби психологияи 
Б. М. Теплов, ки соли 1948 зери тахрири А. Баховаддинов аз чоп баромад. 
Ин китоб њамчун дастури таълимї солњои зиёд дар мактаб истифода бурда 
мешуд.  

Тадқиқотҳои аввалини психологӣ дар Тољикистон солхои 50-60-уми 
асри гузашта, зери таъсири психологияи русӣ-шуравӣ ва намояндагони 
барҷастаи он дар Тоҷикистон Л. А. Венгер ва М. Г. Ярошевский оғоз 
гардиданд. Зеро маҳз бо ташаббуси ӯ дар институти педагогии Душанбе ва 
дар Университети давлатии Тоҷикистон дар Душанбе кафедрахои 
педагогика ва психология ва дар соли 1963 дар университет лабораторияи 
тадкикотии психологӣ ташкил шуданд. Ҳамон солҳо дар Тоҷикистон се 
маркази тадқиқотӣ пайдо шуд: кафедраи психологияи Институти 
педагогии шаҳри Душанбе, лабораторияи тадқиқотӣ, кафедраи педагогика 
ва психологияи университет. Ҳар кадоми ин марказхо дар ҳамкорӣ бо ин ё 
он марказҳои психологии собиқ Иттиҳоди шуравӣ дар самтҳои гуногун 
тадқиқот мегузарониданд.  

Дар заминаи кафедраи педагогика ва психологияи университет ва 
институти педагогӣ доир ба масъалаи таърихи психология (М. Г. 
Ярошевский, Р. Устоев), доир ба масъалаҳои омӯзиши забони тоҷикӣ ва 
забони русӣ дар макотиби тоҷикӣ ва дигар масъалахои психологию 
педагогии синнусолӣ (Ш. Додобоева, С. Алиев, Н. Сафаров, Н. Юнусова, 
Л. Солеҳбоев ва дигарон) тадқиқот мегузарониданд.  

Оид ба масъалањои таърихи психология, психологияи умумию 
педагогї як зумра олимони тољик (З. А. Беркович, Торговис Н. А. Н. А. 
Бикчентай, Л. А. Вегнер, Д.И.Фелдштейн, М. Г. Ярошевский) китобњо ва 
маколањои илмиро таълиф доданд. Дар инкишофи илми психология дар 
Тоҷикистон хизмати профессор М. Г. Ярошевский махсусан бузург аст. 
Махсусан, асарњои М. Г. Ярошевский «Проблемаи детерминизм дар 
психофизиологияи асри XIX» (соли 1961), «Таърихи психология» (соли 
1966), «Оид ба роњи таърихии психофизиология» (соли 1970), «Психология 
дар асри XX», «Проблемаи эљоди илмї дар психологияи муосир» (1971), « 
ва вазъи ќонунии психологияи хориља» (соли 1974) ва асари 
Д.И.Фельдшейи «Проблемам психологияи ташаккули сифатњои маънавии 
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шахсият ва синусоли наврасї», дар и психологияи рус ва тољик маќоми хос 
доранд.  

Солењбоев В. Х. муаллифи зиёда аз 200 кори илмї ва методї дар 
соњаи психология мебошад. Аз љумла 50 монография, дастурњо ва васоити 
таълимиро барои донишљуён ва омўзгорон таълиф намудааст. «Очеркњо 
дойр ба психо-логияи и нутќи русии мактабњои тоҷикї» (1967), «Тањлили 
психологии ваљњои омузиши забони русї њамчун забони дуюми модарї» 
(1973), «Баъзе хусусиятхои накди матнхо бо забони дуюм» (соли 1973), 
«Системаи омўхтани психология дар донишгоњи олии омузгорї» (соли 
1982) ва ѓайра амсоли онњоянд.  

Ба ќалами профессор Н. Н. Турсунов корњои зиёд бахшида шудаанд. 
Корњои илмии ў мавриди истифодабарии донишљуён, муаллимони варзиш, 
кормандони кўдакистонњо гардидааст. «Воситањои аёнї аз психология» 
(соли 1987), «Бозињои миллии тоҷикї» (1989), «Варзиши халќи тоҷик», 
«Методикаи таълими тарбияи љисмонї дар синфњои 1» (соли 1986), «Бозї-
машѓулиятњо дар боѓчаи бачагон» ва гайрањо.  

Солњои 1964-1967 дар зери тахрири профессор М. Г. Ярошевский 
китоб зери унвони «Курси лексия аз пси-хологияи умумї», Солењбоев В. Х. 
«Курси мухтассари лексия аз психологияи умумї» нашр шуд, ки барои 
донишљуёну устодон дар омўхтани илми психология кумаки калон 
расонид. Соли 1977 китоби «Психология»-и В. А. Крутетскийро Р. 
Атахонов ба забони тоҷикї тарљума карда буд. Китоби В. А. Недоспасова 
«Таълим ва тараќиётити психика» (соли 1988) дар рушду камоли 
психология ањамияти калон дорад.  

Пешрафти илми психология, таълифу тањияи маводу дастурњои 
методикањои таълими дар соњаи психология баъди соњибистиќлол 
гардидани Чумњурии Тоникистон хеле назаррас аст. Мо инро дар 
фаъолияти олимону устодони кишвар бараъло дида метавонем.  

Соли 1982 кафедраи «Педагогика ва психология» барҳам дода шуда 
ба ҷои он кафедраҳои алоҳидаи «Педагогика» ва «Психология» ташкил 
ёфтанд. Ҳамин тавр, таълими фанни психология оғоз аз соли 1982 аз 
ҷониби кафедраи мустақили «Психология» ба роҳ монда шуд, ки аз замони 
таъсисёби то соли 1997 сарварии онро профессор, доктори илмҳои 
психологи Разиюлло Атахонов ба уҳда дошт. Соли 1994 бо ташаббуси 
профессор Р. Атахонов дар таркиби факултаи таърих шуъбаи 
“Психология» ташкил карда шуд.  

Доктори илмњои педагогика ва психология Буйдоков X. як ќатор 
китоб, дастур ва нишондодњои методиро ба табъ расонидааст, ки омузиши 
онњо аз ањамият холї нест. Ба ќатори онњо «Ташаккули донишњои 
хулосавї дар љараёни таълими хонандагони синфњои болої» (соли 1992), 
«Асосњои психологии таълими хонандагон ва протсесси ягонаи педагогї» 
(1998), «Психология дар идоракунии амалї» (2000), «Асосњои дидактика», 
«Мактаби олї ва масъалаи маълумоти психологї-педагогї барои 
мактабњои ѓайри педагогї» (2003) ва ѓайра шомиланд.  



548 

 

Соли 1994 устодони донишгоњи давлатии омўзгории шањри Кулоб Т. 
Мустафоќулов ва М. Нарзуллоева китоби дарсии «Асосњои психологияи 
синнусолї ва педагогї»-ро ба забони тољики таълиф ва нашр карданд, ки 
барои аз худ намудани донишњо дар соњаи психологияи синнусолї ва 
бачагона ба донищљуён кумаки калон расонид. Соли 1995 Нарзуллоева М. 
китоби дарсиро зери унвони «Баъзе хусусиятњои и психологии кўдакони 
синни томактабї»- ба табъ расонид, ки барои кормандони муассисањои 
томактабї ва дониищљуёни факултањои педагогика, шуъбаи педагогика ва 
психологияи донишгоњи омузгорї ва коллељи педагогї дар омўхтани илми 
психологияи бачагон кумаки калон расонд. Инчунин, аз тарафи 
Нарзуллоева М. соли 2001 дастури методи оид ба «Тайёрии психологии 
таљрибаомўз», соли 2004 «Машѓулиятњо оид ба тарбияи маданияти 
сенсории кўдакони синни 3-4 сола» тањия ва нашр карда шуд, ки онњо дар 
тайёрии касбии донишљуён ва фаъолияти амалии кормандони муассисањои 
томактабї ањамияти калон доранд.  

Бо ташаббуси устодони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ќодиров С. 
ва Давлатов М. китоби «Психология» (2002), «Психологияи иљтимої» 
(2004) дастраси хонандагон гардид. Инчунин, устоди њамин донишгоњ 
Амонов Н. К. дар китоби худ «Асосњои муошироти педагогї» (2003) ба 
масъалањои психологияи муоширот равшани андохт. Махсусан тањия ва 
нашр гардидани «Дастури психологияи амалї» (соли 2004), ки барои 
психологњои амалии муассисањои таълимию тарбиявї ва ташкилотњои 
ѓайридавлатї тавсия гардидааст, дар баъзе масъалањои психологияи 
оилавї, таълим, тарбия, муоширот ва мутобикшавии иљтимої, солимии 
психолога ва ѓайрањо тањлил карда шудаанд. Ин китоб дар як ваќт дар зери 
тањрири Н. М. Юнусова бо њаљм ва адади зиёд бо забонњои тољикї ва русї 
нашр гардиданд.  

Дар зери тањрири шодравон Алиев С. Н. китоби «Равоншиносии 
синнусолї ва омузгорї» (соли 2003), «Асосњои психологияи амалии 
маълумот» (соли 2004) нашр шуданд, ки дар илмї психологияи тољик 
заминањои боэътимод гузошт.  

Бояд ќайд кард, ки соли 2000-ум бо ташаббуси профессор Турсунов 
Н. Н. ассотсиатсияи психологони Тољикистон таъсис дода шудааст, ки он 
дар тадќиќ пањлуњои гуногуни и психологияи таъсири муайян мерасонад. 
Бо дастгирї ва кумаки ташкилотњои ѓайридавлатї (ЮНИФЕМ, 
ЮНИСЕФ, ОБСЕ, ACT Осиёи Миёна).  

Ассотсиатсияи психологони Љумњурии Тољикистон ва Ассотсиатсияи 
њуќуќшиносони љавони умњурии Тољикистон конфренсияи илмї-назариявї 
дар мавзуи «Љињатњои пешгирии хушунат: тањлили вазъият, таљрибаи кор, 
роњњои њалли масъала» (25-26 ноябри соли 2005) гузаронида шуд, ки он дар 
омўзиши тањлили масъалањои илмї психологияи муосир наќши муњим 
хоњад бозид.  

Соли 2016 дар ДДОТ ба номи С. Айнӣ факултети “Психология, 
таҳсилоти томактабӣ ва фарогир» таъсис дода шуда, он соли 2018 ба 
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“Психология ва таҳсилоти фарогир» номгузорӣ карда шуд. Соли 2017 
бошад, дар ДДОТ ба номи С. Айнӣ боз чор ихтисоси дигар: психологияи 
иҷтимоӣ, психологияи умумӣ, психологияи педагогӣ ва психологияи 
муносибатҳои оилавӣ таъсис дода шуданд.  

 

ПСИХОЛОГИЯ ВА ПЕДАГОГИКАИ ТОМАКТАБӢ, кафедра  
Соли 2021 дар назди факултети факултети тањсилоти томактабї ва 

ибтидої ва кафедраи Назарияи ва методикаи тањсилоти томактаби таъсис 
дода шуд.  

Саҳми худро дар рушд ва нумуи ин соња номзади илми педагогӣ, 
дотсент Тоҷибоева Л. М., ки солҳои 1989-1996 вазифаи мудири кафедраи 
тарбияи томактабиро дар уҳда дошт гузоштааст. Аз тарафи омӯзгорони 
кафедра дар ҳамкорӣ бо корманди илмии шуъбаи тарбияи томактабии 
Пажуҳишгоҳи рушди маорифи ҶТ дар ин давра як қатор дастурҳои илмӣ-
методӣ рӯи нашр омаданд. Аз ҷумла дастурҳои Маҷидова Б. 
«Машғулиятҳо оид ба шинос намудани кӯдакони гурӯҳҳои хурд ва миёна 
бо табиат» (1990), «Шиносоии кӯдакон бо табиат» -1992), Иматова Л. 
«Забони модарӣ- калиди ганчинаи илму дониш» (1996), Б. Маҷидова ва Л. 
Иматова «Истифодаи зарбулмасалу мақолҳо дар дар таълим ва тарбияи 
кӯдакони синни томактабӣ» (1999), Л. М. Тоҷибоева «Ташкил ва роҳбари 
ба фаъолияти коллективонаи кӯдакон», Маҷидова Б., Ғуломова Н. С. 
«Машғулияти шинос намудани кӯдакон бо муҳити атроф (1990), Шинос 
намудани кӯдакон бо табиат (1992) ва ғайраҳо.  

Дар пешрафти тадқиқотҳои илмӣ- методии соҳаи тарбия, таълим ва 
таҳсилоти томактабӣ саҳми М. Нарзуллоева хеле назаррас аст. Маводҳои 
таълимӣ бо номи «Асосҳои психологияи синнусолӣ ва педагогӣ» (1993), 
«Баъзе хусусиятҳои психологии бачагони синни томактабӣ» (1995), 
«Психологияи бачагона» (иборат аз 2 кисм, 2007) ва як қатор дастурҳои 
методӣ ба монанди «Бозиҳои миллии тоҷикӣ дар боғчаи бачагон» (1993), 
«Машғулиятҳо оид ба тарбияи маданияти сенсории кӯдакони 3-4 сола», ки 
донишҷӯён ва кормандони соҳаи томактабӣ ҳамарӯза истифода мебаранд.  

 Аз соли 1996 то соли 2012 Маҷидова Б. С. роҳбарии кафедра ба уҳда 
дошт. Таҳти роҳбарии ӯ якчанд мутахассисони ҷавон ба кори кафедра ҷалб 
карда шуданд, ба монанди Обидова М., Саидова З., Қурбонова Г. А., 
Қурбонова З. Ш. ва дигаронро номбар намудан мумкин аст, ки саҳми 
арзандаи худро дар таълиму тарбияи донишҷуён гузоштаанд.  

Хатмкардагони шуъбаи таҳсилоти томактабӣ ба монанди доктори 
илмҳои педагогӣ, Юнусова Н. М. доктори илмҳои педагогӣ Иматова Л. М., 
номзади илми педагогӣ Бобохонова С., номзади илми педагогӣ Обидова 
М., номзади илми фалсафа Давлиёрова С., мутахассисони соҳаи томактабӣ 
Тоҷибоева Ш., Ҳамдамова М., Ғафурова И., Девоншоева Т., Офиятхонова 
С., Назарова З., Исломова Б., Каримова А., Ҷалолова Г., Муҳидинова Ш., 
Шарипова Н., Урунова М. ва дигаронро номбар кардан мумкин аст, ки дар 
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соҳаҳои гуногун кор карда, ба халқу ватани азизамон хизмат карда 
истодаанд. Айни замон мудири ин кафедра Ќурбонова З. Ш. мебошад.  

 
ПСИХОЛОГИЯИ ИЉТИМОЇ ВА МУНОСИБАТЊОИ ОИЛАВЇ, кафедра 

Кафедра психологияи иљтимої ва муносибатњои оилавии факултети 
психология ва тањсилоти фарогири ДДОТ ба номи С. Айнї моњи августи 
соли 2019 таъсис ёфт. Теъдоди зиёди омўзгорон љавонон мебошанд, ки 
баъд аз зинаи магистратура ба фаъолият шуруъ карданд. Соатњои 
таълимии кафедра барои 5 ихтисоси дар факултет амалкунанда таќсим 
шудааст: психологияи иљтимої, психологияи муносибатњои оилавї. 
Омўзгорони кафедраи мазкур аз фанњои тахассусї ба донишљўёни 
ихтисосњои тањсилоти томактабї–равоншинос низ дарс мегўянд.  

Дар назди кафедра ихтисосњои психологияи иљтимої, психологияи 
муносибатњои оилавї амал мекунанд. Барои бо сифат омода намудани 
мутахассисон, ташкил ва гузаронидани таљрибаомўзии таълимї, педагогї 
ва психологї-педагогї, баргузор намудани дарсњои амалї кафедрањои 
тахассусї бо Сарраёсати маорифи шањри Душанбе, Кумитаи кор бо занон 
ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Агентии давлатии њифзи 
иљтимоии ањолии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 
Љумњурии Тољикистон, мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони кари н. 
Рўдакї, мактаб-интернати љумњуриявии кўдакони сустшунавоии н. Рўдакї, 
мактаб-интернат барои кўдакони аќлан аќибмондаи №2 ш. Душанбе, 
маљмааи табобатї-тавонбахшии «Чорбоѓ» њамкории зич ба роњ монда 
шудааст.  

 

ПСИХОЛОГИЯ ВА ПЕДАГОГИКАИ ТОМАКТАБӢ, кафедра  

Соли 2021 дар назди факултети факултети тањсилоти томактабї ва 
ибтидої ва кафедраи Назарияи ва методикаи тањсилоти томактаби таъсис 
дода шуд.  

Саҳми худро дар рушд ва нумуи ин соња номзади илми педагогӣ, 
дотсент Тоҷибоева Л. М., ки солҳои 1989-1996 вазифаи мудири кафедраи 
тарбияи томактабиро дар уҳда дошт гузоштааст. Аз тарафи омӯзгорони 
кафедра дар ҳамкорӣ бо корманди илмии шуъбаи тарбияи томактабии 
Пажуҳишгоҳи рушди маорифи ҶТ дар ин давра як қатор дастурҳои илмӣ-
методӣ рӯи нашр омаданд. Аз ҷумла дастурҳои Маҷидова Б. 
«Машғулиятҳо оид ба шинос намудани кӯдакони гурӯҳҳои хурд ва миёна 
бо табиат» (1990), «Шиносоии кӯдакон бо табиат» -1992), Иматова Л. 
«Забони модари- калиди ганчинаи илму дониш» (1996), Б. Маҷидова ва Л. 
Иматова «Истифодаи зарбулмасалу мақолҳо дар дар таълим ва тарбияи 
кӯдакони синни томактабӣ» (1999), Л. М. Тоҷибоева «Ташкил ва роҳбари 
ба фаъолияти коллективонаи кӯдакон», Маҷидова Б., Ғуломова Н. С. 
«Машғулияти шинос намудани кӯдакон бо муҳити атроф (1990), Шинос 
намудани кӯдакон бо табиат (1992) ва ғайраҳо.  
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Дар пешрафти тадқиқотҳои илмӣ- методии соҳаи тарбия, таълим ва 
таҳсилоти томактабӣ саҳми М. Нарзуллоева хеле назаррас аст. Маводҳои 
таълимӣ бо номи «Асосҳои психологияи синнусолӣ ва педагогӣ» (1993), 
«Баъзе хусусиятҳои психологии бачагони синни томактабӣ» (1995), 
«Психологияи бачагона» (иборат аз 2 кисм, 2007) ва як қатор дастурҳои 
методӣ ба монанди «Бозиҳои миллии тоҷикӣ дар боғчаи бачагон» (1993), 
«Машғулиятҳо оид ба тарбияи маданияти сенсории кӯдакони 3-4 сола», ки 
донишҷӯён ва кормандони соҳаи томактабӣ ҳамарӯза истифода мебаранд.  

 Аз соли 1996 то соли 2012 Маҷидова Б. С. роҳбарии кафедра ба уҳда 
дошт. Таҳти роҳбарии ӯ якчанд мутахассисони ҷавон ба кори кафедра ҷалб 
карда шуданд, ба монанди Обидова М., Саидова З., Қурбонова Г. А., 
Қурбонова З. Ш. ва дигаронро номбар намудан мумкин аст, ки саҳми 
арзандаи худро дар таълиму тарбияи донишҷуён гузоштаанд. Њоло мудири 
кафедра Ќурбонова З. Ш. мебошад.  

 

 
 

ПСИХОЛОГИЯИ УМУМЇ, кафедра.  

Дар ибтидо бо номи равоншиносї яке аз нахустин кафедрањои 
донишгоњи омўзгорї буда, соли 1932 дар як ваќт бо кафедраи педагогика 
таъсис ёфтааст. Дар солњои аввал танњо доктори илмњои фалсафа, 
академик Бањовиддинов А. М. њамчун иљрокунандаи вазифаи дотсент ба 
забони тољикї аз фанни равоншиносї дарс мегуфт. Соли 1936 бо 
ташаббуси ў, ки минбаъд чун файласуфи номї шуҳрат ёфтааст, аввалин 
озмоишгоњи равоншиносї ташкил карда мешавад. Бо ибтикори 
Бањовиддинов А. М. соли 1948 китоби дарсии Теплов Б. М. «Психология» 
ба забони тољикї тарљума ва нашр мегардад. Соли 1938 кафедраи 
равоншиносї мустаќил мегардад, вале минбаъд ба сабабњои гуногун бо 
кафедраи педагогика гоњ якљоя ва гоњ мустаќил амал менамояд. Кафедраи 
равоншиносї аз соли 1961 инљониб њамчун кафедраи мустаќил арзи вуљуд 
дорад. Ѓайр аз Бањовиддинов А. М., олимони номдор: Беркович Э. Л., 
Торговис, Бикчентай Н. А., Ярошевский М. Г., муаллимон: Антошенко, 
Покровская А., Ањмадов М. Х., Исмоилов У. ва дигарон дар рушди илми 
равоншиносї ва тарбияи мутахассисон хизмати босамар кардаанд.  

 Дар солњои гуногун ба кафедра профессор Бикчентай Н. А., 
Ярошевский А. Г., дотсентон: Казачкова М. К., Турсунов Н. Н., Солењбоев 
В. Њ., Алиев С. Н., Пудинаев А., Юнусова Н. М. сарварї карда ва дар 
пешравии илмии он сањми арзандае гузоштанд.  

 Аз соли 2009 то соли 2014 номзади илмњои педагогї Мањмудов 
Шокир Комилович сарварии кафедраро ба уҳда дошта, 12 нафар 
омўзгорон фаъолият менамуданд: њамкорон – дотсент Алиев С., Юнусова 
Н. М., Файзалиев Љ. ва муаллимони калон: Тољибоева Ш. В., Њамдамова 
М. Н., Ѓафурова И. Ш., Машрабова Д., Мирзоева Ш., ассистентон: 
Ќурбонов Н. Х., Љўраев Ш. Ю., Маматова А. Б. кору фаъолият намудаанд.  
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Дар солҳои 2014 – 2020 роҳбарии кафедраро н.и.п., дотсент Саидов 
Муҳиддин Вайсддинович ба зимма доштанд, ки ин давра дар кафедра 19 
нафар омўзгорон, аз љумла, профессор Юнусова Н. М., номзади илмњои 
педагогї, дотсент Сулаймонова А. Г., н.и.п. Назарова З. Э., н.и.п. Саидов 
Н. Т., н.и.п. Саидова Б. Т. н.и.п. Акрамова М. Њ. муаллимони калон: 
Тољибоева Ш. В., Њамдамова М. Н., Ѓафурова И. Ш., Ќурбонов Н. Х., 
Маматова А. Б., Р. А., Нозимов Т. Ќ., Шарипов А. М., Эмомназарова М. 
А., ассистентон: Абдулњаева Р. А. Сафарова Д. Б., Салимов Д. Ф., 
Мастонаи Саид кор ва фаъолият менамуаанд.  

Аз соли 2020 то ин ҷониб роҳбарии кафедраро н.и.п. Акрамова 
Моҳрухсор ҳамчун иҷрокунанда ба уҳда доранд. Имрўз дар кафедра 18 
нафар омўзгорон, аз љумла, профессор Юнусова Н. М., номзади илмњои 
педагогї, дотсент Сулаймонова А. Г., н.и.п. Саидов Н. Т., н.и.п. Саидова Б. 
Т., муаллимони калон: Тољибоева Ш. В., Њамдамова М. Н., Ѓафурова И. 
Ш., Ќурбонов Н. Х., Маматова А. Б., Нозимов Т. Ќ., Шарипов А. М., 
Эмомназарова М. А., ассистентон: Абдулњаева Р. А. Сафарова Д. Б., 
Салимов Д. Ф., Мастонаи Саид, ки аксарашон корњои илмии худро ба 
анљом расонида, омодаи дифоъ мебошанд. Ќисми дигаре ба навиштани 
рисолањои илмї машѓуланд.  

Вазифаи асосии кафедраи психология дар омода намудани 
мутахассисисони касбӣ дар соҳаи омӯзгорӣ калон буда, усулу роњњои 
самарабахши ташкили таълимро аз фанњои гуногун муайян мекунанд. 
Инчунин, омўзиш ва шаклњои самарабахши таълим бо маќсади њарчи 
бењтар тайёр намудани донишљўён ба фаъолияти омўзгорї, инкишофи 
фаъолияти мустаќилонаи шогирдон, маќсаднок ташкил намудани 
таљрибаомўзї дар мактаб, муайян кардани шакл, восита ва усулњои 
ташаккули сифатњои муњими касбї дар омўзгорони оянда дар маркази 
диќќати устодони кафедра мебошад. Мањсули кори илмию татќиќотии 
аъзои кафедра дар шакли монографияҳо, маҷмуаи илмї мақолаҳои илмию 
методӣ низ нашр расидаанд. Дар самти ташкил ва баргузор кардани 
конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва назариявӣ калон буда, омӯзгорони кафедра 
бевосита дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ саҳм 
мегузоранд. Инчунин, дар назди кафедраи психологияи умумидонишгоҳи 
ташхисҳои судии психологӣ ва машварат ва суҳбатҳои гузаронида 
мешавад.  

 
ПСИХОЛОГИЯИ УМУМЇ ВА ПЕДАГОГЇ, кафедра.  
Кафедраи номбурда аз рўзи таъсисёбии факултет се маротиба ивази 

ном кардааст. Дар аввал кафедра назария ва методикаи таҳсилоти 
томактабӣ номгузорӣ шуда, ки ба он дар баробари 3 ихтисосҳои 
томактабӣ, инчунин, ихтисоси равоншиноси амалӣ дохил мешуданд, ки 
роҳбарии онро номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Тураев Ёрмаҳмад 
Бегматович иҷро мекард. Дар ҳайати кафедра зиёда аз 15 нафар омӯзгорон 
фаъолият мекарданд, аз ҷумла профессорон, докторони илм Атохонов Р., 
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Маҷидова Б., Юнусова Н., Файзализода Ҷ., Иматова Л. номзадҳои илм 
Тураев, Ё., Обидова М., Дадобоева М., Қурбонова З., муаллимони калон, 
Ҳамидов У., Назаров Н., Аҷиков Х., ассистентон Аминов А., Бобиева С., 
Маҳмадуллоева Ш. ва ғайраҳо. Баъд аз қабули Қарори Шурои олимони 
донишгоҳ оид ба тобеъи факултети таҳсилоти томактабӣ ва ибтидоӣ 
гузаронидани ихтисосҳои томактабӣ кафедра ивази ном кард ва он 
психологияи касбиро гирифт, ки ба он номзади илмњои педагогї, и. в. 
дотсент Дадобоева М. С. мудир таъин гардид.  

Минбаъд бо зиёд гардидани ихтисосҳо ва миқдори донишҷӯён 
кафедраи психологияи касбӣ моњи августи соли 2018 ба ду кафедра ҷудо 
карда шуд: психологияи умумӣ ва педагогӣ, психологияи иҷтимоӣ ва 
муносибатҳои оилавӣ. Њайати омўзгорони имрўз аз 22 нафар иборат буда, 
теъдоди зиёди омўзгорони кафедра љавонон мебошанд, ки баъд аз зинаи 
магистратура ба фаъолият шуруъ карданд. Соатњои таълимии кафедра 
барои ихтисосњои дар факултет амалкунанда таќсим шудааст: психологияи 
амалї, психологияи умумї, психологияи педагогї. Омўзгорони кафедраи 
мазкур аз фанњои тахассусї ба донишљўёни ихтисосњои тањсилоти 
томактабї –равоншинос низ дарс мегўянд.  

Дар назди кафедра ихтисосњои равоншиноси амалї, психологияи 
умумї, психологияи педагогї амал мекунанд.  

 
ПУДИНАЕВ Аъзам (тав. 6. 06. 1948, н. 

Комсомолобод (имрўза Нуробод), педагог, номзади 
илмњои педагогї (1992), дотсент (2000). Соли 1971 
факултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1971–1973 корманди рўзномаи 
«Педагоги љавон», 1973–1974 хидмати артиши шуравї, 
1974–1976 корманди рўзномаи «Педагоги љавон», 1976–
1980 муаллими кафедраи равоншиносї, 1980–1983 

аспирант, 1983–1998 муаллим, муаллими калон, 1998–2004 мудири 
кафедраи равоншиносии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2005 
њамчун дотсенти кафедраи равоншиносии Донишгоњи тиљорати 
Тољикистон фаъолият дорад. Муаллифи зиёда аз 50 таълифоти илмї, 
илмию методї мебошад, ки дар онњо масъалањои тарбияи маънавии 
љавонон ва сањми кафедраи равоншиносї дар тайёр намудани 
мутахассисон баррасї шудаанд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (1998) ќадр карда шудааст.  

Ас.: Тарбияи маънавии љавонон. Д., 1996; Даргоњи маърифат. Д., 2001; Тарбияи 
ахлоќии донишљўён // Мактаби советї. Д., 1983, №19; Тарбияи мустаќилияти љавонон // 
Маърифат. Д., 1992, №4; Тарбияи њиссиёт дар наврасон // Паёми донишгоњи омўзгорї. 
Д., 2000, №4.  
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ПУЛОТОВ Додољон (тав. 16. 11. 1924, ш. Хуљанд, 
ваф. 04. 02. 1987, ш. Душанбе), географ, номзади илмњои 
география (1969), дотсент (1973). Соли 1945 
Донишкадаи давлатии омўзгории Ленинобод ба номи 
С. М. Кировро хатм кардааст. Аз соли 1970 ба 
донишкадаи омўзгории пойтахт ба кор омада, солњои 
1971–1981 вазифаи мудири кафедраи методикаи 
таълими география ва биологияро ба уҳда дошт. 
Солњои 1982–1987 декани факултети географияи 

Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Дар давоми фаъолияти корияш дар донишкадаи омўзгорї дар тарбияи 
садњо нафар мутахассисон барои соњаи маорифи љумњурї сањми арзандаи 
худро гузоштааст. Муаллифи китоби дарсии «Географияи РСС 
Тољикистон» барои синфњои 8-ум буд. Барои хизматњояш бо якчанд 
медалњо ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон 
мукофотонида шудааст.  

 
ПУЛОДОВ Љалолиддин Камолович (тав. 09. 06. 1937, ш. Самарќанд), 

физик, номзади илмњои физика-математика (1973), дотсент (1975). Солњои 
1955–1960 дар факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Солњои 1960–1967 ассистенти кафедраи физикаи умумии донишкадаи 
номбурда, 1967–1970 аспиранти Донишгоњи давлатии Озарбойљон, 1970–
1979 муаллими калон, дотсенти кафедраи физикаи умумии донишкадаи 
омўзгории пойтахт буд. Соли 1979 ба дигар муассиса ба кор гузаштааст. 
Њамзамон, солњои 1977–1978 вазифаи декани факултети физикаи 
донишкадаи омўзгориро ба уҳда дошт. Оид ба физикаи гармо корњои 
илмию тадќиќотї бурда, зиёда аз 17 номгўи корњои илмї ва илмию методї 
нашр кардааст. Бо рањматномањои раёсати донишкадаи омўзгорї сарфароз 
шудааст.  

 
ПЎЛОТОВ Абдуњамид (тав. соли 1903, д. Љўйи 

Даштаки вилояти Самарќанд, ваф. соли 1991, ш. 
Самарќанд), ходими давлатї ва љамъиятии шуравї. 
Солњои 1920–1921 дар мактаби шуравї ва њизбї тањсил 
кардааст. Солњои 1924–1925 дар шуъбаи маорифи ш. 
Самарќанд кор кардааст. Солњои 1925–1931 дар 
Донишгоњи коммунистии Осиёи Миёна ба номи В. И. 
Ленин тањсил намудааст. Солњои 1931–1932 њамчун 
аввалин директори Донишкадаи омўзгории ш. 

Сталинорбод кор кардааст. Солњои 1932–1934 котиби кумитаи њизби 
коммунистии н. Зањматобод (њозира н. Айнї), 1934–1935 директори 
Донишкадаи омўзгории ш. Сталинобод буд. Солњои дар вазифаи 
директори донишкадаи омўзгории ш. Душанбе кор карданаш ў дар 
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анљумани дуюми Њизби Коммунистии Тољикистон номзад ба аъзогии КМ 
ПК (б) Тољикистон интихоб шуда буд. Солњои 1935–1937 њамчун директори 
мактаби Осиёимиёнагии мутахассисони радиошунавонї кор кардааст. 
Соли 1940 шуъбаи ѓоибонаи факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Тошкентро хатм намуд. Солњои 1939–1941вазифаи директори 
китобхонаи ба номи Алишери Навоии ш. Тошкентро ба уҳда дошт. Дар 
солњои Љанги Бузурги Ватанї сарбози собиќ бригадаи тирандозии №89 ба 
Ќизил-Арбат, баъд вилояти Машњади Эрон фиристода шуд. Соли 1956 
директори мактаби сохтмонии ш. Самарќанд таъин гашт. Соли 1961 аз ин 
вазифа ба нафаќа баромад. Њамзамон солњои 1970–1991 дар вазифаи 
мудири шуъбаи дастхатњои Шарќии Донишгоњи давлатии ш. Самарќанд 
кор кардааст. Пўлодов А. дар љашни 50-солагии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (1981) иштирок намуда, бо 
омўзгорон ва донишљўён вохўрї гузаронида, аз хотироти худ оид ба 
фаъолияти донишкада дар аввали солњои 30-уми асри XX маълумоти 
муфассал дода буд. Муаллифи як силсила маќолањои илмї мебошад. Барои 
хизматњояш бо унвони фахрии «Ходими шоистаи маданияти Узбекистон» 
(1977) ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Узбекистон 
сарфароз гардидааст.  
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Р 
 
РАВОНШИНОСЇ, кафедра.  
Кафедраи равоншиносї яке аз нахустин кафедрањои донишгоњи 

омўзгорї буда, соли 1932 дар як ваќт бо кафедраи педагогика таъсис 
ёфтааст. Дар солњои аввал танњо доктори илмњои фалсафа, академик 
Бањоваддинов А. М. њамчун иљрокунандаи вазифаи дотсент ба забони 
тољикї аз фанни равоншиносї дарс мегуфт.  Соли 1936 бо ташаббуси ў, ки 
минбаъд чун файласуфи номї шуҳрат ёфтааст, аввалин озмоишгоњи 
равоншиносї ташкил карда мешавад. Бо ташаббуси Бањоваддинов А. М. 
соли 1948 китоби дарсии Теплов Б. М. «Психология» ба забони тољикї 
тарљума ва нашр мегардад. Соли 1938 кафедраи равоншиносї мустаќил 
мегардад, вале минбаъд ба сабабњои гуногун бо кафедраи педагогика гоњ 
якљоя ва гоњ мустаќил амал менамояд. Кафедра равоншиносї аз соли 1961 
инљониб њамчун кафедраи мустаќил арзи вуљуд дорад. Ѓайр аз. 
Бањоваддинов А. М, олимони номдор. Беркович Э. Л, Торговис, Бикчентай 
Н. А., Ярошевский М. Г., муаллимон Антошенко, Покровская А., Ањмадов 
М. Х., Исмоилов У. ва дигарон ба њамаи мушкилоти моддию иќтисодии 
љумњурї нигоњ накарда, дар рушди илми равоншиносї ва тарбияи 
мутахассисон хизмати босамар кардаанд. Дар солњои гуногун ба кафедра 
профессор Бикчентай Н. А., Ярошевский М. Г., дотсентон Казачкова М. 
К., Турсунов Н. Н., Солењбоев В. Њ., Алиев С. Н., Пудинаев А., Юнусова 
Н. М. сарварї карда, дар пешравии илмии он сањми арзандае гузоштанд. 
Айни њол роњбарии кафедраро Мањмудов Ш. К. ба уҳда дорад.  

Имрўз дар кафедра 12 нафар омўзгорон, аз љумла, н.и.п. Мањмудов 
Ш. К. ва њамкорон – дотсент Алиев С., Юнусова Н. М., Файзалиев Љ. ва 
муаллимони калон Тољибоева Ш. В., Њамдамова М., Ѓафурова И. Ш., 
Машрабова Д., Мирзоева Ш., ассистентњо Курбонов Н., Љураев Ш. Ю., 
Маматова А. ва як мудири озмоишгоњ кор мекунанд, ки аксарашон ба кори 
илмї машѓуланд.  

Мувофиќи наќшаи кории илмии донишгоњ аъзоёни кафедра бо 
тадќиќи мавзуи «Шароитњои аз нигоњи равоншиносї самаранок намудани 
таълиму тарбияи мактабиён ва донишљўён» машѓуланд. Олимони кафедра 
имкониятњои маърифатии мактаббачагонро дар андўхтани дониш ва 
инкишофи фикрї дар шароити таълими озмоишї омўхта, усулу роњњои 
самарабахши ташкили таълимро аз фанњои гуногун муайян мекунанд. 
Инчунин, омўзиши шаклњои самарабахши таълим бо маќсади њарчи бењтар 
тайёр намудани донишљўён ба фаъолияти омўзгорї, инкишофи фаъолияти 
мустаќилонаи шогирдон, маќсаднок ташкил намудани таљрибаомўзї дар 
мактаб, муайян кардани шакл, восита ва усулњои ташаккули сифатњои 
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муњими касбї дар омўзгорони оянда дар маркази диќќати устодони 
кафедра мебошад. Мањсули кори илмию тадќиќотии аъзоёни кафедра дар 
шакли маҷмуањои илмї низ нашр гардидаанд.  

 
 
РАЁСАТИ ИЛМ ВА ИННОВАТСИЯ 
Самти асосии Раёсати илм ва инноватсия танзим намудани 

фаъолияти илмӣ-тадқиқотї дар зерсохторњои он мебошад. Ин сохтори 
донишгоњ ҳамчун сектори илмӣ-тадқиқотӣ амал намуда, аз соли 1991 аввал 
шуъбаи илм, баъдан соли 2011 њамчун маркази илм ва соли 2018 ба Раёсати 
илм ва инноватсия табдил ёфт. Иҷрои супориши Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкил ва баргузор намудани конференсияҳои 
илмӣ, назорати иҷрои нақшаҳои марбут ба фаъолияти илмӣ, аз ҷумла, 
барномаи дурнамои корҳои илмї - тадқиқотӣ, чопи асарњои илмї ва 
дастуру раҳнамоҳои таълим, омода намудани кадрҳои соҳибунвон ва 
амсоли онҳо самти асосии Раёсати илм ва инноватсияро ташкил медињанд. 
Дар баробари ин, Шўрои олимони ҷавон ва Ҷамъияти илмии донишҷўён 
бо фаъолияти раёсат ҳамоҳанг карда мешавад. Тасдиќи наќшаи баргузории 
семинарњои илмӣ ва маҳфилҳои илмии донишҷўён дар назди кафедрањо низ 
аз љумлаи масъалањои муњим дар фаъолияти Раёсати илм ва инноватсия 
мебошанд. 

Раёсати илм ва инноватсия дар доираи қонунҳо ва санадҳои меъёриву 
ҳуқуқии соҳаи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои 
мунтазам ва татбиқи қарору фармонҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Вазорати маориф ва илм вобаста ба илм, ташкилу танзими раванди корҳои 
илмию тадқиқотӣ дар донишгоҳ, рушд ва таҳкими ҷанбаҳои зеҳнӣ, 
густариши илм, тадқиқот, омода кардани мутахассисони дорои унвони 
илмӣ, фароњам овардани шароити мусоиди эҷодиву илмӣ, кашфиёту 
ихтироот ва умуман ҷабҳаҳои марбут ба самтҳои илмии донишгоҳ 
муттасил фаъолият мебарад. Дар ин замина ташкилу баргузории 
ҳамоишҳои илмӣ, таъмини иштироки мунтазами олимону устодон, 
унвонҷўён, аспирантон, докторантон, магистрантон ва донишҷўён дар 
озмуну конференсияҳо, семинару ҳамоишҳои илмӣ, форумҳо ва 
чорабиниҳои илмии сатҳи донишгоҳӣ, шаҳрӣ, вилояту ҷумҳурӣ ва 
байналмилалӣ, такмил ва назорати раванди фаъолияти сохторҳои илмии 
донишгоҳ, мафҳилу семинарҳо, дуруст ва самаранок ба роҳ мондани 
раванди корҳои илмию тадқиқотӣ, такмилу назорати мунтазами вазъи 
табъу нашр ва фаъолияти илмӣ, танзим ва банақшагирии сафарҳои илмӣ, 
рухсатии эҷодӣ ва илмӣ, инъикоси фаъолияти илмии донишгоҳ, ташкил ва 
банақшагирии раванди тадқиқотҳои бунёдӣ, танзим ва ташкили 
самараноки робитаҳои илмию истеҳсолӣ ва ғайраҳо самтҳои асосии 
фаъолияти раёсати корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишгоҳро ташкил 
медиҳанд. 
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Яке аз бахшњои муњими самти фаъолияти раёсат ин назорати иҷрои 
Барномаи дурнамои корҳои тадқиқотӣ, ки барои панҷ сол як маротиба 
қабул ва дар Шўрои олимони донишгоҳ тасдиқ мегардад, ба шумор 
меравад. Агар то соли 2005 устодон ва кормандони кафедраҳо тахминан 
дар њудуди даҳ мавзўъ тадқиқотњои худро роњандозї менамуданд, аммо дар 
солњои охир ин масъала густариши бештар пайдо карда, имрўз дар 
барномаи дурнамои корҳои тадқиқоти илмӣ ин шумора ба 75 мавзўи 
бисёрҷабҳаи илмӣ расонида шуд. 

Яке аз бахшњои асосии фаъолияти раёсат ташкил ва баргузор 
намудани конефернсиҳои илмии сатҳи мухталиф, нишасту суҳбатҳо  
мебошад, ки сол то сол шумораи онњо бештар карда мешавад. Баргузории 
конфронсҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ бахшида ба ҷашну 
санаҳои муҳими таърихӣ аз муҳимтарин самтҳои фаъолияти раёсат маҳсуб 
меёбад. 

Дар солњи охир  сохтори раёсати илм ва инноватсия такмил дода шуд, 
масъулият ва доираи фаъолияти он густариш пайдо менамояд. Чунонки 
солњои охир дар назди раёсати илм ва инноватсия шуъбањои алоҳидаи 
тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ ва шуъбаи табъу нашри 
донишгоҳ таъсис дода шуд, ки ин њама аз ташаккул ёфтани ќисми илми 
донишгоњ шањодат медињад.  

«Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» низ дар назди Раёсати илм ва 
инноватсия фаъолият намуда, дар бахшҳои гуманитарӣ ва табиатшиносӣ 
маќолањои омўзгорони донишгоњ ва аспирантону докторантони 
донишгоњњои кишвар ва хориљиро ба нашр мерасонад, ки ин фаслнома 
соле шаш маротиба интишор меёбад. 

Дар назди Раёсати илм ва инноватсия шуъбаҳои аспирантура ва 
докторантура, магистратура, китобхонаи марказӣ, институти илмӣ-
тадқиқотӣ, парки технологӣ ва ғайра амал менамоянд.  

Дар  назди кафедраҳо семинарҳои илмї муттасил амал мекунанд, ки 
ҷиҳати татбиқи барномаи дурнамои илмии кафедраҳо шароити мсоид 
фароҳам меоварад. 

Њудуди як сол мешавад, ки Маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо 
фаъолияти худро роњандозї намудааст ва дар назар аст, ки мувофиқи 
нақшаи пешбинишуда ҳар сол як маротиба корҳои илмии донишҷўён, аз 
ҷумла маводи тарҷума  намудаи онҳо, махсусан муњассилини факултетҳои 
забонҳои хориҷӣ ва филологияи рус таҳти унвони «Навруста» ба нашр 
расонида мешавад. 

Дар иҷрои лоиҳаҳои илмӣ (мавзўъҳои супоришӣ) Раёсати илм ва 
инноватсия ҳамасола корҳои муайянеро ба субут мерасонад, ки айни замон 
дар Донишгоњ чор лоиҳаи илмӣ барои пешбурди муаммоҳои муосири 
илмҳои ҷамъиятиву дақиқ нигаронида шудаанд, ки дастоварди донишгоҳ 
ба шумор меравад. Роҳбарони лоиҳањои мавзўъњои супориширо 
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профессорон Л. Солиев, С. Хоҷазод, дотсентон У. Умаров, Ш. Бердиев бар 
уњда доранд. 

Аз соли 2018, ки марказ ба раёсат табдил дода шуд то имрўз вазифаи 
сардории онро номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент Ҳакимов Раҷаб ва вазифаи 
муовини сардори раёсатро номзади илмҳои таърих, дотсент Қудратов 
Комрон Абдунабиевич ба уҳда доранд. Б.Самиев, И. Сулаймонов, С.Ахива 
ва дигарон дар танзими кори раёсат дар солҳои мухталиф фаъолият 
намуда, дар ташаккули ин ниҳоди муњими донишгоњ сањми босазое 
гузоштаанд. 

 
РАЁСАТИ ТАЪЛИМ 
Раёсати таълим аз сохторҳои муҳими донишгоҳ маҳсуб ёфта, бо 

мақсади ба танзим даровардани раванди таълим таъсис ёфтааст. 
Фаъолияти раёсати таълим дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии 
касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», “Низомномаи 
намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», Оиннома ва низомномаи Донишгоҳ ба роҳ монда шуда, 
мақсад ва вазифаҳои асосии он банақшагирӣ ва ташкилу таъмини раванди 
таълим, иштирок дар таҳияи нақшаву барномаҳои таълимӣ аз рӯйи 
ихтисосҳо, чораҷӯӣ дар самти ҷорӣ намудани технологияи муосири таълим 
ва методу самарабахши таълим, татбиқи низоми кредитии таҳсилот, 
ҳисоби соатҳои таълимӣ, назорати иҷрои сарборӣ ва нақшаҳои таълимии 
инфиродии омӯзгорон, ташкил ва назорати санҷишу имтиҳонҳои ҷорӣ ва 
аттестатсияи давлатии хатм, назорати иҷрои корҳои мустақилонаи 
донишҷӯён ва корҳои курсию дипломӣ, ташкилу назорати баргузории 
таҷрибаҳои омӯзгорӣ ва истеҳсолию таълимӣ, ташкилу натиҷагирии 
фаъолияти комиссияи хориҷ, барқароркунӣ ва интиқоли донишҷӯён, 
арзёбии таъминот бо китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимию методӣ, 
мусоидат ба ҳалли мушкилоти тайёр намудани мутахассисони 
баландихтисоси соҳаи омӯзгорӣ, назорати фарогирии ҳайати омӯзгорон ба 
курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ, ташкил ва назорати фонди 
аудитории муассиса ва заминаи моддӣ-техникии кабинетҳо ва 
озмоишгоҳҳо ва масъалаҳои марбути он мебошад ва дар ин замина як 
қатор ҳуқуқу уҳдадориҳои мушаххаси худро дорад. 

Қисми таълим аз ибтидои ташкили муассиса ба таври муназзам 
фаъолият намуда, дар давоми 90 соли мавҷудияти донишгоҳ ба 
дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Дар солҳои аввали фаъолияти худ 
шуъбаи таълими собиқ Институти олии педагогӣ бо як қатор мушкилот рӯ 
ба рӯ омад. Яке аз масъалаҳои ҷиддӣ ва душвор ин иҷрои нақшаи қабул аз 
ҳисоби кадрҳои миллӣ буд. Соли хониши 1932-1933 нақшаи қабул 600 
нафар муқаррар гардида буд. Вале иҷрои ин нақша ниҳоят душвор буд, 
зеро дар он давра дар ҷумҳурӣ миқдори мактабҳои миёна хеле кам буд. 
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Бинобар ин, нуфуз ва доираи факултаҳои коргарӣ ва шуъбаи тайёрӣ васеъ 
карда шуданд. Душвории дигар дар таъмин намудани донишкада бо 
кадрҳои омӯзгорӣ буд. Гарчанде Донишгоҳи давлати Осиёи Миёна 28 
нафар профессорон ва муаллимонро ба ихтиёри донишкада фиристода 
бошад ҳам, вале ин масъаларо ҳал карда наметавонист, чунки қисми зиёди 
онҳо забони тоҷикиро намедонистанд ва қисми дигар майли ба Тоҷикистон 
омадан надоштанд. Аз ин рӯ, барои ҳалли ин масъала аз тарафи ҳукумати 
вақти Тоҷикистон як қатор чораҳо андешида шуданд, аз ҷумла кӯшиши аз 
байни тоҷикон дар марказҳои илмии Москва, Ленинград, Тошканд ва 
ғайра тайёр кардани кадрҳои миллӣ оғоз гардид. Дар як муддати кӯтоҳ дар 
ин марказҳо зиёда аз 1000 нафар ҷавонони тоҷик ба таҳсил фаро гирифта 
шуданд, ки чунин чорабинӣ дар инкишофи минбаъдаи мактаби олӣ дар 
Тоҷикистон нақши хеле муҳим бозид. 

Оҳиста-оҳиста бо кумаки ҳукумат вазъи таълим дар донишкада рӯ ба 
беҳбудӣ овард, аз ҷумла шумораи донишҷӯён афзуда, сифати таълим 
мунтазам рӯ ба афзоиш овард. Заминаҳои таълимӣ-истеҳсолии донишкада 
мустаҳкам гардиданд. Ташкил шудани аспирантура дар соли 1936 заминаи 
хуби бо кадрҳои миллӣ таъмин намудани муассиса маҳсуб меёфт. Ба 
душвориҳои мавҷуда нигоҳ накарда, донишкада 20-солагии таъсисёбии 
худро бо муваффақиятҳои сазовор пешвоз гирифт. Дар соли хониши 1950 – 
1951 сафи донишҷӯён нисбат ба соли хониши 1931-1932 чанд маротиб 
афзуд, яъне аз 73 нафар ба 2343 нафар расид. Дар ин муддат донишкадаро 
1622 нафар хатм карданд. Миқдори кафедраҳо ба 15 адад расид, ки дар 
онҳо 145 нафар омӯзгорон кор мекарданд. 

Ба муносибати 20-солагии ташкилёбии донишкада Садриддин Айнӣ 
навишта буд: «Институт дар давоми 20 соли мавҷудияти худ ба маркази 
тайёр намудани мутахассисон табдил ёфт ва барои ташкили Академияи 
илмҳои Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ва дигар 
муассисаҳои тадқиқотӣ-илмӣ ёрии калон расонд». 

Сентябри соли 1960 бинои нави хобгоҳ барои донишҷӯён ба истифода 
дода шуд. Дар ин солҳо донишкада соҳиби 15 лабораторияи илмӣ, 15 
кабинети таълимӣ, 5 толори умумӣ ва синфхонаҳои зиёди таълимӣ гардид. 
Соли хониши 1960-1961 дар 3 шуъбаи донишкада (рӯзона, шабона, 
ғоибона) 5446 нафар донишҷӯён таҳсил кардаанд. Дар ҳамин сол нақшаи 
қабул ба 1200 нафар ва теъдоди хатмкунандагон ба 741 нафар расиданд. 
Соли 1964 лабораторияи агробиологӣ дар дараи хушманзараи Ромит 
ташкил карда шуд, ки соҳиби 27 га замин буд ва баъдтар он стансияи 
агробиологӣ ном гирифт, ки дар кори гузаронидани таҷрибаҳои саҳроӣ, 
корҳои озмоишии илмӣ-тадқиқотӣ, инчунин корҳои курсиву дипломии 
омӯзгорону донишҷӯён нақши муҳим бозидааст. 

 Дар солҳои 1960-1970 Донишкадаи омӯзгории Душанбе ба маркази 
илмҳои филолологии Тоҷикистон табдил ёфт. Ташаккул ва рушди 
минбаъдаи худро илмҳои адабиётшиносӣ, фолклоршиносӣ, забоншиносӣ, 
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шевашиносӣ ва забони адабии муосири тоҷик дар ҳамин донишкада пайдо 
кард. Дар ин давра миқдори омӯзгорони донишкада ҳам миқдоран ва ҳам 
сифатан афзуд. Шумораи муаллимон ба 551 нафар расид, ки дар байни 
онҳо 8 нафар профессорон ва 116 нафар номзадҳои илм буданд. 

Дар солҳои 1972-1980 як қатор ҳуҷҷатҳо ва қарорҳои давлатӣ оид ба 
инкишофи соҳаи маориф ва такмили таълиму тарбия дар мактабҳои олӣ ба 
табъ расиданд, ки барои рушди минбаъдаи донишкадаи омӯзгорӣ таъсири 
амиқ гузошт. Дар ин давра факултет ва кафедраҳои нав таъсис ёфтанд ва 
баъзе ихтисосҳо ба таълими 5-сола гузаштанд. Дар базаи донишкада соли 
1974 факултети такмили ихтисоси директорони мактаби миёна таъсис дода 
шуд. Дар солҳои 1979-1980 Шурои кураторони донишкада таъсис дода 
шуд. Зуҳуроти ҷалби донишҷӯён ба сохтмони объектҳои муҳимми давлатӣ 
ба ҳукми анъана даромад, чунончи соли 1980 дар ҳайати отряди 
студентони бинокор зиёда аз 5000 нафар донишҷӯён шомил буданд.  Ҳамин 
сол дар донишкада 8 клуби дӯстии интернатсионалӣ ва 24 клуби сиёсӣ-
ҷамъиятӣ фаъолият мекарданд, 2 бюрои конструктории донишҷӯён низ 
амал мекарданд. Дар ин солҳо тақрибан 70-90% донишҷӯён ба корҳои 
илмӣ-тадқиқотии сатҳи донишгоҳӣ фаро гирифта шуданд. 

 Солҳои 1981-1990 дар ҳаёти донишкада дигаргуниҳои калон ба вуҷуд 
омаданд: муассиса дорои 8 бинои таълимӣ, зиёда аз 230 утоқи дарсӣ, 100 
лаборатория, 50 кабинет, 10 устохонаи таълимӣ, 2 толори варзишӣ, 9 
хобгоҳ барои донишҷӯён, 3 ошхона, 2 чойхона, 7 буфет гардида буд. Дар 
ин давра дар донишкада 908 нафар муаллимон кор мекарданд, ки аз онҳо 
28 нафарашон доктори илм, профессор, 354 нафарашон номзади илм 
буданд. Ин нишондиҳандаҳо беҳтарин дастовард дар тамоми таърихи 
донишгоҳ ба ҳисоб мераванд. 

Дар шароити нави сиёсӣ ва соҳибистиқлолии кишвар шуруъ аз 
солҳои 90-уми асри гузашта тамоми дастоварду пешравиҳои таълимиву 
илмии донишгоҳ дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи Пешвои миллат 
Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои ҳукумати кишвар сурат гирифтанд. Баъд 
аз истиқлоли миллӣ дар назди муассиса вазифаҳои нав меистод: такмил 
додани стандартҳои давлатии таълим аз рӯи ихтисосҳо, нақшаҳои таълимӣ 
ва барномаҳои таълимии фаннӣ аз ҷумлаи тағйироти муҳим маҳсуб 
меёбанд. Дар ин давра донишкада ба донишгоҳ табдил ёфт ва он ҳамчун 
муассисаи пешбари ҷумҳурӣ, ки баҳри татбиқи сиёсати давлатӣ ва 
қарорҳои мушовараи Вазорати маориф нақши асосӣ мебозид, эътироф 
гардид.  

Айни замон ба ихтисосҳои омӯзгорӣ ва ғайриомӯзгории донишгоҳ 
талаботи довталабон рӯ ба афзоиш дошта, рақобатпазирии он дар пурра аз 
аттестатсия ва аккредитатсияи давлатӣ гузаштани он (солҳои 2008, 2013, 
2018) зоҳир мешавад. Дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ ҳоло аз рӯи 78 
ихтисос дар зинаи таҳсилоти бакалавр, аз рӯи 21 ихтисос дар зинаи 
таҳсилоти магистратура ва 43 ихтисос дар зинаи доктор PhD, доктор аз рӯи 
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ихтисос мутахассисон омода гардида, дар гурўҳҳои таълимии донишгоҳ бо 
ду забон: тоҷикӣ ва русӣ таълим ба роҳ монда шудааст. Дар ҳамаи 
ихтисосҳои дар донишгоҳ амалкунанда раванди таълим аз рӯи нақшаҳои 
таълимии аз ҷониби Вазорати маориф ва илм тасдиқгардида ва 
стандартҳои таҳсилоти олии касбӣ ба роҳ монда шудааст. 

Вобаста ба ҷаҳонишавии раванди таълим ва рақобатпазирии бозори 
меҳнат дар се соли охир дар донишгоҳ зиёда аз 10 ихтисоси нав, аз ҷумла 
ихтисосҳои «Информатика. Забони англисӣ», «Таҳсилоти томактабӣ. 
Логопедия», «Забон ва адабиёти тоҷик. Нақди адабӣ», «Забон ва адабиёти 
тоҷик. Маърифати оиладорӣ», «Таърих. Таърихи дин», «Таҳсилоти 
ибтидоӣ. Забони англисӣ», «Физика. Астрономия», «Физика. Энергетика», 
«Физика. Радиоэлектроника», «Математика. Нақшакашӣ» таъсис дода 
шуданд. Раёсати донишгоҳ тасмим гирифтааст, ки дар ояндаи наздик як 
қатор ихтисосҳои навро, ки ба талаботи имрӯзаи бозори меҳнат ҷавобгӯ 
мебошанд, таъсис диҳад.  

Ба замми он ки дар донишгоҳ аслан мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ 
омода мегарданд, айни замон аз рӯи 14 ихтисосҳои ғайриомӯзгорӣ низ 
мутахассисон тайёр карда мешаванд. Аз ҷумла, дар соҳаҳои илмҳои 
забоншиносӣ ба монанди тарҷумони забонҳои англисӣ, хитоӣ, франсавӣ, 
олмонӣ, дар соҳаҳои робитаҳо, ҳуқуқ, иқтисодиёт ва идора ба монанди 
ҳуқуқшинос, тарҷумон-референт, психолог-педагог, идораи молиявӣ дар 
соҳаи маориф, баҳисобгирии бухгалтерӣ дар соҳаи маориф, дар соҳаи 
илмҳои биологӣ лаборант- биохимик ва мутахассис дар соҳаи сайёҳат ва 
меҳмондорӣ омода карда мешаванд. 

Ҳамасола донишгоҳ дар маҷмуъ зиёда аз 4000 мутахассиси ҷавонро 
барои фаъолият дар соҳаҳои гуногун омода месозад. Аз ҷумла, дар соли 
таҳсили 2020-2021 донишгоҳ ба бозори меҳнат 4792 кадри баландихтисоси 
соҳаи омӯзгорӣ ва ғайриомӯзгориро тариқи шуъбаҳои рӯзона (1954 нафар), 
ғоибона (2303 нафар) ва фосилавӣ (535 нафар) ворид намуд, ки аз ин 
миқдор 3280 нафарро занон ташкил медиҳанд. 

Дар ҳамбастагӣ бо арзишҳои миллӣ ва талаботи давлати 
соҳибистиқлол дар донишгоҳ давра ба давра факултету кафедраҳои нави 
созгори талаботи замон, шуъбаву марказҳо, толору озмоишгоҳҳои гуногун 
таъсис меёбанд. Агар дар соли 2018 теъдоди кафедраҳои донишгоҳ ба 60 
адад баробар бошад, дар соли таҳсили 2021-2022 ин теъдод ба 70 кафедра  
мерасад. Чунончи, соли 2019 вобаста ба контингенти донишҷӯён, афзоиши 
соатҳои таълимӣ ва ба эътибор гирифтани хусусиятгирии ихтисосҳо дар 
назди факултети забон ва адабиёти рус кафедраи методикаи таълими забон 
ва адабиёти рус, дар назди факултети забонҳои романӣ-германӣ 
кафедраҳои услубшиносӣ ва назарияи тарҷумаи забонҳои хориҷӣ (олмонӣ, 
франсавӣ) ва  методикаи таълими забонҳои хориҷӣ (олмонӣ, франсавӣ), дар 
назди факултети психология ва таҳсилоти фарогир кафедраҳои 
психологияи умумӣ ва педагогӣ ва психологияи иҷтимоӣ ва муносибатҳои 
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оилавӣ ва барои ихтисосҳои ҳамгиро бо забони англисӣ дар назди раёсати 
таълим кафедраи умумидонишгоҳии забони англисӣ ҳамчун ихтисоси 
дуюм – дар маҷмӯъ 6 кафедра ва соли 2021 дар сохтори раёсати Донишгоҳ 
ва садорати кафедраҳои донишгоҳ 4 кафедраи тозатаъсис – кафедраи 
хариташиносӣ, иқлимшиносӣ ва яхшиносӣ, кафедраи педагогика ва 
психологияи томактабӣ ва кори иҷтимоӣ, кафедраи таърих ва ҳуқуқ ва 
кафедраи физиологияи синнусолӣ ва мудофиаи шаҳрвандӣ арзи вуҷуд 
карданд.  

Ҳамчунин, соли 2021 факултети таҳсилоти томактабӣ ва ибтидоӣ бо 
зарурати истеҳсолӣ ба ду факултет – таҳсилоти томактабӣ ва таҳсилоти 
ибтидоӣ ҷудо карда шуд. Ҳамин тавр, айни замон дар донишгоҳ 15 
факултет бо фарогирии 70 кафедра (57 кафедраи тахассусӣ ва 13 кафедраи 
умумидонишгоҳӣ) фаъолият мекунанд. Ҳамчунин донишгоҳ дорои 
Коллеҷи омӯзгорӣ дар шаҳри Душанбе, маркази касбомӯзӣ дар шаҳри 
Норак, китобхонаи илмӣ, китобхонаи электронӣ, 26 лабораторияи илмию 
таълимӣ, 3 озмоишгоҳи илмию тадқиқотӣ, 17 синфхонаи компютерӣ, 6 
синфхонаҳои лингофонӣ, Парки технологӣ, 5 маркази гуногунравия, 
толори варзишӣ, майдончаи варзишӣ, пойгоҳи таҷрибавӣ, бунгоҳи тиббӣ 
ва даҳҳо шуъбаву зерсохторҳои дигар мебошад. 

Солҳои охир дар донишгоҳ ба таҳияи лоиҳаҳои гуногун барои беҳтар 
шудани раванди таълим диққати бештар дода мешавад. Аз ҷумла, бо 
дастгирии лоиҳаи “Рушди таҳсилоти олӣ»-и Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 донишгоҳ аз ҷониби ташкилоти 
байналмилалии ЭККА ба таври пилотӣ аз акрредитатсияи байналмилалӣ 
гузаронида шуд. Дар ин замина 18 стандартҳои таҳсилоти олии касбӣ 
тибқи талаботи стандартҳои байналмилалӣ омода карда шуданд. Бо 
дастгирии лоиҳаи мазкур аз соли 2019 инҷониб ду лоиҳаи пешниҳодкардаи 
донишгоҳ “Ҳамгироии технологияи информатсионӣ дар раванди таълим 
ҳамчун омили баланд бардоштани сифати таълим» (бо маблағи 2 755 000 
сомонӣ) ва “Беҳтар гардонидани шароити зисти духтарон дар хобгоҳ – 
ҳамчун ангезиши дохилшавӣ ба ДДОТ аз минтақаҳои кӯҳистон» (бо 
маблағи 360 000 сомонӣ), дар маҷмӯъ бо маблағи умумии 3115000 сомонӣ 
татбиқ гардида истодааст. 

Яке аз масъалаҳои муҳими дар шароити кунунӣ дар назди муассисаи 
таълимӣ қарордошта масъалаи баланд бардоштани сифати таълим 
мебошад. Бо ин мақсад ба вазъи маҷмӯаҳои таълимию методӣ ва 
барномаҳои таълимии омӯзгорон, сифати матни лексияҳо ва дигар маводи 
таълимии онҳо диққати зарурӣ дода шуда, масъалаи мазкур дар ҷаласаҳои 
кафедраву шуроҳои олимони факултетҳо ва шурои илмию методии 
донишгоҳ ҳамасола баррасӣ карда мешавад. Доир ба фанҳои 
тадрисшаванда барномаҳои таълимӣ ва силлабусҳо вуҷуд дошта, аз ҷониби 
омӯзгорони фаннӣ ҳамасола маҷмӯи таълимию методии фан омода карда 
мешавад. Кафедраҳои тахассусӣ ва умумидонишгоҳӣ тавассути кабинетҳои 
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инфиродии омӯзгорон ба донишҷӯён маводди зарурӣ, адабиёти асосӣ ва 
иловагиро пешниҳод менамоянд. Дар ин самт дар донишгоҳ китобхона, 
чор толори хониш ва китобхонаи электронӣ мавҷуд мебошад, ки дар самти 
тарғиби китобхонӣ ва дастрас кардани иттилоот ба донишҷӯён дар 
раванди таълиму тарбия ва корҳои илмӣ-тадқиқотӣ нақши муҳим 
мебозанд.  

Ҳамчунин иштирок ба дарсҳои омӯзгорон ва таҳлили дарси онҳо яке 
аз василаҳои хуби баланд бардоштани сифати таълим дониста мешавад, ки 
аз ҷониби кафедраҳо тибқи ҷадвал сурат мегирад. Дар ин замина аз ҷониби 
шуъбаи мониторинги сифати таҳсилот ва назорати электронии Донишгоҳ 
низ таҳлили дарсҳои омӯзгорон ба роҳ монда шудааст, ки он тавассути 
камераҳои дар аудиторияҳо насбшуда амалӣ карда шуда, ҳар ҳафта 
дарсҳои зиёди омӯзгорон мавриди таҳлил, муҳокима ва хулосабарорӣ дар 
сатҳи раёсати донишгоҳ қарор мегирад. 

Тавре натиҷаҳои сессияи санҷишу имтиҳонии донишҷӯёни шуъбаи 
рӯзона нишон медиҳад, сатҳи азхудкунии барнома давоми се соли охир 
асосан як хел буда, каме тамоюли болоравӣ дорад. Масалан, агар дар 
даври аввали сессияи зимистонаи соли таҳсили 2018-2019 азхудкунӣ дар 
сатҳи 67% бошад, ин нишондод дар даври фаъоли сессияи зимистонаи соли 
таҳсили 2019-2020 73,2% ва даври фаъоли сессияи зимистонаи соли таҳсили 
2020-2021 69,0%-ро ташкил додааст. 

Таҳсил тибқи низоми кредитии таҳсилот дар донишгоҳ аз соли 2007 
татбиқ шуда истодааст. Вобаста ба тақозои талаботи замон ва ба низоми 
кредитии таҳсил гузаштани донишгоҳ даҳҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, 
стандартҳои давлатӣ аз рӯи ихтисосҳо, нақшаҳои таълимӣ, барномаҳои 
таълимии фаннӣ, барномаҳои кори таълимӣ (силлабусҳо) аз нав таҳия 
гардида, ба талаботи низоми муосири таълимӣ мутобиқ кунонида шуданд. 
Ҷиҳати ноил шудан ба мақсадҳои асосии низоми кредитӣ, таъмини 
болоравии сифати таълим ва омода намудани мутахассисони 
баландихтисоси дар бозори дохилӣ ва берунии кишвар рақобатпазир дар 
Донишгоҳ низоми бисёрзинагии  таҳсилот амал менамояд. Татбиқи низоми 
кредитӣ бо таҳкими базаи моддӣ-техникии донишгоҳ вобастагӣ дорад. Дар 
ин самт корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд, аз он ҷумла: кабинетҳои 
муҷаҳҳази лингофонӣ, лабораторияҳои илмӣ-тадқиқотии химиявӣ, физикӣ, 
биологӣ, осорхонаҳои таърихӣ, биологӣ, этнографӣ, информатикӣ ва 
ғайра, китобхонаи электронӣ, синфхонаҳои муосири компютерӣ, 
аудиторияҳои лексионии бо тахтаҳои электронӣ, проектору экран ва дигар 
воситаҳои техникии ҳозиразамон ҷиҳозонидашуда таъсис дода шуданд.  

Дар ин раванд ҷиҳати дуруст ба роҳ мондани низоми мазкур, татбиқи 
идоракунии низоми автоматикунонии раванди таълим ва қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳукумати электронӣ» аз соли 2015 
раёсати донишгоҳ Барномаи идоракунии электронии раванди таълимро 
мавриди истифодабарӣ қарор дод, ки яке аз бандҳои муҳими онро 
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баҳисобгирии сарбории таълимии омӯзгорон ва раванди электронии 
натиҷагирии машғулиятҳо ташкил медиҳад. Бо мақсади беҳтар гардидани 
сифати таълим сол то сол ба барномаи мазкур  тағйирот ворид карда 
мешавад, ки ин ба такмилу татбиқи пурраи он мусоидат менамояд. Аз 
ҷумла, омори аз ҷониби омӯзгор қайд кардани мавзӯъҳо дар ҳафтаҳои 
таълимӣ, омори рӯйхати қайди давомоти донишҷӯён дар журнали 
электронӣ, ҷой додани расми донишҷӯ дар саволномаи тестӣ ҳангоми 
супоридани имтиҳонҳо ва ғайра.  

Ҷиҳати инноватсионикунонии ҷараёни таълим солҳои охир 
синфхонаҳои таълимӣ ва марказҳои қабули имтиҳонот бо беш аз 200 
камераи назоратӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. Ҳадаф аз насби камераҳо 
ин назорати раванди таълим, сабти дарсҳои видеоӣ, таҳлили сифати 
дарсҳои омӯзгорон ва ба муаллимони ҷавон барои такмили таҷрибаи 
омӯзгорӣ маслиҳатҳои методӣ додан мебошад.  

Раёсати донишгоҳ дар самти ташкилу баргузории таҷрибаи омӯзгорӣ, 
истеҳсолӣ ва таълимӣ бо шуъбаҳои маориф ва муассисаҳои таҳсилоти 
умумии шаҳри Душанбе, муассисаҳои таълимии миёнаи махсус, вазорату 
идораҳо ва корхонаҳои кишвар қарордод бастааст. Дар раванди 
таҷрибаомӯзӣ вазъи иштироки роҳбарони таҷрибаомӯзӣ аз факултетҳо, 
методистон ва роҳбарон аз кафедраҳои педогогика ва психология ва 
донишҷӯён дар мактабҳо аз тарафи шуъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо 
мутахассисони ҷавон мунтазам мавриди тафтиш қарор мегирад.  

Дар донишгоҳ маркази такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳо аз рӯи 
такмили ихтисосҳои педагогика, психология, филологияи тоҷик, таърих ва 
ҳуқуқ математика, химия, биология, география, технология, технологияи 
информатсионӣ, забони англисӣ, забонҳои романию германӣ фаъолият 
мекунад. Дар соли 2021 барои хондани лексия ва гузаронидани 
машғулиятҳои амалӣ, семинарӣ ва лабораторӣ зиёда аз 40 нафар устодони 
варзида ва мутахассисони соҳа аз дохил ва берун аз донишгоҳ, аз ҷумла 20 
нафар профессор, 13 нафар дотсент, 7 нафар омӯзгорони калони 
таҷрибадор ҷалб гардидаанд.  Дар ҳамин сол Марказ бо барномаи 
дастгирии таҳсилоти босифат «Лоиҳаи таълими босифат»-и Иттиҳоди 
Аврупо барои ҳамкорӣ дар тайёр кардани тренерҳо, ташкили такмили 
ихтисос аз ихтисосҳои педагогика, психология, забони тоҷикӣ, математика 
методикаи таълими синфҳои ибтидоӣ, таҷрибаомӯзии омӯзгорӣ ва ғайра 
созишнома имзо намудааст.  

Донишгоҳ бо як қатор муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва касбии хориҷи 
кишвар – дар маҷмӯъ бо беш аз 70 донишгоҳу донишкадаҳои олии хориҷи 
кишвар ҳамкориҳои судманд дорад. Дар ҳамкорӣ бо Сафоратхонаи ИМА 
дар шаҳри Душанбе дар факултети забони англисии донишгоҳ маркази 
захиравии забони англисӣ фаъолият мекунад. Инчунин дар донишгоҳ 8 
нафар шаҳрвандони хориҷӣ дар факултети забони англисӣ ҳамчун 
омӯзгори фанни забони хитоӣ ва кореягӣ дарс мегӯянд, ки 4 нафари онҳо 
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шаҳрвандони Ҷумҳурии Халқии Чин ва 4 нафари дигар шаҳрвандони 
Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ мебошанд. Ҳамасола донишҷӯёну омӯзгорон 
тариқи барномаҳои сафарбаршавии академӣ, табодули таҷрибаҳо ва 
курсҳои такмили ихтисос дар хориҷи кишвар донишҳои худро сайқал 
медиҳанд.  

Шуъбаи таълими донишгоњ соли 2012 вобаста ба зиёд шудани 
зерсохторњои ќисми таълим ва васеъ гардидани самтњои фаъолияти он ба 
раёсати таълим табдил дода шуд. Худи њамин сол бо мақсади беҳтар 
намудани вазъ ва ҳолати низоми фаъолияти сохторҳои донишгоҳ ва 
татбиќи низоми кредитии тањсилот низоми куҳнаи идоракунӣ таҷдиди 
назар карда шуда, дар як муддати кӯтоҳ 60 низомнома барои сохторҳои 
донишгоҳ, аз ҷумла қоидаҳои тартиботи дохилидонишгоҳӣ, тавсиянома 
доир ба мақоми омӯзгорони донишгоҳ, низомнома оид ба хориҷ кардани 
донишҷӯён, дастурамали вазифавии кормандон таҳия гардида, мавриди 
амал қарор дода шуданд. Вобаста ба талаботи замони муосир баъзе бахшу 
шуъбаҳои нав таъсис ёфта, қисме аз сохторҳо барҳам дода шуданд. Аз 
ҷумла, бахши идоракунии сифати таҳсилот ба маркази мониторинги 
сифати таҳсилот табдил дода шуда, ба ҷои маркази тестӣ бахши таҳияи 
тестҳо ташкил гардида, ба тобеияти маркази мониторинги сифати таҳсилот 
ва шуъбаи бақайдгирӣ ва низоми кредитии таҳсилот гузаронида шуд. 
Маркази технологияи коммуникатсионӣ ба маркази хизматрасонии 
техникӣ ва коммуникатсионӣ табдили ном кард.  

Айни замон ба ҳайати раёсати таълими донишгоҳ воҳидҳои сохтории 
зерин дохил мешаванд: шуъбаи бақайдгирию машваратӣ, шуъбаи 
таҳсилоти фосилавӣ, шуъбаи идоракунии сифати таҳсилот ва назорати 
электронӣ, шуъбаи тайёрӣ ва хизматрасонии репетиторӣ, шуъбаи 
таҷрибаомӯзӣ ва рушди касбият, маркази тестӣ,  маркази хизматрасонии 
техникӣ ва коммуникатсионӣ, кафедраҳои умумидонишгоҳӣ ва маркази 
таълимӣ-касбомӯзӣ дар шаҳри Норак. 

Раёсати таълим аз рўи сохтор таҳти роҳбарии муовини якуми ректор, 
муовини ректор оид ба корҳои таълимӣ фаъолияти худро ба роҳ мемонад. 
Дар даврони истиќлолияти давлатї шурўъ аз соли 1991 ба ќисми таълим 
устодон Рўзметов Э., Кабутов Д., Бандаев С., Нозимов А., Сатторов Т., 
Худойдодов А., Гулов Т., Нарзуллоев М. роњбарї намуда, алњол дар 
вазифаи мазкур С. Ќосимов аз соли 2017 инљониб фаъолият дорад. 

Дар 30 соли даврони соњибистиќлолии кишвар раёсати таълимро 
устодон Ѓуломатшоев Н. (1991-1997), Махкамов М. (1997-2000, 2002-2006, 
2013-2014), Љанобилов Ќ. (2000-2001), Ќодиров Б. (2001-2002), Пиров Р. 
(2006-2008), Ѓаффоров А. (2008-2010), Сулаймонов И. (2010-2013, 2014-2015) 
ва Самиев Б. (2015-2019) роњбарї намудаанд.  

Аз соли 2019 инљониб, роњбарии раёсати таълимро н.и.т., дотсент 
Айнулозода Н. ба уњда дорад. Њоло дар сохтори раёсати таълим Холиқов 
У. ба ҳайси муовини сардор, Ҷаъфарова С., Сафаров М., Муборакиён С., 
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Карабаев Б., Шарипов Қ., Мирзораҷабзода Н., Маҳмудов М. ба ҳайси 
сармутахассис, Фарангиси Х. ва Одинаев Ҳ. ба ҳайси мутахассиси пешбари 
раёсати мазкур кору фаъолият доранд.  

 
 

 РАЗЗОЌОВ Абдураззоќ Ашурович (тав. 26. 03. 1972, 
д. Ёрии н. Панљакент), педагог, риёзидон, номзади илмњои 
педагогї (2011), дотсент, шоир, рўзноманигор, узви 
Конфедератсияи байналмилалии Иттифоќи журналистони 
Тољикистон (2000). Баъди хатми мактаби миёнаи №9-и 
зодгоњ соли 1989 ба њамин мактаб фаълияти мењнатиро оѓоз 

намудааст. Соли 1990 ба шуъбаи рўзонаи факултети математика, ихтисоси 
математика-информатикаи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Ќ. Љўраев дохил шуда, онро соли 1995 хатм кардааст. Аз соли 1999 
узви шурои олимон ва муњаќќиќони љавон дар назди Кумитаи кор бо 
љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Солњои 1998–2003 
њамчун ассистент, аз соли 2003 муаллими калони кафедраи геометрия, 
солњои 2001-2011 муовини декани факултети математика оид ба таълим 
фаъолият кардааст. Солњои 2006-2011 њамчун аввалин эдвайзер, 
ташкилкунанда ва танзимгари њуљљатњои Низоми кредитии тањсилот дар 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї дар симои факултети математика 
мебошад. Соли 2011 зери роњбарии Узви вобастаи АТТ, доктори илмњои 
педагогї, профессор Нугмонов М. рисолаи илмии худро дифоъ намудааст. 
Солњои 2011-2015 котиби Шурои таълимї-методии Донишгоњ, солњои 
2011-2013 ва боз такроран солњои 2017-2017 вазифаи мудирии кафедраи 
геометрияро ба уњда дошт. Аз соли 2013 ба вазифаи декани факултети 
математика таъин шуда, аз 20. 02. 2017 то њол ба њайси мудири кафедраи 
Методикаи таълими математика фаъолият дорад.  

Муаллиф, мусанниф, мураттиб, муќарриз ва муњаррири беш аз 60 
китобу дастурњои илмиву адабиву соњавї буда, беш аз 345 номгўйи 
маќолањои илмиву методиву оммавиаш дар матбуоти даврї чоп ва 
тавассути садову симо пешкаши мардум гаштааст. Њамчун шоир якчанд 
маҷмуањои шеърї ба чоп расонидааст, ки «Хонаи умед» (1993), «Дурахши 
ишќ» (1996), «Эй ишќ, эй ќиёмат» (2000), «Баёзи риёзї» (2003, 2018), 
«Шукрона» (2009), «Бањори ишќ» (2010) «Замзамаи диёру ишќ» (2018), 
«Нўшбоди Хайём» (2020) аз љумлаи онњоянд. Бо ифтихорномаи Кумитаи 
кор бо љавонони назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо 
ифтихорномањои Вазорати Маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва 
Донишгоњ сарфароз гардонида шудааст.  

Ас.: О преемственности в обучение геометрии в средней школе // Известия АН РТ. 
Серия общественних наук, 2009, № 4; Муносибати адабиёт бо риёзиёт (Дастури методї). 
Д., 1995; Зиёбахши дилњо (Ёднома), Панљакент, 1998. Барномаи геометрия барои 
донишгоњи олї. Д., 2009; Нишондод ва њалли масъалаю машќњо аз геометрия дар њамворї. Д., 
2010; Роњнамо аз фанни алгебра синфи 7. Д., 2017; Роњнамо аз фанни алгебра синфи 8. Д., 2017; 
Роњнамо аз фанни алгебра синфи 9. Д., 2017; Роњнамо аз фанни алгебра синфи 10. Д., 2017; 
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Роњнамо аз фанни алгебра синфи 11. Д., 2017; Роњнамо аз фанни геометрия синфи 7. Д., 2017; 
Роњнамо аз фанни геометрия синфи 8. Д., 2017; Роњнамо аз фанни геометрия синфи 9. Д., 2017; 
Роњнамо аз фанни геометрия синфи 10. Д., 2017; Роњнамо аз фанни геометрия синфи 11. Д., 2017; 
Алгебра. Дастури методии алгебраи синфи 9. Д., 2019; Математика (варианти мисолу масъалањо 
барои довталабони мактабњои олї дар асоси ММТ). Д., 2016 Геометрияи аналитикї Д., 2019, 
Практикуми математикаи мактабї. Д., 2016; Математика. Дастури таълимї барои муассисањои 
тањсилоти миёнаи касбї. Д., 2016; Маводи таълимї аз геометрия. Д., 2016; Математика њалли 
масъалањо синфи 5. Д., 2017; машѓулиятњои беруназсинфии математикї мазмун ва тарзњои 
бањогузорї. Д., 2017; Алгебра: Њалли масъалањо. Синфи 7 (ҳаммуаллиф). Д., 2020; Њабдањ 
муодилае, ки оламро таѓйир додааст. (ҳаммуаллиф). Д. 2020;  Нобиѓае аз Паѓна (ҳаммуаллиф). Д., 

2019; Математика (дастури методї) њалли масъалањо синфи 5 (ҳаммуаллиф). Д.,2021. 

 

 
РАМАЗОНОВА Раљабгул Сулаймоновна (26. 01. 

1970, ш. Душанбе), педагог-дефектолог, номзади илмњои 
педагогї (2013), дотсент (2018). Солњои 1994–1998-
донишљўи факултети педагогикаи ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев, 1998–2001-лаборанти кафедраи педагогикаи 
шуъбаи томактабї, 2001–2009-ассистенти кафедраи 
иќтисодии донишгоњи омўзгорї ва аз соли 2009 ассистент 
ва муаллими калони кафедраи педагогикаи 
умумидонишгоњї, 2014-2016-иљрокунандаи вазифаи 

мудир ва аз соли 2016 то ин љониб-мудири кафедраи педагогикаи махсус ва 
тањсилоти фарогири факултети психология ва тањсилоти фарогири ДДОТ 
ба номи С. Айнї. Соли 2013 рисолаи номзадиро дар мавзуи «Внеклассние 
творческие объединения учащихся как фактор повишения их технического 
творчества в средних общеобразовательних школах Таджикистана» дифоъ 
намуд.  
 Муаллифи 4 монография, 4 маводи таълимию методї ва зиёда аз 60 
маќолаи илмию методї мебошад. Хизматњояш бо ифтихорномањо ва 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2015) ќадр карда 
шудааст.  
 Ас.: Истифодаи анъанањои миллї дар рафти тарбия намудани кўдакони томактабї. Д. -
1999;Инвестиции и инновации в услових ринка. Д., 2004; Пайдоиши пул ва моњияти он. Д., 
2004;Наќши фаъолияти мањфилњои эљодии беруназсинфї дар фаъолгардонии эљоди техники 
хонандагон дар низоми маорифи Тољикистон. Д., 2014; Оила нињоди муќаддас дар фарњанги 
мардуми тољик. Д., 2015;Ташаккули мустаќилияти маърифатии низоми таълим дар мактаби 
олї. Д., 2016; Комплекси таълимию методии «Олигофренопедагогикаи умумї ва томактабї». 
Д., 2018;Комплекси таълимию методии «Дефектология». Д., 2018; Фаъолияти корњои 
беруназсинфї ва беруназмактабї ѓайрианъанавї дар эљодиёти хонандагон. Д., -2020.  

 

РАСУЛОВ Ѓафур (тав. 11. 10. 1953, д. Искодари н. 
Айнї), шарќшинос ва иќтисоддон. Хатмкардаи факултети 
забонњои шарќии Донишгоњи миллии Тољикистон (1977). 
Дар давоми тањсил аз соли 1974 то соли 1976 ба њайси 
тарљумон мушовир дар Љумњурии Исломии Эрон фаъолият 
намудааст. Аз соли 1973 то соли 1983 дар рўзномањои 
«Коммунисти Ќурѓонтеппа», «Њаќиќати Ќурѓонтеппа», 
«Њаќиќати Хатлон», ба њайси мухбири калон фаъолият 
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намуда ва аз соли 1983 то 1986 дар Давлати Исломии Афѓонистон дар 
вазифаи тарљумони низоми хизмат намудааст. Аз соли 1989 то 1995 дар 
рўзномањои «Паёми Душанбе» ва «Садои мардум» вазифаи мудири 
шуъбаро ба зимма дошт. Солњои 1995 - 2013 дар Вазорати рушди иќтисод 
ва савдои Љумњурии Тољикистон ба њайси сардори шуъба, муовини 
сардори раёсат ва сардори раёсат фаъолият намуда, њамзамон муовини 

сармуњаррири маљаллаи «Тољикистон: стратегия ва тарақќиёт» буд. 
Солњои 2013-2015 дар вазифаи дотсенти Донишгоњи технологии 
Тољикистон ва мудири кафедраи бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва 
аудити ДДОТ ба номи С. Айнї фоъолият намуд.  

Солњои 2015-2019 сардори Раёсати тадќиќоти макро-иқтисодии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва њамзамон ба сифати дотсенти 
кафедраи умумидонишгоњии назарияи иќтисодии ДДОТ ба номи С. Айнї 
кор мекунад. Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Сармоягузорињои хориљї ва 

наќши онњо дар рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон» ҳимоя 
намудааст. Узви Иттињоди журналистони СССР ва Тољикистон, Инчунин, 
узви Ассотсиатсияи байналмилалии журналистон, Аълочии матбуоти 
Тољикистон мебошад.  

Ас.: Сармоягузорињои хориљї дар Љумњурии Тољикистон. Д., 2012. Луѓати 
тафсирии русї-англисї-тољикии ислоњоти иќтисодї. Д., 2016.  

 

 
РАСУЛОВ Назар Сафарович (тав. 05. 12. 1942, д. Саридашти н. 

Ѓарм), физик, номзади илмњои химия (1979), дотсент (1983). Солњои 1962–
1970 дар факултети физикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон тањсил 
намуда, дар ин миён дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 
1980–1996 њамчун муаллими калон ва дотсенти кафедраи физикаи умумии 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор 
кардааст. Соли 1996 ба дигар муассиса ба кор гузаштааст. Соли 1985 
шунавандаи факултети такмили ихтисоси назди Донишгоњи давлати 
Ќазоќистон, соли 1990 шунавандаи факултети такмили ихтисоси назди 
Донишгоњи давлатии Украина буд. Зиёда аз 30 номгўи корњои илмї ва 
илмию методї ба нашр расонидааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (1994) ва рањматномањои раёсати донишгоњи 
омўзгорї сарфароз гардидааст.  

 
РАСУЛОВ Ќурбон (тав. 19. 01. 1947, д. Дошманди 

н. Восеъ, ваф. 9. 10. 2009, ш. Душанбе), файласуф ва 
сиёсатшиноси тољик, доктори илмњои фалсафа (1990), 
профессор (1991). Солњои 1964–1969 дар факултети 
биологияи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин тањсил кардааст. Солњои 1970–1972 муаллими 
кафедраи фалсафаи Донишгоњи омўзгории ш. Кулоб, 
1972–1975 аспиранти кафедраи фалсафаи Донишгоњи 
давлатии ш. Москва ба номи М. В. Ломоносов, 1976–
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1985 муаллим, дотсенти кафедраи коммунизми илмии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1985–1993 мудири кафедраи коммунизми 
илмї, баъдан фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоњи техникии 
Тољикистон, 1987–1990 ходими калони илмии Институти фалсафаи 
Академияи илмњои ИЉШС, 1993–1995 сармушовир ва мушовири давлатии 
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои муносибат бо 
ташкилотњои љамъиятї ва муносибати миллатњо буд. Солњои 1995–2005 
њамчун ректори ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 2005–2009 аъзои Маљлиси 
миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон фаъолият дошт. Муаллифи 4 
рисолаи илмї, 7 китоби илмию оммавї ва зиёда аз 120 маќолањои илмї ва 
илмию методї мебошад. Мавзуи асосии таълифотњои ўро масъалањои 
экологї ва глобалии љањони муосир, шароитњои таърихї ва омилњои 
асосии ба даст овардани истиќлолияти миллї ташкил медињанд. Ў дар 
тарбияи мутахассисони соњаи фалсафа ва сиёсатшиносї сањми арзандаи 
худро гузоштааст. Солњои 1998–2007 вазифаи раиси Шурои дифои 
диссертатсионии илми сиёсиро, ки дар донишгоњи омўзгорї фаъолият 
мекард, ба уҳда дошт. Бо унвони фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон» 
(1997) ва ифтихорномањои Њукумати Љумњурии Тољикистон сарфароз 
гардонида шудааст.  

Ас.: Љанбањои иљтимоии проблемањои экологї (бо забони русї). Д., 1989; 
Социальние аспекти экологических проблем. Д., 1989; Экология ва замони мо (бо 
забони русї). Д., 1999; Сањми давлати Сомониён дар пешрафти афкори сиёсї-илмї ва 
фарњангии Осиёи Марказї. Д., 1999; Экология и современность. Д., 1999; Баъзе 
масъалањои экологии Тољикистон. Д., 2000; Равандњои миллї ва сиёсии истиќлолияти 
Тољикистон. Д., 2001; Асосњои фалсафа. Д., 2004; Асосњои фалсафа. Д., 2005.  

 

 
РАСУЛОВ Суњайлї Мирќозиевич (тав. 14. 12. 1973, д. 

Искодари ноњ. Айнї), доктори илмњои филология (2019), 
подполковники мустаъфии ВКД ЉТ, Аълочии маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон. Хатмкардаи факултаи 
филологияи тољики ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (1995), 

факултаи њуќуќшиносии Донишкадаи андоз ва њуќуќ (2000) ва Академияи 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон (2003).  

Баъди хатми Донишгоњ дар вазифањои гуногун: ваколатдори фаврї, 
сарваколатдори фаврї, сарваколатдори фаврї оид ба корњои махсусан 
муњим, сардори Шуъбаи якуми Раёсати амнияти дохилии Саридораи 
полиси андози Вазорати даромадњо ва пардохтњои давлатии Љумњурии 
Тољикистон, дотсенти кафедраи фаъолияти фаврию љустуљўии Академияи 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон (1995-2011), сардори 
Раёсати муносибатњои байналмилалї ва њамоњангсозии барномањои 
Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
(2011-2013), муаллими кафедраи њуќуќ, мудири кафедраи методикаи 
таълими забон ва адабиёти тољики ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (2013-
2015), муаллими фанњои забону адабиёти тољик ва таъриху њуќуќи МДТ 
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“Мактаби Президентї барои хонандагони болаёќат дар шањри Њисор» 
(2015-2017), сардори Шуъбаи иттилоот ва нашрия, директори Китобхонаи 
илмї ва сардори Шуъбаи сифати тањсилот, њамзамон профессори кафедраи 
забони тољикии Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї 
ибни Сино (2017-2021) кор кардааст.  

 Рисолаи номзадиро тањти унвони «Хусусиятњои луѓавї ва услубии 
ашъори Наќибхон Туѓрали Ањрорї» (2011) ва рисолаи докториро дар 
мавзуи «Вижагињои сохторї ва маъноии иборањои номї дар осори манзуми 
охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ» (2019) дифоъ намудааст. Аз соли 2021 
инљониб дар кафедраи умумидонишгоњии забони тољикии ДДОТ ба номи 
С. Айнї фаъолият дорад.  

 Ос.: Хусусиятњои луѓавї ва услубии ашъори Наќибхон Туѓрали Ањрорї. -Д., 
2018.  

 

РАСУЛОВ Туйѓун (тав. 25. 04. 1964, н. Айнї), педагог 
ва њуќуќшинос, номзади илмњои иќтисодї. солњои 1981-1982 
дар китобхонаи Донишгоњи омўзгории шањри Ќурѓонтеппа 
ба ҳайси китобхоначӣ фаъолият намудааст. Солњои 1982-
1985 донишљўи шуъбаи рўзонаи факултаи Бањисобгирию 
иќтисодии Донишгоњи Милли Тољикистон. Солњои 1985-
1987 хизмат дар Љумњурии Беоруссияи ИЉШС, шањри 

Брест. Солњои 1987-1988 донишљўи факултаи Бањисобгирию иќтисодии 
Донишгоњи Давлатии Тољикистон. Солњои 1988-1989 муњосиби калони 
шуъбаи сохтмони капиталии заводи трасформаторбарории шањри 
Ќурѓонтеппа. Солњои 1989-1990 котиби озоди Кумитаи комсомолии трести 
Ќурѓонтеппасохтмон. Солњои 1990-1992 муовини сармуњосиби муассисаи 
яс-3/1 Раёсати ислоњоти мењнатии вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон. Солњои 1992-1993 сардори шуъбачаи бо хўрока таъминкунии 
шуъбаи хољагидории Мактаби Олии милитсия. Солњои 1993-1996 муовини 
сардори шуъбаи молиявию иќтисодии Мактаби олии милитсияи ВКД 
Љумњурии Тољикистон. Солњои 1996-2001 сардори шуъбаи молиявию 
иќтисодии Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. Солњои 2001-2002 
Омўзгори калони кафедраи фаъолияти оперативї-љустуљўии маќомоти 
корњои дохилии Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон. Солњои 2002-2009 
сардори шуъбаи молиявию иќтисодї, сардори кафедраи фанњои љамъиятии 
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон ва муовини фармондеҳи Қушунҳои 
дохилии ВКД Љумњурии Тољикистон. Солњои 2009-2011 Омўзгори фанни 
таърих ва њуќуќи мактаби тањсилоти умумии раќами 98-и шуъбаи маорифи 
н. Фирдавсии шањри Душанбе. Солњои 2011-2013 мудири кафедраи 
баҳисобгирии муҳосибӣ таҳлил ва аудити Донишгоњи давлатии омӯзгории 
Тољикистон ба номи С. Айнӣ. Солњои 2013-2017 дотсенти кафедраи 
Назарияи иќтисодии Донишгоњи Аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ 
Шотемур. Солњои 2018-2019 дотсенти кафедраи менеҷменти молиявии 
Донишгоњи давлатии молия ва иқтисоди Тољикистон. Аз соли 2019 то њол 
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дар вазифаи дотсенти кафедраи баҳисобгирии муҳосиби таҳлил ва аудити 
Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат кор мекунад. Номбурда дорои 16 
китоби дарсї, зиёда аз 121 маќолаи илмӣ ва фишурдаи баромадњо 
мебошад. Бо Ифтихорномањои ВКД-и Ҷумҳурии Тољикистон (2005), 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тољикистон (2008) ва Академияи ВКД 

Ҷумҳурии Тољикистон (2015) сарфароз шудааст.  
 Ас.: Основы бухгальтерского учета и судебно-бухгальтерская экспертиза. Д.,1997; 

Бухгальтерский учет в бюджетних организатциях (учебное пособия). Д., 2000; Назарияи иқтисодӣ. 

Д., 2004;. Назарияи омор. Д., 2006; Таҳлили иқтисодӣ. Д., 2008;. Назарияи ҳисобгирии муҳосибӣ. 
Д., 2012; Луғати истилоҳотии баҳисобгирию иқтисодӣ. Д., 2015; Баҳисобгирии муҳосибӣ 
(молиявӣ) ва таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ. Д., 2015; Баҳисобгирии муҳосибии идоракунӣ. Д., 
2015;. Педагогика. Д., 2015; Назарияи иқтисодӣ. Д., 2004 (њаммуаллиф); Баҳисобгирии муҳосибӣ 
ва аудит. Д.,  2019 (њаммуаллиф); Асосҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ ва экспертизаи судӣ. Д., 
2019 (њаммуаллиф); Баҳисобгирӣ ва ҳисобот дар хазинадорӣ. Д., 2019 (њаммуаллиф); 
Стандартҳои байналмиллалии ҳисоботи молиявӣ. Д., 2019 (њаммуаллиф); Ташхиси (экспертиза) 
муҳосибӣ судӣ. Д., 2019 (њаммуаллиф).  

 
 
 

РАУФОВ Рањматулло Неъматович (тав. 8. 02. 1967, д. 
Сармайдони н. Муминобод), географ, номзади илмҳои 
география (2017), дотсент (2019). Соли 1992 Донишгоҳи 
давлатии омȳзгории ш. Душанбе ба номи Қ. Ҷȳраевро бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Солҳои 1985 – 1987 дар сафҳои 
артиши шуравӣ хизмат карда, баъди хизмати ҳарбӣ аз соли 
1992 то инҷониб дар кафедраи географияи табиӣ ва 

кишваршиносии факултети географияи Донишгоҳи давлатии омȳгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ҳамчун ассистент, муаллим, муаллими калон, 
дотсент ва мудири кафедра кор мекунад. Муаллифи зиёда аз 20 мақолаи 
илмӣ ва китобҳои дарсӣ мебошад. Дар муддати фаъолияти омȳзгории хеш 
ба сифати муаллими таҷрибадор ва географи хуб, дар донишгоҳии 
омȳзгории Тоҷикистон, дар омода намудани садҳо нафар мутахассисон 
барои макотиби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои давлатӣ 
саҳмгузор аст. Аълочии маориф ва илми Тољикистон (2015) аст. 

Ас.: Территориальная организация и оценка использования гидротехнических сооружений 

Юго-Западного Таджикистана (монография). Д., 2018; «Global science and innovations 2019 Central 
Asia». Кazakhstan-2019; Заминшиносии умумӣ». Д., 2013; Асосҳои биогеография. Д., 2020; 
Таърихи кашфиётҳои чуғрофии Тоҷикистон. Д., 2001; «Роҳнамои дарёфти номгȳйиҳои 
географӣ». Д., 2016; Луғати истилоҳои табиатшиносӣ. Д., 2018; Ҷавҳари дониш. Д., 2019 ва ғ.   

  
РАФИЕВА Муяссар Ѓаффуровна (тав. 23. 07. 1953, 

ш. Душанбе), биолог, номзади илмњои биологї (1984), 
дотсент (1987). Солњои 1970–1975 дар Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил 
намудааст. Солњои 1977–1978 ассистенти кафедраи 
физиологияи растанињои донишгоњи мазкур буд. 
Солњои 1978–1984 аз рўи ихтисоси физиологияи 
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растанињо дар аспирантура тањсил кардааст. Солњои 1983–1984 лаборанти 
калони Маркази њисоббарории Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленин, 1984–1995 ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи 
ботаникаи факултети биологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Муаллифи зиёда аз 40 асару 
мақолањои илмї мебошад. Дар масъалањои омўзиши оромии тухми 
зироатњои меваашон чормаѓз ва муайян намудани хусусиятњои физиологии 
пухтарасии тухми пахта корњои илмиву тадќиќотї бурдааст.  

 
 РАЊИМИ Рафеъзод (28. 12. 1958, деҳаи Кадучии ноҳияи Восеъ), 

омўзгор ва нависанда. Соли 1975, баъди хатми мактаби миёнаи № 6, 
донишҷӯи Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буда, соли 1975 ба фарҷом расондааст. Баъди хатми донишкада 
ба омӯзгорӣ пардохта, соли 1985 Донишкадаи давлатии санъати 
Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм кардааст. Дар баробари 
омӯзгорӣ пайваста ба эҷодкорӣ ва ҳикоянависӣ машғул шудааст. Силсилаи 
ҳикояҳояш дар рӯзномаҳои “Адабиёт ва санъат», “Ҷумҳурият» ва 
“Ҷавонони Тоҷикистон» ба табъ расидаанд.  Соли 2003 маҷмуаи нахустини 
офаридаҳояш “Бӯйи деҳа», осли 2005 маҷмуаи дигараш “Бозгашт барои 
марг» интишор ёфтаанд.  

 
  

РАЊИМОВ Абдулло (тав. 01. 06. 1932, собиќ н. 
Њоити вилояти Ѓарм, ваф. 30. 07. 2010, ш. Душанбе), 
файласуфи маъруфи тољик, доктори илмњои фалсафа 
(1978), профессор (1980). Соли 1951 Омўзишгоњи 
омўзгории Ѓарм, соли 1953 Донишкадаи 
муаллимтаёркунии ш. Кулоб ва соли 1957 Донишкадаи 
омўзгории ш. Кулобро хатм кардааст. Солњои 1953–
1954 инспектори шуъбаи маорифи вилояти Кулоб, 1954–
1957 директори мактаб-интернати собиќ н. Обигарм, 

1959–1960 аспиранти шуъбаи фалсафаи АИ ЉШС Тољикистон, 1961–1962 
ректори Донишкадаи омўзгории ш. Кулоб буд. Солњои 1973–2002 дар 
вазифаи мудири кафедраи фалсафаи Донишгоњи давлатии тиббии 
Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино кор кардааст. Солњои 2003–2010 
мушовири ректор ва профессори кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С. 
Айнї буд. Муаллифи зиёда аз 300 асару маќолањои илмї ва илмию методї 
мебошад. Таълифотњояш масъалањои фалсафаи иљтимої, инкишофи 
маданияти халќи тољик, проблемаи инсон ва ѓайраро дар бар гирифтаанд. 
Тањти роњбарияш 2 нафар рисолаи докторї ва 8 нафар рисолаи номзадї 
дифоъ намудаанд.  

Ас.: Дењоти тољик дар роњи коммунизм. Д., 1966; Азнавсозињои иљтимої-иќтисодї дар 
дењоти тољик. Д., 1968; Проблемаи инсон дар фалсафа. Д., 1970; Инкишофи маданияти дењоти 
тољик. Д., 1978; Тараќќиёти комплексии дењот дар шароити сотсиализми мутараќќї. Д., 1987; 
Фалсафаи тиб (китоби дарсї). Д., 2001; Краткий философкий мирвоззрений. Д., 2001; Асосњои 
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фалсафа (китоби дарсї). Д., 2003; Книга чтения по философии (китоби дарсї). Д., 2004; Асосњои 
фалсафа (китоби дарсї). Д., 2005; Сохти сиёсии љамъият. Д., 2005; Асосњои фалсафа (китоби 
дарсї). Д., 2009; Проблемањои фалсафии илмњои иљтимоию гуманитарї. Д., 2008.  

 
РАЊИМОВ Баён (тав. 4. 11. 1928, д. Яккатути н. 

Сарихосор, ваф. 26.04.2014, ш. Душанбе), педагоги 
маъруфи тољик, номзади илмњои педагогї (1962), 
профессор (1990). Соли 1945 Омўзишгоњи омўзгории ш. 
Кулобро хатм намудааст. Солњои 1945–1947 дар 
факултети табиатшиносї ва географияи Донишкадаи 
дусолаи муаллимии ш. Кулоб тањсил намудааст. Солњои 
1947–1950 дар мактаби 7-солаи ба номи Молотов ва 
мактаби 7-солаи ба номи А. С. Пушкини н. Сарихосор 

кор карда, њамзамон вазифаи методист ва мудири шуъбаи маорифи 
ноњияро ба уҳда дошт. Солњои 1950–1953 муаллими факултети 
табиатшиносї ва географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 1953–1954 аспирант, 1954–1955 
лаборанти калон, 1955–1958 ассистент, 1958–1970 муаллими калон ва аз 
соли 1970 дотсенти кафедраи педагогикаи донишкадаи омўзгории пойтахт 
буд. Солњои 1970–1974 њамчун мудири кафедраи тарбияи томактабї, 1976–
1981 мудири кафедраи педагогикаи умумидонишгоњї, 1987–1998 декани 
факултети педагогикаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Аз соли 
1998 то 2014 профессор ва мудири кафедраи педагогика ва психологияи 
синфњои ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Оид ба масъалањои 
бењдошти кори таълиму тарбия дар мактабњои олии педагогї, афкори 
педагогии мутафаккирони форсу тољик (асрњои Х-ХХ), педагогикаи 
ниёгон, педагогњои барљастаи хориљї ва собиќ шуравї, тарбияи бачагони 
синни хурди мактабї дар оилаву мактаб, њамкории мактабу оила ва 
тарбияи љавонон кори илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 52 монография, 
китобњои дарсї, дастуру воситањои таълимї, китобчањои оммавї ва 100 
маќолањои илмї, илмию методї мебошад. Зиёда аз 62 баромади ў дар 
фонди садо ва симои љумњурї сабт ёфтаанд. Бо роњбарии ў 13 нафар 
рисолањои номзадии худро дифоъ намудаанд. Солњои 1970–1990 аъзои 
Шурои илмию методии Вазорати маълумоти олии ИЉШС доир ба 
педагогикаи мактаби олї буд. Дар конференсияњо ва симпозиумњои 
љумњуриявї, умумииттифоќї ва байналхалќї дар шањрњои Москва, 
Иваново, Владимир, Суздал, Уфа, Будапешт ва Душанбе бо маърузањо 
баромад кардааст. Хизматњояш бо унвони фахрии «Корманди шоистаи 
маорифи Тољикистон» (1990), медали «Барои мењнати шоён» (1985), 
нишони «Барои комёбињои барљаста дар кор» (1998) ва чандин 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон ќадр карда шудааст.  

Ас.: Кори мактаб бо падару модарони синфњои ибтидої (ҳаммуаллиф), Сталинобод, 
1959; Таълимоти К. Маркс ва Ф. Энгелс дар бораи тарбия, Сталинобод, 1959; Назарияњои 
педагогии И. Г. Песталотсси. Д., 1960; Назаряњои педагогии Ян Амос Коменский. Д., 1960; 
Тарбия намудани малака ва одатњои рафтори маданї дар бачагони синни хурди мактабї дар 
оила. Д., 1961; Њама ба ин љавобгар аст. Д., 1968; Системаи педагогии А. С. Макаренко. Д., 
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1982; Роњњои асосии баланд бардоштани самаранокии таълим дар донишкадањои олї 
(ҳаммуаллиф). Д., 1986; Педагоги бузург А. С. Макаренко. Д., 1988; А. С. Макаренко дар бораи 
таълиму тарбия. Д., 1991; Кори мустаќилонаи донишљўён дар донишкадањои олии омўзгорї 
(ҳаммуаллиф). Д., 1991; Таърихи педагогикаи халќи тољик (ҳаммуаллиф). Д., 1994; Педагогикаи 
этникї ва халќии мардуми тољик. Д., 2008.  

 
 
 

РАЊИМОВ Мањмаднаврўз Муродович (тав. 22. 03. 
1984, д. Чароѓчї, н. Ёвон), омўзгори ботаника, номзади 
илмњои биология (2016),  хатмкардаи факултаи биология, 
шуъбаи экологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (2006). 
Солњои 2007-2009 аспиранти Институти ботаника, 
физиология ва генетикаи Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Солхои 2010-2013 ходими хурди 
илмї ва 2013-2014 ходими илмии озмоишгоњи генетикаи 
растании Институти ботаника, физиология ва генетикаи 

АИЉТ кор намудааст. Њамзамон, аз соли 2007 то соли 2009 аспиранти 
Институти ботаника, физиология ва генетикаи Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон, солњои 2010-2013 ходими хурди илмї ва 2013-2014 
ходими илмии озмоишгоњи генетикаи растании Институти ботаника, 
физиология ва генетикаи АИЉТ, соли 2014 иљрокунандаи мудири кафедраи 
геоэкологияи факултети географияи ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият 
намудааст. Аз моњи августи соли 2015 то имрўз дар вазифаи мудири 
кафедраи геоэкологияи факултети геогграфияи ДДОТ ба номи С. Айнї бар 
дўш дорад.  

Рисолаи илмиро дар мавзуи «Нишондињандањои физиологию 
биохимиявии генотипњои гандум вобаста аз минтаќаи табию иќлимии 
парвариш» дифоъ намудааст (2016). Дорандаи Љоизаи дипломи олими 
љавони Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон (2010), Ифтихорномаи 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (2017) ва ДДОТ ба номи 
С. Айнї (2018).  

Ас.: Бањодињии сифати дони хўшадорон (биокимёвї ва технологї). Д., 2010; 
Экологияи умумї (дастури таълимї). Д., 2019; Физиолого-биохимических показателей 
пшеници в разних экологоческих условиях. Д., 2019; Бањодињиии биокимёвї ва технологї ва 
сифати дони хўшадорон (бо забони русї ва тољикї), дастури таълимї оиди корњои лабораторї ва 

таљрибавї барои донишљўён. Д., 2020, Мониторинги экологї (дастури таълимї). Д, 2021.  
 

РАЊИМОВ Рањим Каримович (тав.  06.10.1959, 
дењаи Гузари Бод, ноњияи Айнї), омўзгори фанни 
география. Соли 1979 омўзишгоњи омўзгории шањри 
Панљакентро хатм намуда, дар мактаби миёнаи дењаи 
Шамтуч ба сифати омўзгори синфњои ибтидої фаъолият 
намудааст. Моњи декабри њамин сол ба сафи Ќуввањои 
Мусалањи Иттифоќи Советї даъват шуда ва дар шањри 
Шёлковои вилояти Москва то моњи майи 1980 хизмат 
намудааст.Соли 1982 омўзгори синфњои ибтидої, солњои 
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1983-1988 донишљўи Донишкадаи омўзгории шањри Хуљанд, солњои 1983-
1988 сарвари пешоњангон,  солњои 1988-1993 љонишини директор оид ба 
таълим, солњои 1994-2001 роњбари њарбї, солњои 2001-2004 директори 
мактаб, солњои 2005-2010 роњбари њарбї. Солњои 2010-2012 устод, 
методисти Донишкадаи такмили ихтисоси Вазорати адлия, солњои 2013-
2015 Сардори шуъбаи таълими Донишкадаи такмили ихтисоси Вазорати 
адлия. Соли 2014 бо нишони «90 - солагии Адлияи тољик» мукофотонида 
шудааст. Солњои 2015-2017 омӯзгори фанни география ва љонишини 
директори литсейи Донишкадаи соњибкорї ва хизмат буд. Соли таҳсили 
2017-2018 ба коллеҷи Информатика ва техникаи компютерии шаҳри 
Душанбе омӯзгори фанни география, сармутахассиси назорати сифати 
таълим дар шуъбаи таълим, роҳбари идоракунии сифати таҳсилот дар 
шуъбаи таълим фаъолият намудааст. Солњои 2011-2017 дар факултети 
географияи Донишгоњи давлатии омўзгории шањри Душанбе ба номи 
Садриддин Айнї ба сифати устоди њамкор фаъолият намудааст. Аз 
сентябри соли 2018 дар кафедраи географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии 
факултети географияи Донишгоњи давлатии омўзгории шањри Душанбе ба 
номи Садриддин Айнї фаъолият намуда, дар мавзуи “Тадќиќоти иќтисодї 
– географии иќтидорњои сарватњои табиии ќисми Љанубу Шарќии 
Тољикистон (Бадахшон) ва роњњои оќилонаи истифодаи он дар шароити 
њозира” кори илмї мебарад. Муаллифи зиёда аз 20 маќолањои илмию 
оммавї мебошад. Бо Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон мукофотонида шудааст(2016). 

 

РАЊИМОВ Сафарбек (тав. 4. 03. 1947, д. Садоњои 
н. Сарихосор), биологи тољик, доктори илмњои 
биология (2007), дотсент (2000). Солњои 1964–1969 дар 
факултети табиатшиносии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил намудааст. 
Солњои 1969–1971 дар сафњои артиши шуравї хизмат 
кардааст. Солњои 1971–1972 лаборанти калон, 1972–1975 
аспиранти Институти ботаникаи АИ ЉШС Тољикистон, 
1989–2000 муаллими калон, дотсенти кафедраи 

ботаникаи Донишгоњи аграрии Тољикистон буд. Солњои 2000–2006 дар 
вазифаи мудири боѓи ботаникии Институти ботаникаи АИ ЉТ фаьолият 
намудааст. Солњои 2006–2007 дар докторантураи назди Боѓи марказии 
ботаникии сибирии ш. Новосибирски АИ Федератсияи Россия тањсил 
намудааст. Соли 2008 муовини директори Институти ботаникаи АИ ЉТ 
оид ба корњои илмї буда, муддате декани факултети биологияи ДДОТ ба 
номи С. Айнї фаъолият дошт. Муаллифи зиёда аз 55 корњои илмї ва 
илмию методї мебошад. Тадќиќоти ўро масъалањои биоморфологияи 
намояндагони флораи нимсаванни Помиру Олой, махсусан растанињои 
бегонаи зањрнок, алафдарав ва доругї фаро гирифтаанд. Дар доирањои 
илмї ўро њамчун биоморфологи баландихтисос этироф менамоянд. Бо 
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ташаббуси ў соли 2008 як гурўњ биоморфологњои Боѓи марказии ботаникии 
сибирии ш. Новосибирски АИ Федератсияи Россия барои њамкории илмї 
ба Тољикистон омаданд ва шартномаи њамкорї оид ба таёр намудани 
мутахассисон бо Институти ботаникаи АИ ЉТ баста шудааст, ки натиљааш 
ќабул намудани аспиранту докторантњо ва тайёр намудани мутахассисони 
ватанї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» 
(1995) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Онтогенез триходесми седой-ядовитого сорняка пастбищ // Известия АН 
Тадж ССР, Отд. биол. наук, 1990. №1 (118); Ритм развития разнотравно-злаково-
термопсисовой ассоциации // ДАН РТ, 1999. Т. 52, №5; Биолого-морфологическая 
характеристика Ferula foetidissima Regel et Schmalh // Сибирский экологический журнал, 
Новосибирск, 2007. Т. 14, №3; Биолого-морфологические особенности ферули (Ferula 
L.) в Таджикистане. Д., 2010; Численность и возрастной состав ценопопуляций 
термопсиса длинноплодного в условиях Вахшского и Гиссарского хребтов // Известия 
АН Республика Таджикистана, Отд. биолог и мед. наук №2 (171); Назарияи академик 
Н.И.Вавилов оиди марказњои пайдоиши растанињои маданї. Д., 2010, Биолого –
морфологические и фитоценотические особенности термопсиса длинноплодного 
(Thermopsis dolichocarpa V. Nikit.) в Таджикистане. Д, 2005; Биолого-морфологические 
особенности ферули (Ferula L.). Д., 2010); “Хусусиятњои биологї, морфологї ва 
фитосенологии камоли тољикон (Ferula tadshikorum M. Pimen.). Д., 2018; «Гули Лола: 
таърихи парвариш, технологияи кишт, намудњо ва њолати имрўза. Д., 2020.  

 
РАЊИМОВ Хайрулло (тав. 5. 01. 1925, д. Кибили 

ш. Норак, ваф. 4. 12. 2010, ш. Душанбе), педагоги тољик, 
номзади илмњои педагогї (1970), профессор (2004). 
Солњои 1942–1948 муаллими њарбии Комиссариати 
њарбии н. Галаосёи вилояти Бухоро буд. Донишкадаи 
омўзгории ш. Бухороро хатм кардааст. Солњои 1962–
1974 њамчун муаллим, дотсенти кафедраи педагогикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1974–1976 дотсенти кафедраи 

педагогика ва психологияи Донишкадаи марказии такмили ихтисоси 
муаллимон, 1976–1978 мудир ва муњаррири ќисмати педагогика, 
психология ва маорифи Энсиклопедияи Советии Тољик кор кардааст. 
Солњои 1978–1981 дотсенти кафедраи педагогикаи донишкадаи омўзгорї, 
1981–1984 муаллими фанни педагогикаи Донишгоњи Кобул буд. Солњои 
1984–2010 њамчун профессори кафедраи педагогикаи умумидонишгоњии 
ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Муаллифи 15 асар ва зиёда 100 
маќолањои илмї ва илмию оммавї мебошад. Бо медали «Барои мењнати 
шоён» (1946), нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1984), 
Ифтихорномаи Сафорати ИЉШС дар Љумњурии Демократии Афѓонистон 
(1984), ифтихорномањои Вазорати маориф ва мактабњои олии Љумњурии 
Тољикистон ќадр карда шудааст.  

Ас.: Педагогика. Д., 1997; Педагогика. Д., 2000; Гардиши айём. Д., 2003; Ёдбуди 
омўзгор. Д., 2003; Методикаи корњои тарбиявї. Д., 2005; Муќаддимаи ихтисоси 
омўзгорї (ҳаммуаллиф). Д., 2007; Педагогика (ҳаммуаллиф). Д., 2007.  
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 РАЊИМОВ Холмаҳмад Баротович (тав. 20. 05. 
1972, деҳаи Чойхонаи ноҳияи Ёвон, ваф. 08. 04. 2020, ш. 
Душанбе), адабиётшинос, номзади илмҳои филологӣ 
(2020). Солҳои 1990-1995 дар факултети филологияи 
тоҷики Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи Қ. Ҷӯраев (ҳоло ба номи С. Айнӣ) таҳсил намудааст. 
Солҳои 1996-1997 лаборанти калони кафедраи адабиёти 

тоҷик, 1997-2003 ассистент, ҳамзамон солҳои 1997-2000 дар аспирантураи 
донишгоҳи зикршуда таҳсил кардааст. Солҳои 2003-2005 ба сифати 
муаллими калони кафедраи забон ва адабиёти синфњои ибтидої ва аз соли 
2008 њамчун муаллими калони кафедраи методика ва тањсилоти ибтидої 
фаъолият намудааст. Аз соли 2015 ба ҳайси муаллими калони кафедраи 
забон ва адабиёти тољики факултети тањсилоти томактабї ва ибтидої 
фаъолият кардааст. Солњои 2017 - 2018 дар вазифаи муовини декан оид ба 
таълим дар факултети тањсилоти томактабӣ ва ибтидої фаъолият 
намудааст. Аз 1-уми сентябри соли 2019 то 8-уми апрели соли 2020 ба њайси 
иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи забон ва адабиёти тољик 
фаъолият дошт. Инчунин, ў солиёни зиёде дар факултет вазифаи раисии 
иттифоќи касабаи устодону донишљўёнро пеш бурдааст.  

Номбурда соли 2019 дар мавзуи «Љустори њунарии Лоиќ Шералї дар 
шеъри муосири тољик ва фардияти эљодии ў» рисолаи номзадї њимоя 
намуд. Инчунин, ба ќалами Рањимов Х. Б. дастурҳои таълимї-методии 
«Барномаи адабиёти бачагона» барои факултаи педагогикаи донишкадаву 
донишгоњњои омўзгорї (2011), «Таърихи адабиёти Амрико» (ҳаммуаллиф) 
(2017) ва муаллифи зиёда аз 20 маќолаи илмї ва илмї-методї мебошад.  

Ас.: «Садои булбул». -Д., 1999, Мавќеи ѓазал дар эљодиёти Лоиќ Шералӣ// Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2010, №7 (63), Рубої ва мавќеи он дар эљодиёти Лоиќ// Паёми 
Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2011, №4 (40), Тараннуми ѓояи ватанпарварї дар эљодиёти Лоиќ 
Шералї// Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2013, №1 (50), Мавќеи дубайтї дар эљодиёти Лоиќ 
Шералї// Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2015, №4 (65), Мазмун ва мундариљаи ѓоявию бадеии 
«Дасти дуои модар» - и Лоиќ Шералї»// Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, 2015, №4 (65), (2015), 
«Тараннуми ишќу муњаббат дар ѓазалиёти Лоиќ Шералї» (2013), «Мавзуи «Модар» дар 
эљодиёти Лоиќ Шералї» (2013), «Мавзуи илму дониш ва тарбияи инсони комил дар эљодиёти 
Лоиќ Шералї» (2013), «Љумлањои чидааъзо дар суханронињои Президент Эмомалї Рањмон» 
(2016), «Мавќеи чањорпора дар эљодиёти Лоиќ Шералї» (2019).  

 

 РАҲИМОВА Шаҳринисо Содиқовна  (08.10.1960 

ш.Қурғонтеппа, июли соли 2021 дар ш. Душанбе) соли 1967 ба 

синфи якуми мактаби миёнаи №39-и шаҳри Қурғонтеппа рафта, 

онро соли 1977 ба итмом мерасонад. Баъд аз хатми мактаби 

миёна ба факултети таъриху филологияи Институти давлатии 

педагогии шаҳри Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко дохил шуда, 

онро соли 1981 хатм менамояд.  

Аз соли 1981 то соли 1984 дар кафедраи методикаи 
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таълими ибтидоии филиали ИДП ба номи Т.Г. Шевченко дар шаҳри 

Қурғонтеппа ба сифати ассистент фаъолият намудааст. 

Соли 1984 ба шуъбаи рӯзонаи аспирантураи ИДПД ба номи  Т.Г. 

Шевченко қабул гардида, онро соли 1988 хатм карда, корро дар кафедраи 

методикаи таълими ибтидоии филиали ИДП ба номи Т.Г. Шевченко дар ш. 

Қурғонтеппа давом додааст.  

Соли 1992 дар мавзуи “Унсурҳои лаҳҷавӣ ва хусусиятҳои услубии 

истифодаи онҳо дар насри советии тоҷик» (дар асоси асарҳои Ҷалол Икромӣ)  

рисолаи номзадӣ дифоъ намудааст. 

Аз соли 1993 то соли 2003 дар кафедраи забони тоҷикии факултети 

филологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри Душанбе фаъолият карда, 

аз соли 1996 то соли 1998 ба сифати муовини декани факултети филология оид 

ба таълим ифои вазифа мекунад.  Дар байни солҳои 2003-2011 ба ҳайси 

дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ барои факутетҳои ғайрифилологии ДМТ ва 

аз соли 2011 то соли 2013 ба сифати иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедраи 

услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултети журналистикаи ДМТ будааст.  Аз 

соли 2013 то охири умр ба ҳайси дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва усули 

таълими забон ва адабиёти тоҷики факултети филологияи тоҷики ДМТ 

фаъолият дорад. 

Ба ќалами Ш.С. Рањимова теъдоди 3 дастури таълимї-методӣ ва се 
барномаи  таълимӣ аз фанни забони тоҷикӣ барои факултетҳои филологии 
донишкадаву донишгоњњои омўзгорї ва беш аз 20 мақолаи илмӣ мансуб аст.      

 

 
РАЊМАДОВ Сайдалї Саидович (тав. 17. 05. 1967, 

ш. Вањдат), биолог, номзади илмњои биологї (2000). 
Солњои 1987–1992 дар Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев тањсил намудааст. 
Солњои 1992–1993 ассистент, 1993- 1996 аспирант, 1996–
2000 муаллими калони кафедраи зоологияи ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2003 иљрокунандаи 
вазифаи дотсенти кафедраи зоологияи ДДОТ ба номи 

С. Айнї мебошад. Муаллифи зиёда аз 30 асару маќолњои 
илмї ва илмию методї аст. Доираи корњои тадќиќотии ўро масъалањои 
њифзи зироатњои асосии кишоварзї аз њашаротњои заррасон дар бар 
мегирад.  

Ас.: Курси мухтасари кирмакпарварї (дастури методї). Д., 2007; Энтомологияи 
кишоварзї (дастури методї). Д., 2009.  
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РАЊМАТОВ Исмоил (тав. 30. 9. 1949, н. Рўшон), 
муаррих, номзади илмњои таърих (1987). Солњои 1970–
1975 донишљўи факултети таърихи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин буд. Солњои 
1976–1979 дар аспирантураи Институти шарќшиносии 
АИ Љумњурии Тољикистон тањсил намудааст. Солњои 
1979–1980 тарљумон дар Љумњурии Демократии 
Афѓонистон, 1990–1992 муаллими калони кафедраи 
таърихи умумии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 

Душанбе ба номи Ќ. Љўраев, 1993–1996 мудири кафедраи таърихи умумии 
донишгоњи мазкур кор кардааст. Солњои 1998–2000 сармутахассис, 2001–
2005 мудири шуъбаи сиёсии Маркази тадќиќоти стратегии назди 
Президентии Љумњурии Тољикистон буд. Аз соли 2006 то ба имрўз ба њайси 
мудири кафедраи таърихи умумии Донишгоњи Россия-Тољикистон 
(Славянї) кор ва фаъолият дорад. Муаллифи 3 асар ва 100 маќолањои илмї 
ва илмию оммавї мебошад. Дар конференсияњо ва симпозиумњои 
байналмилалї иштирок карда, рољеъ ба њалли бўњрони Афѓонистон, 
амнияти минтаќаи Осиёи Марказї, мубориза ба муќобили терроризм ва 
экстремизми мазњабї бо маърузањои илмї баромад кардааст. Бо нишони 
сарисинагї «Аълочии маорифи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  

Ас.: Зафарномаи Хусравї ва ањамияти он дар омўзиши таърихи Афѓонистони Шимолї 
(нимаи аввали асри ХIХ) // Ахбори Академияи илмњои ЉШС Тољикистон. Д., 1978; 
Взаимоотношения между Бухарским ханством и Шахрисабзским владениям. (По материалам 
персоязичних источников) // Сб. Проблеми востоковедения. Д., 1987; Назаре ба робитањои 
фарњангии Тољикистон ва Афѓонистон. Д., 1987; Афганистан. Исторический очерк // В кн.: 
Афганистан сегодня. Д., 1988; Исламская Республика Иран и антитеррористическая акция 
США в Афганистане // Сб. Перспективи региональной безопасности в рамках борьби с 
международним терроризмом. Д., 2003.  

 
 
РАЊМАТОВА Ширин Изатуллоевна (тав. 29. 08. 1945, ш. Бекободи 

ЉШС Узбекистон), педагог, номзади илмњои педагогї (1973), дотсент 
(1974). Солњои 1962–1967 дар факултети филологияи Донишкадаи давлатии 
ш. Намангон тањсил намудааст. Њамзамон дар Донишгоњи марксизм-
ленинизм тањсил намуда, соњиби дипломи маълумоти олии сиёсї мегардад. 
Солњои 1967–1968 муаллими кафедраи забони русии Донишкадаи ш. 
Намангон, 1968–1971 аспиранти Институти мактабњои миллии АИП 
ИЉШС дар ш. Москва, 1972–1974 муаллим ва муаллими калони кафедраи 
забони русї ва хониши бадеї, 1974–1986 дотсент, 1986–1996 мудири 
кафедраи забони русї ва методикаи таълими он дар Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 1996 то ба имрўз 
дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёт дар факултети 
педагогикаи ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Оид ба усулњои истифодаи 
аёнияти аудиовизуалї дар таълими забони русї кори илмї бурдааст. 
Муаллифи 4 дастуру воситањои таълимї, зиёда аз 30 маќолањои илмї ва 
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илмию методї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» (1988) ќадр карда шудааст.  

Ас.: Маводи дидактикї аз забони русї, Д., 1989; Маводи амалї аз забони русї, 
Д., 1991.  

 

 

РАЊМАТУЛЛОЗОДА Сахидод Рањматулло (тав. 
27. 10. 1964, н. Ќубодиёни вил. Хатлон), забоншинос, 
доктори илми филология (2015), узви вобастаи АМИТ 
(2017). Соли 1982 ба шуъбаи форсии факултети 
шарқшиносии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленин (ҳоло ДМТ) дохил шуда, онро соли 1989 
хатм кард. Солҳои 1982-1984 дар сафи артиши шуравӣ 
хизмат кардааст. Фаъолияти мењнатиашро аз вазифаи 
лаборанти шуъбаи шевашиносии Институти забон ва 

адабиёти ба номи А. Рӯдакии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
(щоло АМИТ) оѓоз намуд. Солҳои 1991-1994 ҳамчун аспиранти институти 
мазкур таҳсил карда, таҳти роҳбарии Барандаи ҷоизаи давлатии ба номи 
Абуалӣ ибни Сино, узви вобастаи АИ ҶТ (ҳоло АМИТ), профессор Раззоқ 
Ғаффоров рисолаи номзадиашро ба анҷом расонда, онро соли 1996 таҳти 
унвони “Калимасозии пасвандии исм дар шеваи ҷануби шарқии забони 
тоҷикӣ» дар Шурои диссертатсионии Д. 013. 06. 01 аз рӯйи ихтисоси 10. 02. 
08 - Забонҳои эронӣ бомуваффақият дифоъ намуд. Солҳои баъдӣ дар 
институти номбурда дар вазифањои ходими хурди илмї, ходими калони 
илмии шуъбаи шевашиносӣ кор кардааст.  

Соли 2005 ба њайси ёрдамчии ректори ДДОТ ба номи С. Айнї ва аз 
якуми апрели ҳамин сол муовини ректор оид ба тарбия фаъолият карда, 
дар асоси озмун аз моҳи июни соли 2008 то 2010 мудири кафедраи забони 
тољикии факултети филологияи тољик буд. Дар солњои 2010-2012 дар 
вазифаи декани факултети филологияи тољики ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї кор кардааст. Солњои 2012-2013 дар рухсатии эљодї буда, рисолаи 
докториашро бо роҳнамоии дорандаи Љоизаи ба номи Абуалї ибни Сино, 
д.и.ф., профессор Ғаффор Ҷӯраев таҳти унвони “Таҳқиқи луғавӣ-семантикӣ 
ва морфологии лексикаи предметӣ дар шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии 
забони тоҷикӣ» ба анҷом расонда, онро 5-уми марти соли 2015 дар  Шурои 
диссертатсионии Д. 737. 04. 03-и назди ДМТ аз рӯйи ихтисоси 10. 02. 22-
Забонҳои халқҳои кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва 
Австралия (забони тоҷикӣ) дифоъ карда, унвони доктори илми 
филологияро соҳиб шуд.  

Солњои 2013-2015 ба ҳайси мудири кафедраи забони тољики ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї фаъолият кардааст. Бо фармони Президети 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 20 апрели соли 2015 
директори Институти забон, адабиёт, шарқшиносӣ ва мероси хаттии ба 
номи А. Рӯдакии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳоло АМИТ) 
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таъин шуд. Баъд аз таҷдиди сохтори Институти мазкур дар моҳи марти 
соли 2017 то 05. 02. 2019 ӯ чун директори Институти забон ва адабиёти ба 
номи А. Рӯдакии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон (ҳоло АМИТ) 
фаъолият кардааст. Аз 2-юми феврали соли 2019 то 8-уми июни соли 2020 
ба ҳайси профессори кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ 
ба номи С. Айнӣ кор кард. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
08. 06. 20 ба вазифаи муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид, ки то ҳол он ҷо кор карда, 
бо ДДОТ ба номи С. Айнӣ ҳамкориҳоро идома дода истодааст.  

Дар давраи мудири кафедраи забони тоҷикӣ ва декани факултети 

филологияи тоҷик буданаш ба масъалаи такмили кафедраҳои факултет бо 

кадрҳои унвондор ва ҷалби онҳо ба тадрис ҷадал карда, як қатор устодон (Ф.Қ, 

Зикриёев, Ғ.Ҷӯраев, М. Маҳмудов, Н.Казакова, С.Мирзоев, О.Алиев, Б.Тӯраев, 

С.Расулов ва дигарон) ба факултет даъват шуданд. Декании С.Раҳматуллозода 

ба вақте рост омада буд, чанд муддат пеш бо роҳнамоии бевоситаи Пешвои 

миллат-Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои факултетҳои филология ва таърих бинои нав 

сохта, ба истифода дода буданд, ки аҳли донишгоҳ аз ин амали бесобиқа ба 

Пешвои миллат умрбод сипосгузоранд. Бинои нав ба мувозибат ва овезаҳои 

мувофиқ ниёз дошт. Ин аст, ки дар факултет бо ҷалби устодон беҳтарин шиору 

овезаҳо аз суханони Пешвои миллат, шоирону нависандагон ва методистони 

барҷастаи илм ҷамъоварӣ шуда, беш аз 210 овезаи дорои аҳамияти тарбиявӣ 

таҳия ва дар роҳравҳо ва аудиторияҳои факултет насб гардид. Дар ин давра 

шогирдони факултет дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ иштирок карда, сазовори 

ҷойҳои аввал мегардид (аз ҷумла Сироҷов М.), ки аз дуруст ба роҳ мондани кор 

ва тадрис гувоҳӣ медиҳад. 

Ба ҳайси директори ИЗА ба номи А.Рӯдакӣ аз аввали корҳое, ки ба анҷом 

расонид, таъсиси ду Шурои илмии дифоъ буд, ки яке аз тариҷи КОА ФР ва 

дигари КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ки яке профессор 

П.Ҷамшедов ва ба дуюми профессор С.Раҳматуллозода раис буданд. Дар зарфи 

чор соли директории С.Раҳматуллозода 41 нафар рисолаҳои номзадию 

докториашонро дифоъ карда, ҳамаашон дипломҳояшонро гирифтанд. Бо 

мақсали самаранок ва такмили корҳои илмӣ дар институт ду сексия: 

забоншиносӣ (раис: проф. Ғ.Ҷӯраев) ва адабиётшиносӣ (раис проф. 

А.Сатторзода) таъсис намуд, ки дар баррасии рисолаҳо ва корҳои илмӣ-

тадқиқотӣ аҳаммияти калон доштанд. Њамчун директори ИЗА ба номи А. 
Рўдакии АМИТ Раҳматуллозода С. бо наќшаву барномањои шуъбаҳо 

тағйироти чашмгир ворид карда, барои тањияи китоби бунёдии “Таърихи 
адабиёти тоҷик» донишмандони зиёдеро, аз қабили Н.Салимӣ, Н. Зоҳидӣ, 

Ш.Исрофилниё, Б.Мақсудов, Амирқулов С. ва диг. ба тариқи шартномавӣ ба 

кор ҷалб кард, ки дар натиҷа дар як муддати кутоҳ ҷилди аввали “Таърихи 
адабиёти тоҷик» дар ҳаҷми 675 саҳифа зери назари д.и.ф., профессор 
А.Сатторов чоп шуд. Дар баробари ин, барои аз нав чоп кардани 
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«Куллиёт»-и устод Садриддин Айнї масъалагузорӣ шуда, дар як муддати 

кутоҳ ҳамаи осори устод компютерӣ гардида, барои таҳрир ба мутахассисони 

айнишинос пешниҳод ва инак чанд ҷилди он чоп шуд.  

Луғатномаҳо, аз ҷумла, “Русско-таджикский словарь» (2017), “Фарҳанги 

гӯйишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» (2017), “Донишномаи фолклори тоҷик» ва 

“Фарҳанги мукаммали забони тоҷикӣ», “Девон»-и А.Лоҳутӣ (2017) дар 7 ҷилд 

маҳз дар давраи директории С.Раҳмутуллозода таҳия шудаанд. Дар Институти 

забон ва адабиёти ба номи А.Рӯдакӣ ҳамасола беш аз 30 китоб ва 350 мақолаи 

илмӣ дар дохил ва беруни кишвар ҷоп мешуд.  

Бо ҷалби мутахассисон, фонди шуъбаи фолклор ва луғатнигорӣ пурра 

рақамӣ (электронӣ) шуд, ки ин яке аз тадбирҳои муҳимме дар ростои аз 

нобудшавӣ эмин мондани фондҳои дар тӯли ҳафтод сол ҷамъкардаи 

донишмандон мебошад. 

Ба ҳайси директор дар баргузории теъдоди 10-12 конференсияи 

байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва дар сатҳи академия ва инстиут корҳои зиёдеро 

иҷро кард. Махсусан, дар баргузории симпозиуми байналмилалӣӣ Мир Сайид 

Алии Ҳамадонӣ ва конференсияҳои байналмилалии 140-солагии устод С.Айнӣ 

ва 130-солагии устод А.Лоҳутӣ ва ҷашни ёдбуди Т.Зеҳнӣ, ки дар онҳо 

донишмандони Аврупоӣ, Россия, Чин, Эрону Афғонистон даъват шуда буданд, 

саҳми С.Раҳматуллозода ҳамчун директор калон аст. Ҳамчунин, ҷашни ёдбуди 

Абуадбулло Рӯдакӣ, Мавлонои Балхӣ, МирзоТурсунзода, Лоиқ Шералӣ, Бозор 

Собир ва даҳҳо адиби дигар дар сатҳи баланди илмӣ баргузор менамуд. 

Кори илмиии С.Раҳматуллозода тањќиќи роњњои калимасозии шеваи 
љанубї ва љануби шарќии забони тољикї бошад ҳам, доир ба масоили 
муњими забоншиносї: этнолингвистика, лингвистикаи когнитивӣ, 
назарияи калимасозӣ, вазъи имрўзаи забони тољикї, усули тадриси забон 
ва ѓайра беш аз 250 асару мақолаи илмӣ дар дохил ва хориҷи кишвар чоп 
намудааст. Беш 20 барнома ва силлабусҳои фанҳои таълимии кафедраи 
назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С. Айнӣ бо қалами 
Раҳматуллозода С. марбут аст, ки дар солҳои гуногун навишта шудаанд.  

Раҳматуллозода С. аввалин шуда, дар шевашиносии тоҷик доир ба 35 
пасванди исмсози шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ бо 
истифода аз усулҳои синхронию диахронӣ тадқиқоти мукаммали илмӣ 
гузаронидааст. Ҳамҷунин, дар забоншиносии тоҷик аввалин шуда, аз 
ҷумлаҳо сохтани калимаҳои мураккабро дар асоси маводи фаровони 
шеваҳои ҷанубӣ ва ҷануби шарқии забони тоҷикӣ исбот намудааст. Ғайр аз 
ин, аввалин шуда, дар ҳайати лексика баррасӣ кардани масъалаҳои илмии 
грамматика (калимасозӣ)-ро дар шакли монографӣ анҷом додааст.  

Ба ҳайси муқарризи расмӣ ва ғайрирасмӣ ба беш аз 90 рисола ва 

фишурдаи рисолаҳо тақризҳо навиштааст. Беш аз 400 асару мақола, китобчаҳо, 

восита ва дастурҳои таълимии донишгоҳҳои гуногуни кишварро таҳрир карда, 

қисме аз онҳо зери назари С.Раҳматуллозода чоп шудаанд. 
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Раҳматуллозода С. раиси Шурои илмии Институти забон ва адабиёти 
ба номи Абуабдулло Рӯдакии АМИТ (солҳои 2015-2019), раиси  Шурои 
илмии дифои рисолаҳои номзадии назди институти мазкур (солҳои 2018-
2020) буд ва дар тайёр кардани мутахассисони филология саҳми калон 
доранд. Бо роҳбарии эшон 15 нафар доктор PhD, унвонҷӯёну аспирантон 
ва докторантон ба навиштани рисолаҳои номдию докторӣ машғуланд ва 
қисме аз онҳо (9 нафар) аллакай дифоъ намудаанд. Ҳамчунин, беш аз 35 
нафар дипломант ва магистрант бо роҳнамоии номбурда рисолаҳо 
навишта, дар солҳои гуногун ҳимоя кардаанд.  

Номбурда аъзои ҳайати мушовараи Кумитаи забон ва истилоҳоти 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз моҳи августи соли 
2017 узви вобастаи АМИТ интихоб шудааст. Эшон аъзои сексияи 
забоншиносии ИЗА ба номи А. Рӯдакӣ, аъзои сексияи забоншиносии 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ, узви Шурои ҳимояи рисолаҳои номзадию 
доктории ИЗА ба номи А. Рӯдакӣ ва ДДОТ ба номи С.Айнӣ мебошад. Ӯ бо 
марказҳои бузурги забоншиносии Россия, Фаронса, Олмон, Эрону 
Афғонистон ҳамкориҳои илмӣ дошта, дар форум ва симпозиумҳои илмии 
забоншиносии ин кишварҳо бо маърузаҳо иштирок мекунад.  

Аълочии маорифи халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон (2010), Аълочии 
фарњанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (2021), Мушовири давлатии дараљаи 2 
(2021), узви конфедератсияи журналистони Тоҷикистон аз соли 1996 
мебошад. Бо ифтихорномаҳои чандкаратаи АМИТ ва ДДОТ ба номи С. 
Айнӣ мушарраф гардидааст.  

Ас: Калимасозии исм бо пасвандҳо. Д., 2010; Идоракунии ҷузъу томҳо дар замони 
осоишта (воситаи таълимӣ барои ҷузъу томҳои вазорати мудофиаи ҶТ). Д., 2010; 
Энсиклопедияи донишгоҳ. Д., 2011, (яке аз мураттибон); Ташаккули таркиби луғавӣ ва 
калимасозӣ. Д., 2012; Баррасии лингвистии гурӯҳҳои мавзуии таркиби луғати лаҳҷа. Д. 2014; 
Истилоҳоти калимасозӣ. Д., 2014; Словообразования имён существительних в южних и юго-
восточних говорах таджикского языка. Д., 2016; Забон шаҳсутуни биноми маънавии миллат. Д., 
2019; Калимасозии исм. Д., 2019; Калимаҳои хешутаборӣ. Д., 2019; Феҳристи адабиёти 
шевашиносӣ (бознашр бо иловаҳо, ҳаммуаллиф). Д. 2020; Ғаввоси баҳри илм (очерки 
ҳасбиҳолӣ, ҳаммуаллиф). Д., 2017; Таҳлили лингвистии вожаҳои марбут ба ҳайвонот ва 
парандагон». Д. 2020., “Таҳқиқи лингвистии морфемаи грамматикӣ». Д., 2021; Мояи ифтихор. Д. 

2021; Пешвои миллат ва сиёсати давлатии забон. Д., 2021. (яке аз мураттибон). 

 

РАЊМОНЗОДА Абдуљаббор Азизї (тав. 15. 03. 
1959, д. Андароб, н. Кулоб), адабиётшинос ва 
мунаққиди тоҷик, доктори илмҳои филология, 
профессор (1999), академики Академияи илмҳои 
Тоҷикистон (2008), академики Академияи илмҳои 
байналмилалии мактабҳои олӣ, ходими давлатӣ. 
Солњои 2000-2002 ба њайси мудири шуъбаи тарҷумаи 
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
2002-2004 масъули шуъбаи фарњанги ин нињод, 2004-

2005 ифои вазифа дошт. Сипас дар вазифањои раиси Кумитаи телевизион 
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ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (2004-2005), Вазири 
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (2005-2012), ректори ДДОТ ба номи С. 
Айнї (2012-2014), Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа (2014-2021), Сафири 
Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Узбекистон 
(аз соли 2021) фаъолият намудааст.  

Рањмонзода А. соли 1978 ба факултаи филологияи Университети 
давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин дохил шуда, соли 1983 хатм 
намуда, ба сифати ассисенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики факултаи 
филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии ба номи В. И. Ленин ба кор оғоз 
кардааст. Солҳои 1985-1987 дар Афғонистон адои хидмат намудааст. Соли 
1987 ба аспирантураи УДТ дохил шуда, соли 1991 дар мавзуи «Консепсияи 
замон дар насри солҳои 70-80-уми тоҷик» рисолаи номзадӣ дифоъ 
кардааст. Баъди дифои рисола аввал, ба сифати ассистент, баъдан ба 
сифати саромӯзгор ва дотсенти кафедраи фавқуззикр адои вазифа намуда, 
як қатор мақолаҳои илмӣ ва методӣ дар мавзуъҳои мухталифи адабиёт 
таҳия ва нашр намудааст. Аз соли 1995 то соли 1999 ба сифати мудири 
шуъбаи таълими донишгоҳи мазкур кор намуда, соли 1999 рисолаи 
докториро дар мавзуи «Манбаъҳои асотирӣ дар адабиёти тоҷики нимаи 
аввали асри ХХ» дар  Шурои илмии Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абуабдулло Рӯдакии Академияи илмҳои Тоҷикистон бо муваффақият 
дифоъ намудааст.  

Ӯ аз солҳои 80-уми садаи ХХ то ба имрӯз дар мавзуъҳои мухталифм 
адабиёт, забон ва фарҳанг мақолаҳои илмӣ-оммавӣ таҳия намуда, 
мақолаҳояш дар дохил ва хориҷи кишвар ба нашр расидаанд. Дар бораи 
проблемаҳои замону макони бадеӣ дар адабиёт ва нақши он дар тафаккури 
эҷодӣ низ тадқиқоти судманд ба анҷом расонида, дар ин бора якчанд 
мақолаҳои проблемавӣ таҳия кардааст, ки намунаашон мақолаҳои 
«Мавқеи замони бадеӣ дар романи „Палатаи кунҷакӣ“-и Фазлиддин 
Муҳаммадиев«, «Структураи замони бадеӣ дар повести „Як рӯзи дароз“-
и Ӯрун Кӯҳзод«, «Таркиби замони бадеӣ дар адабиёти классики форсӣ-
тоҷикии асрҳои X—XI» ва рисолаи «Маърифати замон» мебошад, ки соли 
1996 аз нашр баромадааст.  

Абдуҷаббор Раҳмонов, дар таҳияи барномаҳои таълимӣ барои 
донишҷӯёни факултаи филологияи тоҷик, таърих ва шарқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иштирок намуда, бо қалами ӯ барномаҳои 
«Адабиёти садаи ХХ-и форсии тоҷикӣ» бо ҳамроҳии Х. Асозода (соли 
1995) ва «Устурашиносӣ» (2007) тааллуқ доранд.  

Абдуҷаббор Раҳмонов, дар соҳаи забоншиносӣ низ якчанд мақола 
таҳия намуда, дар муҳокимаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» иштирок намудааст. Мақолаҳои ӯ 
доир ба «Омилҳои беҳтар намудани тарҷумаи ислоҳоти ҳуҷҷатҳои расмӣ», 
« Нақши забони тоҷикӣ дар даврони Истиқлолият», «Забон ва 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D3%AE%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%9A%D3%AF%D2%B3%D0%B7%D0%BE%D0%B4
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Истиқлолияти миллӣ», «Назари устод Айнӣ доир ба рушди забони адабии 
тоҷик» ва ғайраҳо аз ҳамин қабиланд.  

Мақолаҳои номбурда бо забони русӣ ва англисӣ низ ба чоп 
расидааст. Рисолааш бо номи «Назария ва сайри таърихии устура ва 
устурапардозиҳо дар адабиёти форсӣ-тоҷикӣ» соли 2009 бо хатти форсӣ 
дар нашриёти «Мадраса»-и Ҷумҳурии Исломи Эрон аз чоп баромад. 
Ройзании фарҳангии Ҷумҳурии Исломии Эрон рисолаи номбурдаро бо 
унвони «Пиндорҳои асотирӣ дар адабиёти тоҷикӣ» ба хатти форсӣ бо 
таҳриру иловаҳо соли 2011 аз чоп баровада, пешниҳоди форсизабон намуд.  

Раҳмонзода А. дар рушди маорифи Тоҷикистон хидмати шоиста 
намуда, доир ба проблемаҳои соҳаи маориф мақолаҳои зиёд таълиф 
намудааст. Вай ба ислоҳот ва таҷидгароии зинаҳои мухталифи таҳсилот 
оғоз намуда, дар ин самт бо дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон -
Эмомалӣ Раҳмон ба комёбиҳо ноил гардидааст. Рисолаи вай «Дирӯз ва 
имрӯзи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо ҳаммуллифии А. Расулов, 
Қ. Қодиров, Х. Афзалов таълиф шудааст, доир ба таърихи ташаккули 
маориф ва рушди он дар даврони Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон 
маълумот медиҳад. Дар рисолаи таълимӣ-ахлоқии вай «Одоби салом» 
бошад, арзиши ахлоқии «салом» барои наврасон ва навҷавонон шарҳ дода 
шудааст. Абдуҷаббор Раҳмонов, Инчунин, дар таълифи як қатор қонунҳое, 
ки дар соҳаи маориф тасдиқ гардидаанд, иштирок намуда, дар таҳия ва 
таълифи барномаҳо, стратегияҳо ва консепсияҳои соҳаи маориф бевосита 
ширкат намудааст. Мақолаҳои ӯ дар бораи ислоҳоти соҳаи маориф, 
низоми маблағгузорӣ дар ин соҳа ва Инчунин, рушди инноватсия ва илм 
дар системаи таҳсилоти олии касбӣ дар маҷмуаи мақолаҳо ва маҷаллаҳои 
соҳаи маориф нашр гардидаанд.  

Номбурда дар соҳаи фарҳанг низ якчанд мақола таҳия карда, дар 
бораи чеҳраҳои зиёди фарҳангӣ мазмунҳои алоҳида таълиф кардааст. 
Мақолаҳои вай дар бораи асарҳои драмавии Юнони қадим, рассомони 
машҳур, асарҳои драматургони тоҷик, нақши эҷодкорон дар рушди саҳнаи 
тоҷик ва ғайра дар матбуоти даврӣ нашр шудааст. Бо ташаббуси вай 
лоиҳаи китоби «Муқаддимаи низоъшиносӣ» барои донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти касбӣ амалӣ шуда, соли 2006 аз чоп баромадааст, 
ки муқаддима ва боби «Фарҳанг ва низоъ»-и он ба қалами ӯ тааллуқ дорад.  

Раҳмонзода А. бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тоҷикистон« (1977), ордени «Шараф», (2006), Медали «20-солагии 
Истиқлолияти Тоҷикистон» (2011), «Ифтихорнома»-и Кумитаи иҷроияи 
кишварҳои аъзои ИДМ (2012), «Диплом»-и Агентии Федиралии ҳамкориҳо 
бо кишварҳои ИДМ-и Федератсияи Россия (2014) мукофотонида шудааст.  

Ас.: Пиндорҳои асотирӣ дар адабиёти тоҷик. - Душанбе, 1999;Назария ва сайри 
таърихии устурасозии форси тоҷикӣ. - Душанбе, 1999;Заминаҳои асотириву маросмӣ 
дар адабиёти нимаи аввали садаи ХХ. - Душанбе, 2004;Шамсиддин Шоҳин ва анъанаи 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D3%A3_%D0%A0%D0%B0%D2%B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%C2%BB
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ғазалсароӣ дар адабиёти тоҷики нимаи дуюми асри XIX ва авали асри ХХ. -Душанбе, 

2006.  

 

РАЊМОНЌУЛОВ Мардонќул (тав. 08. 05. 1958, деҳаи 

Урметани ноҳияи Айнӣ), номзади илмҳои педагогї (2012), 

дотсент. Хатмкардаи факултети забонҳои хориҷии 
Институти давлатии педагогии ба номи С. М. Кирови шаҳри 
Хуљанд (1972), солњои 1972-1955 омўзгор дар мактаби миёна, 
аз соли 1995 дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
ба ҳайси омӯзгори забони англисӣ ба кор сар кард. Дар 

вазифаҳои муаллими калон, мудири кафедраи забонҳои хориҷӣ, фаъолият 
намуд. Соли 2012 рисолаи номзадиро дифоъ намуда, аз соли 2018 дар 
кафедраи методкаи таълими забони англисї ба њайси њамкор фаъолият 
намуда истодааст. Номбурда барои баланд бардоштани савияи донишҳои 
касбӣ дар талош аст. Бо ин мақсад дар семинарҳо, конфересияҳои 
донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ, байналхалқӣ, бо мавзуъҳои ба талаботи замон 
ҷавогӯй, фаъолона иштирок менамояд. Дар маҷмуъ 31 мақола чоп намуда, 
муаллифи 8 дастури таълимӣ – методӣ низ мебошад.  

 
 

РАЊМОНОВ Азизљон (тав. 2. 10. 1961, ш. Вањдат), муаррих, номзади 
илмњои таърих (1991), дотсент (2010). Солњои 1979–1984 дар факултети 
таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1984–1986 хидмати артиши шуравї, 
1986–1988 котиби комсомолї ва ассистенти кафедраи таърихи ЊКИШ-и 
донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Солњои 1989–1991 дар аспирантураи 
донишкадаи омўзгорї тањсил дошт. Солњои 1992–1996 њамчун муаллими 
калони кафедрањои таърихи сиёсї ва таърихи халќи тољики Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев, 1996–2002 мудири 
шуъбаи фарњанг ва иттилоот, љонишини раиси Раёсати љамъияти дўстї ва 
равобити фарњангии Тољикистон кор кардааст. Аз соли 2003 њамчун 
муаллими калони кафедраи муносибатњои байналхалќии Донишгоњи 
Россия–Тољикистон (Славянї) кор мекунад. Муаллифи як силсила 
маќолањои илмї ва илмию методї мебошад, ки дар онњо масъалањои 
таърихи сиёсї ва њаракатњои љамъиятии солњои 90-уми Тољикистонро 
баррасї кардааст.  

Ас.: Политические партии мира, России и Таджикистана, Д., 1994.  
 

 РАЊМОНОВ Бахтиёр Нурмаҳмадович (тав. 17. 02. 
1989, деҳаи Панҷрӯд, ҷ/д. Рӯдакӣ, н. Панҷакент), забоншинос, 
муаллими калон (2015), номзади илмҳои филологӣ (2020). 
Солҳои 2007-2012 дар факултаи филологияи Донишгоҳи 
давлатии миллии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон) таҳсил кардааст, 2010-2012 муаллими забони 
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арабӣ ва алифбои ниёгон МТМУ №15-и ш. Душанбе, 2012- 2015 ассистенти 
кафедраи забони тоҷикӣ, 2015- 2018 муовини декан оид ба корҳои 
таълимии факултети филологияи тоҷики ДДОТ, 2018- 2020 муаллими 
калони кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ ва аз соли 2020 то ҳол 
ҳамчун дотсенти кафедраи мазкур фаъолият дорад. Дар мавзуи 
“Хусусиятҳои луғавӣ-грамматикии феъл дар “Таърихи Бухоро»-и 
Наршахӣ» рисолаи номзадӣ ҳимоя намуда аст.  

Ас. Хусусияти луғавию грамматикии феъл (дар асоси маводи “Таърихи 

Бухоро»). Д., 2017; Барномаи омӯзиши забони тоҷикӣ (барои забономӯзони хориҷӣ). Д., 
2018; “Сарф-ул-лисон» (баргардон аз хатти арабӣ). Д., 2020.  

 

 
РАЊМОНОВ Мавлон (тав. соли 1909, н. 

Конибодом, ваф. 21. 03. 1979, ш. Душанбе), муаррих, 
номзади илмњои таърих (1966), дотсент (1970). Солњои 
1930–1931 шунавандаи мактаби дусолаи 
муаллимтайёркунї, 1931–1933 аскари сурх дар ш. 
Сталинобод, 1933–1934 шунавандаи курси тайёрї, 1934–
1939 донишљўи факултети таърихи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Солњои 1939–1940 њамчун муаллими 

Омўзишгоњи омўзгории ш. Сталинобод кор кардааст. Солњои 1940–1941 
дар аспирантураи донишкадаи омўзгории пойтахт тањсил намудааст. 
Солњои 1941–1945 иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї, 1945–1949 лектори 
шуъбаи таблиѓоти КМ ЊК Тољикистон, 1949–1979 муаллим, муаллими 
калон ва дотсенти кафедраи марксизм-ленинизм ва таърихи ЊКИШ-и 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Муаллифи як силсила маќолањои илмї, илмию оммавї аст. Дар 
таълифотњояш ёрии мардуми Тољикистонро дар солњои Љанги Бузурги 
Ватанї баррасї намудааст. Бо ордени «Ситораи сурх» ва 3 медал 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Помощь таджикского народа в годи Великой Отечественной войни 1941–
1945гг. // Учение записки Госпединститута, Д., 1961, №1.  

 
РАЊМОНОВ Мањмад Рўзиевич (тав. соли 1924, ш. 

Бухоро, ваф. маълум нест), педагог, номзади илмњои 
педагогї, дотсент. Соли 1945 факултети забон ва 
адабиёти тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1945–1949 муаллими забон ва адабиёти тољики 
Омўзишгоњи шањраки Навободи вилояти Ѓарм, 1949–
1961 мудири бахши методикаи таълими забон ва 
адабиёти тољики Институти илмию тадќиќотии илмњои 

педагогии ЉШС Тољикистон, 1961–2003 муаллими калон, дотсенти 
кафедраи педагогикаи умумии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи 
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зиёда аз 50 кори илмї, илмию методї буда, бо њаммуаллифї китоби дарсии 
«Педагогика школи»-ро бо забони тољикї тарљума ва чоп намудааст. Бо 
нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва «Барои 
муваффаќиятњои мактаби олии ИЉШС» ќадр карда шудааст.  

 
РАЊМОНОВ Сайвалї (тав. 07. 07. 1939, н. Восеъ, 

ваф.1999, ш.Душанбе), педагог, номзади илмњои 
педагогї (1974), дотсент (1978). Солњои 1954 – 1958 дар 
Омўзишгоњи омўзгории ш. Кулоб, 1958 – 1962 дар 
шуъбаи методикаи таълими ибтидоии факултети 
педагогикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1962 – 1968 ассистенти кафедраи педагогика ва 
методикаи таълими ибтидої, 1968 – 1971 ассистенти 

кафедраи психология, 1971 – 1974 аспирант, 1975 – 1980 муаллими калон ва 
дотсенти кафедраи педагогика ва методикаи таълими ибтидоии 
донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Солњои 1980–1986 њамчун декани 
факултети педагогика, 1986 – 1992 дотсенти кафедраи психология, Солњои 
1993- 1996 аспирант, солњои 1996 - 1999 муаллим калони кафедраи 
педагогикаи  ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев  буд. Оид ба наќши равишњои 
маърифатї дар ташаккули шахсияти кўдакони синни калони мактабї 
тадќиќоти илмї бурда, муаллифи зиёда аз 20 дастуру воситањои таълимї ва 
маќолањои илмиву методї аст. Хизматњояш бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1981), медали «Барои мењнати 
шоён» (1985) ва ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии Љумњурии 
Тољикистон ќадр карда шудааст.  

Ас.: Модари љон – модарам (Тавсияи методї). Д., 1985; Корњои мустаќилона аз 
психологияи инсон барои донишљўёни шуъбаи ѓоибонаи факултети педагогика (ҳаммуаллиф). 
Д., 1997; Особенности экологии хлопковой совки в агробиоценозе нових структурах 
сельскохозяйственних культур в Гиссарской долине Таджикистана (монография). Д., 2017.  

 

РАЊМОНОВ Шамшод Туѓонович (тав. 09. 05. 1980, н. 
Сариосиёи ЉШС Узбекистон), муаллими фанни география. 
Соли 2001 бакалаврият ва соли 2003 магистратураи факултети 
географияи ДДОТ ба номи Ќ. Чураевро бо дипломи аъло хатм 
намудааст. Солњои 2003-2006 аспиранти донишгоњи омўзгорї 
буд. Аз соли 2003 то 2008 њамчун ассистенти кафедраи 

географияи иќтисодї ва иљтимоии Донишгоњи давлат ва аз соли 2008 то 
2012 муалими калон, Инчунин, аз соли 2012 то 2015 дотсенти кафедраи 
географияи иќтисодї ва иљтимої, аз соли 2006 то 2011 муовини декан оид 
ба тарбия дар факултети географияи донишгоњи омўзгорї Донишгоњи 
омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї фаъолият кардааст. Оид ба 
хусусиятњои иќтисодию географии ва тараќї додани ќуввањои 
истењсолкунанда дар водии Зарафшон тадќиќот бурдааст.  
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 Ас.: Географияи иќтисодї ва иљтимоии мамлакатњои хориљї. Д., 2011; 
Географияи иќтисодї ва иљтимоии мамлакатњои хориљї. Д., 2015; Дастури методї 
барои гузаронидани дарсњои амалї аз фанни географияи иќтисодї ва иљтимоии љањон 
(ќисми Иттињоди давлатњои мустаќил). Д., 2011; Дастури методї барои гузаронидани 
дарсњои амалї аз фанни географияи иќтисодї ва иљтимоии Осиёи Марказї. Д., 2011; 
Барномаи таълимї аз фанни этнография, демографияи ањолии љањон, географияи 
динњо. Д., 2011.  

 

 РАЊМОНОВА Саодат Њайдаровна (тав. 9. 08. 
1938, н. Ванљ), муаллимаи фанни биология. Солњои 1952-
1956 дар Омўзишгоњи омўзгории шањри Хоруғ, солњои 
1956-1961 дар шуъбаи химия ва биологияи Донишкадаи 
занонаи омўзгории ш. Душанбе тањсил намудааст. Аз 
соли 1961 сар карда, дар ДДОТ дар вазифањои лаборанти 
калон, ассистент, омўзгор, омўзгори калони кафедраи 
ботаника ва биологияи умумии факултетњои география 
ва биология кор мекунад. Солњои 1979-1985 раиси Шурои 

бонувони донишгоњ буд. Њоло раиси Шурои бонувони факултети биология 
мебошад. Муаллифи зиёда аз 20 мақолањои илмї ва 5 дастури методї ва 2 
барномањои таълимї - «Шарњи баъзе мафњумњои умумии физиологияи 
растанињо», «Усули таълими баъзе мавзуъњои биологияи умумї» (1993), 
«Дастури таълимии корњои лабораторї оид ба физиологияи наботот (1997, 
2006), «Мулоњизањо оид ба биологияи умумї» (2003) мебошад. Соли 1981 
бо унвони «Аълочии маорифи халқии СССР», соли 1988 «Аълочии 
маорифи Тољикистон» ва инчунин, рањматномањову ифтихорномаи 
Президиуми шурои Олии Тољикистон қадр шудааст.  

 

РАЊМОНОВА Олиямо Сафаровна(тав. 25.05.1984  
вил. Хатлон, н. Вахш).  Соли 1991-2002 тањсил дар мактаби 
раќами 1-и шањраки Вахш. Соли 2002 ба  шуъбаи рўзонаи 
ихтисоси матиматика-информатикаи факултети математика 
ДДОТ ба номи Ќандил Љураев (ҳоло Садриддин Айнї)   
дохил шуда, онро соли 2007 хатм намудааст. Солњои 2006-
2007  омўзгори фанњои математика ва информатика дар 
МТМУ №7-и н. Исмоили Сомонии шањри Душанбе, аз 

24.09.2007 то 26.02.2008 ба вазифаи коргузор дар шуъбаи маорифи н. 
Исмоили Сомонї. Солњои  2009 – 2012 мудири синфхонаи компютерии 
маркази – иттилоотї тањлилии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї. 

Солҳои 12.04.2012 то 28.08.2012 оператори компютерии маркази 
хизматрасониии техникї ва коммуникатсионии  ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї,  29.09.2012 то 27.12.2012 муњандиси Маркази хизматрасонии техникї 
ва коммуникатсионии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ва аз 28.12.2012 то 
њол сармутахассиси Маркази таљрибаомўзи ва рушди касбияти Донишгоњ 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї.  Солњои 2020-
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2021 унвонљўи Маркази рушди инноватсионии илм ва техналогияњои нави 
Академияи миллии илмњои Тољикистон мебошад. 

Вобаста ба ба мавзуи рисолаи номзадиаш  чандин мақолаҳои илмӣ 

навиштааст. 
 Бо ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 

сарфароз гардида, дорандаи нишони Аълочии  маорифи Љумњурии 

Тољикистон  мебошад. 
Ас.: Принципы формирования методики преподавания «ИКТ» // Паёми донишгоњи 

омӯзгорӣ, №4 (4), сањ. 231-234. Д., 2020; Этапы и уровни обучения ИКТ в технических и 

естественнонаучных факультетах.  Паёми донишгоњи омӯзгорӣ, №1(5), сањ. 240-245. Д. 2021 ва ғ. 
 

 
РАЉАБОВ Абдуњамид (тав. 20. 02. 1939, ш. Конибодом), географ, 

номзади илмњои география (1968), дотсент (1974). Соли 1958 Омўзишгоњи 
омўзгории ш. Конибодом ва соли 1963 факултети табиатшиносию 
географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1964–1965 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат кардааст. Солњои 1966–1968 дар аспирантура тањсил дошт. Солњои 
1968–1976 муаллими калон ва дотсенти кафедраи географияи табиии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 
1977–1996 мудири кафедраи география ва муовини декани факултети 
фанњои табиии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Хуљанд ба номи Б. 
Ѓафуров буд. Аз соли 1996 дотсенти кафедраи географияи донишгоњи 
номбурда аст. Муаллифи як ќатор маќолањои илмї ва дастурњои таълимию 
методї мебошад, ки дар онњо шароити агроиќлимии ќисми љанубии 
Тољикистонро баррасї намудааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

 
РАЉАБОВ Абубакр Ашурович (тав. 31. 07. 1982, 

н. Шањринав), забоншиноси тољик. Солҳои 2000-2005 
дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (њозира ДМТ) дар 
факултети шарќшиносї, шуъбаи забони арабї таҳсил 
намудааст. Солҳои 2007-2011 ассистенти кафедраи 
назария ва амалияи забоншиносии факултети 
филологияи тољики ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, 
2011-2013 методисти шуъбаи ѓоибонаи факултети 

филологияи тољик, ассистенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии 
факултети филологияи тољики ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, аз соли 
2013 то инҷониб ассистент, баъдан аз соли 2018 муаллими калони кафедраи 
назария ва амалияи забоншиносии факултети филологияи тољики ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї мебошад. Рисолаи илмиро зери унвони 
«Хусусиятњои ової ва сохторию маъноии калимањои иќтибосии арабї дар 
гўишњои љанубии забони тољикї» бо роҳбарии д.и.ф., узви вобастаи АМИТ, 
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профессор С.Раҳматуллозода дифоъ намудааст (2021). Муаллифи 10 маќолаи 
илмї аст. 

Ас.: Баъзе вижагиҳои сарфии вожаҳои иқтибосии арабӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони 

тоҷикӣ // Паёми ДМТ, серияи филологӣ. Д., 2017. – № 4/4. – С. 88-93;  Мавқеи овозҳои айн [ 

 дар калимаҳои арабии шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ // Паёми Донишгоҳи [ ح ] ва [ ع

омӯзгорӣ (маҷаллаи илмӣ). Д., 2018, №4, (76). – С. 90-94; Вожаҳои сохта ва мураккаби арабӣ 

дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ // Паёми ДМТ, серияи филологӣ. Д., 2019.– № 1. – С. 

99-104; Корбурди муродифоти арабӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ / А. А. Раҷабов // 

Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ (маҷаллаи илмӣ). Д., 2020, №4(87) – С. 107-115 ва ғ. 

 
 
 

РАЉАБОВ Бањрулло Њикматович (тав. 27. 07. 
1945, д. Турушбоѓи н. Њисор), риёзидон, номзади 
илмњои физика-математика (1975), дотсент (1980). Соли 
1966 факултети физика-метаметикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро бо ихтисоси муаллими математика хатм 
намудааст. Солњои 1966–1968 њамчун ассистенти 
кафедраи математикаи олии донишкадаи номбурда, 
1968–1969 коромўзи кафедраи математикаи олии 

Донишгоњи давлатии Озарбойљон ба номи С. М. Киров фаъолият 
намудааст. Солњои 1969–1970 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1970–1973 аспиранти кафедраи математикаи олї, 1974–1975 
муаллими калони кафедраи тањлили математикї, 1975–1977 муаллими 
калони кафедраи номбурда ва муовини декани факултети математика, 
1977–1980 мудири кафедраи њисоббарории математикии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Баъдан чанд 
муддат њамчун муаллими математикаи мактабњои миёнаи н. Њисор кор 
кардааст. Солњои 1992–1994 ба њайси њамкор дар донишгоњи омўзгорї 
фаъолият намудааст. Аз соли 1991 инљониб фаъолияти омўзгорияшро дар 
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон давом дода истодааст. Дар 
давоми 15 соли фаъолияташ дар донишкадаи омўзгории пойтахт дар 
тарбияи њазорњо нафар мутахассисон сањми худро гузоштааст. Дар 
конференсияњои мухталифи љумњуриявї, умумииттифоќї ва байналмилалї 
бо маърузањо баромад кардааст. Муаллифи зиёда аз 60 маќола, воситањои 
таълимию методї ва китобњои дарсї мебошад. Дар корњои илмии худ 
масъалањои тањлили математикї, математикаи њисоббарорї, 
барномаронии хаттї, муодилањои дифференсиалї бо њосилањои хусусї ва 
Инчунин, методикаи таълими математикаро баррасї намудааст. Бо медали 
«Барои мењнати шоён» ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Интегральное предписание решений одного класса уравнения в польних 
дифференциалах второго порядка с сингулярной точкой // Проблемањои илмњои 
математика ва табиатшиносї. Маводи конференсияи илмї-амалии љумњуриявї. Д., 
2010; О решении одного класса системи уравнений в частних производних второго 
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порядка // Паём. Маљаллаи илмию назариявии Донишкадаи соњибкорї ва хизмат. Д., 
2010, № 20; Применение одного класса переопределенних систем дифференциальних 
уравнений с частними производними в решении некоторих задач экономики // 
Современние проблеми математики. Д., 2003.  

 

 

РАҶАБОВ Дилшод Амиралиевич (тав. 27. 09. 1981 н. 
Муъминобод, вил. Хатлон), муаллими биология, 

идоракунии ҳайати кадрӣ (менеҷер), хатмкардаи 

факултети биологияи ДДОТ ба номи С. Айнӣ (2004) ва 

факултети идоракунии ҳайати кадрии Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (2020), Ассистенти кафедраи анатомия ва 
физиология ва мутахассиси шуъбаи тарбияи ДДОТ ба 
номи С.Айнї (2004-2005), ҷонишини декани факултети 

биология оид ба корњои тарбия ва мутахассиси шуъбаи кор ба љавонони 
ДДОТ ба номи С. Айнї (2005-2010), котиби ташкилоти ибтидоии њизбии 
«Омўзгор»-и ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (2007-2020), Ассисенти 
кафедраи биологияи умумї ва методикаи таълими биологияи ДДОТ ба 
номи С. Айнї (2010-2012), сармутахассиси шуъбаи тарбияи ДДОТ ба номи 
С. Айнї (2012-2013), муовини декан оид ба корњои тарбиявии факултети 
химияи ДДОТ ба номи С. Айнї (2013-2013), раиси Кумитаи иттифоќи 
касабаи донишљўёни ДДОТ ба номи С. Айнї (2013 то ҳол), муовини 
ташкилоти ибтидоии њизбии «Омўзгор»- и ЊХДТ дар Донишгоњи давлати 
омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (2020 то ҳол), аспиранти 
кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳӣ (2012-2016). Рисолаи номзадиро 
дар мавзуи «Низоъҳои сарҳадӣ ва хусусиятҳои хоси онҳо дар замони 

соҳибистиқлолӣ (таҷрибаи Тоҷикистон ва Кирғизистон)» анљом додааст.  

Бо чандин сипоснома ва ифтихорномаи Кумитаи љавонон, варзиш ва 
сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон, Кумитаи Иљроияи ЊХДТ дар н.И.Сомонї, 
Иттифоќи касабаи маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Федератсияи 
Иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон, ДДОТ ба номи С.Айнї ва 
ғайра ќадрдонї гардидааст. 

 
 

РАЉАБОВ Ѓайратљон Ашурович (тав. 15. 06. 1948, 
љамоати Пўлодони н. Конибодом), номзади илмњои 
физикаю математика (1980), дотсент (1982). Соли 1966 ба 
факултети математикаи ДДОТ ба номи Т. Г. Шевченко 
дохил шуда, онро дар соли 1971 бо дипломи аъло хатм 
намудааст. Фаъолияти ў 1971 дар шуъбаи математикаи АИ 
Тољикистон оѓоз ёфт. Солњои 1971-1972 дар сафи Ќуввањои 
мусаллањ хизмати њарбиро баљо овард. Аз соли 1972 дар 
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Донишкадаи омўзгории ш. Душанбе фаъолияти мењнатии худро идома дод. 
Солњои 1976-1979 дар аспирантураи Донишгоњи давлатии Ќазон тањсил 
намуда, 10 январи 1980 рисолаи номзадиро дар мавзуи “Геометрия ва 
њаракат дар фазоњои зичии векторї дошта» њимоя намуд. Тадќиќоти ў ба 
соњаи геометрияи дифференсиалии фазоњои умумикардашуда мутаалиќаст. 
Солњои 1980-1993 ба њайси муаллими калон, дотсент ва мудири кафедраи 
геометрияи Донишкадаи омўзгории ш. Душанбе ва солњои 1993-2001 
мудири кафедраи фанњои табиї ва техникии Донишгоњи тиљоратии 
Конибодом дифои вазифа намудааст.  

 Аз соли 2001-2010 дотсент, мудири кафедраи математика ва 
информатикаи ФХДТТ ва баъд аз муттањидшавии ду филиал аз соли 2010 
то 2012 мудири кафедраи математикаи олї, 2012-2013 декани факултети 
муњандиси-энергетикї ва аз соли 2013 дотсенти кафедраи математикаи 
олии Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба 
номи М. С. Осимї дар ш. Хуљанд мебошад. Муаллифи зиёда аз 80 
маќолањои илмї-методї ва дастурњои таълимї. Бо ифтихорномањои 
Вазорати маориф, њукуматњои ш. Душанбе ва ш. Хуљанд, нишони 
“Аълочии маорифи Тољикистон» ва “Аълочии мактаби олии СССР» ќадр 
гардидааст.  

Ас.: Геометрия (китоби дарсї, њаммуаллиф). Душанбе, Маориф, 1993), «Бобњои 
иловагии анализи математикї» (Хуљанд, 2002), “Математика» (Дастур барои 
дохилшавандагон, Хуљанд, 2003), “Асосњои математика» (Хуљанд, 2008), “Математикаи 
олї» (Дастури методї, Хуљанд, 2014).  

 
 

РАЉАБОВ Зариф (тав. 17. 07. 1906, ш. Хуљанд, 
ваф. 27. 08. 1990, ш. Москва), муаррихи маъруфи тољик, 
доктори илмњои таърих (1959), профессор (1960), узви 
вобастаи  АИ ЉТ (1962), Арбоби шоистаи илми 
Љумњурии Тољикистон (1964), дорандаи љоизаи 
давлатии Љумњурии Тољикистон ба номи Абуалї ибни 
Сино (1967). Соли 1932 Донишгоњи давлатии Москва ба 
номи М. В. Ломоносовро хатм кардааст. Якчанд сол 
њамчун муаллим ва мудири ќисми таълими Донишкадаи 

аввалини омўзгории ш. Сталинобод кор кардааст. Дар давраи фаъолияти 
омўзгориаш дар донишкада ба тартиб додани барнома ва маводњои 
зарурии таълимї бо забони тољикї машѓул буд. Солњои 1948–1954 њамчун 
аввалин ректори Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин 
кор кардааст. Солњои 1954–1959 мудири кафедраи таърихи ИЉШС-и 
донишгоњи номбурда буд. Солњои 1958–1962 ба њайси директори 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносї, 1962–1972 мудири 
шуъбаи илмњои љамъиятшиносии АИ ЉШС Тољикистон кор кардааст. 
Якчанд сол сармуњаррири маљаллаи «Ахбороти Академияи илмњои ЉШС 
Тољикистон» буд. Зери роњбарияш зиёда аз 50 нафар рисолањои докторї ва 
номзадии худро њимоя намудаанд. Дар байни онњо академик Саидмуродов 
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Х. Н., узви вобастаи АИ ЉТ Назаров X., профессорон Бобохонов М. Б., 
Мухторов С., дотсентон Усмонов Љ., Пулотов С. ва бисёр дигарон буданд. 
Дар пешрафти илми Тољикистон сањми арзандае гузошатааст. Асарњояш ба 
масъалањои гуногуни бањсталаб бахшида шудаанд, вале дар тањлил ва 
тадќиќи њаракати маорифпарварї, љадидизм, масъалаи афкори љамъиятию 
сиёсии халќи тољик яке аз аввалин мухаќќиќон ба шумор меравад. Дар 
конференсияњои љумњурияї, умумиитифоќї ва чандин симпозиумњои 
байналхалќии Осиёи Марказї, Конгресси XIII байналхалќии 
таърихшиносон (Москва. 1976), дар Франсия, Италия, Белгия, Канада, 
Дания, ИМА ва дигар давлатњо ширкат варзида, суханронї кардааст. Бо 
орденњои «Ленин», «Байраќи Сурхи Мењнат», «Нишони фахрї» 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Из истории общественно-политической мисли таджикского народа во 
второй половине XIX и в начале XX в., Сталинабад, 1957; Аз таърихи афкори 
љамъиятї- сиёсии халќи тољик. Д., 1959; Таджикский государственний Университет-
детище Великого Октября. Д., 1967; К вопросу об исторических корнях дружби народов 
Средней Азии с великим русским народом. Д., 1954; О политическом трактате Ахмада 
Дониша. Д., 1976.  

 
РАЉАБОВ Латиф Шарифович (тав. 13. 05. 1909 ш. 

Хуљанд, ваф. маълум нест), кимиёшиноси тољик, 
доктори илмњои химия (1950), дотсент (1940). Солњои 
1927–1931 дар факултети химияи Донишгоњи давлатии 
Узбекистон дар ш. Самарќанд тањсил кардааст. Солњои 
1927–1928 муаллими химияи мактаби миёна дар ш. 
Самарќанд, 1928–1929 муаллими химия дар факултети 
коргарии ш. Самарќанд, 1929–1931 муаллими химия дар 
Донишгоњи коргарии шабонаи ш. Самарќанд, 1931–

1934 муаллими калони химия дар Донишгоњи давлатии ш. Самарќанд, 
1934–1938 дотсенти Донишкадаи тољикии муаллимии ш. Тошкент, 1938–
1941 мудири кафедраи химияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Ленинобод, 1941–1944 мудири Омўзишгоњи химия дар филиали 
тољикистонии АИ ИЉШС дар ш. Сталинобод, 1944–1949 докторанти АИ 
ИЉШС дар ш. Москва буд. Солњои 1951–1954 њамчун мудири кафедраи 
химияи Донишкадаи давлатии хољагии ќишлоќи ш. Сталинобод, 1954–1963 
дотсент ва мудири кафедраи химияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Муаллифи маќолањои 
зиёди илмї ва маводњои таълимї барои донишљўён мебошад. Дар 
конференсияњои илмию назариявии љумњуриявї ва умумиитифоќї бо 
маърузањо баромад кардааст. Њамчун омўзгори пуртаљриба дар тайёр 
намудани њазорњо нафар мутахассисон сањми калон гузоштааст.  

Ас.: Русско-таджикский терминологический словарь, Сталинабад, 1948; 
Компонентний состав торфяного дегтя // Известия АН СССР, 1949; Органическая 
химия, Сталинабад, 1941; Химическое исследование нейтрального масла торфяного 
дегтя // Известия АН СССР, 1949; Асфальтени торфяного дегтя // Известия АН СССР, 
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1949; Основние принципи новой таджикской терминологии по неорганической химии, 
Сталинабад, 1948.  

 
РАЉАБОВ Мањмадулло (тав. 4. 01. 1958, н. 

Муминобод), забоншинос, номзади илмњои педагогї 
(2004), дотсент (2008). Солњои 1976–1978 дар сафњои 
артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 1978–1983 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Кулоб тањсил 
намудааст. Солњои 1983–1993 муаллими забон ва 
адабиёти руси муассисањои тањсилоти њамагонии 
ноњияњои Њисор ва Муминобод, 1993–1994 методисти 
шуъбаи таълими Донишгоњи давлатии тиљоратии 

Тољикистон, 1994–2002 декани шуъбаи рўзона ва ғоибонаи Коллељи савдои 
ш. Душанбе буд. Солњои 2002–2005 дар вазифањои декани факултети 
омўзиши ғоибона, муовини ректор оид ба тарбия, масъалањои иљтимоию 
иқтисодї ва таълими Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон кор 
кардааст. Солњои 2005–2009 декани факултети филологияи рус ва муовини 
ректор оид ба робитањои байналмилалии Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода буд. Солњои 2009-2013 дар вазифаи 
декани факултети забони русии ДДОТ ба номи С. Айнї, 2013-2015 дар 
Академияи тањсилоти Тољикистон, 2016-2020 Ректори ДДЗТ ба номи 
С.Улуѓзода кор кардааст. Муаллифи 4 асару зиёда аз 40 мақолањои илмї, 
илмию методї мебошад, ки дар онњо масъалањои забоншиносї ва тарбияи 
ахлоќиро мавриди баррасї ва омўзиш ќарор додааст. Бо нишони 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (2001) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Тарбияи шахсият ва ташаккули сифатњои ахлоќї дар «Шоњнома»-и Фирдавсї (бо 
њаммуалллифї). Д., 2001; Формирование нравственних качеств личности в «Шахнаме» 
Фирдоуси. Д., 2004; Педагогические идеи Фирдоуси о нравственних качествах личности. Д., 
2007; История педагогики мира. Курси лексия (ҳаммуаллиф). Д., 2010.  

 
РАЉАБОВ Мўсо (тав. 20. 03. 1918, д. Дарвозаи 

Калони Бухоро, ваф. январи соли 1997, ш. Душанбе), 
файласуфи тољик, доктори илмњои фалсафа (1971), 
профессор (1972). Соли 1939 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Бухороро хатм карда, солњои 1939–1946 
дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 
1946–1953 дар маќомоти мухталифи њизбї кор кардааст. 
Солњои 1948–1955 аъзои КМ ЊК Тољикистон ва 
депутати Шурои Олии ЉШС Тољикистон (даъватњои 3 

ва 4), котиби дуюми Комитети њизбии ш. Сталинобод, мудири шуъбаи 
адабиёти бадеї ва санъати КМ ЊК Тољикистон ва солњои 1953–1955 Вазири 
маданияти ЉШС Тољикистон буд. Солњои 1955–1958 вазифаи ходими илмї 
ва мудири шуъбаи фалсафаи АИ Тољикистонро ба дўш дошт. Солњои 1955–
1960 мудири кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1960–1988 муовини 
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ректори донишкадаи номбурда оид ба корњои илмї буд. Аз соли 1988 то 
соли 1997 профессори кафедраи фалсафаи Донишгоњи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи зиёда аз 50 асару маќолањои 
илмї мебошад, ки дар онњо масъалањои фалсафии таълимоти Убайди 
Зоконї, Абдурањмони Љомї, Фирдавсї, аќидањои иљтимоию хаёлии 
мутафаккирони Шарќ мавриди тањлил ќарор гирифта буданд.  

Ас.: Љањонбинии Убайди Зоконї. Д., 1958; Абдурањмони Љомї ва фалсафаи тољик дар 
асри XV. Д., 1968; Фирдавсї ва замони мо. Д., 1976; Аз таърихи афкори иљтимоию хаёлии 
Шарќ. Д., 1998.  

 
РАЉАБОВ Пирмуњаммад (тав. 3. 09. 1941, н. Ѓарм 

(имрўза Рашт), физик, номзади илмњои физика-
математика (1975), дотсент (1980). Соли 1967 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1967–1968 
ассистенти кафедраи физикаи умумии донишкадаи 
номбурда, 1968–1969 таљрибаомўзи кафедраи физикаи 
назариявии Донишгоњи давлатии Озарбойљон, 1969–
1972 аспиранти донишгоњи мазкур, 1973–1986 муаллими 

калон, мудири кафедраи физикаи назариявї, 1986–1989 дотсенти кафедраи 
физикаи назариявї, 1989–1992 мудири кафедраи номбурдаи Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1992–1995 
њамчун њамкор дар кафедраи физикаи назариявии донишгоњи омўзгорї 
фаъолият намудааст. Оид ба таъсири байнињамдигарии заррањои 
элементарии физикї кори илмї бурдааст. Муаллифи номгўи зиёди корњои 
илмию методї мебошад.  

Ас.: Назарияи нисбият. Д., 1984; Супоришњои програмавї аз физика 
(ҳаммуаллиф). Д., 1991; Луѓати ислоњоти соњаи энергетика. Д., 2004; Физика (синфи 10, 
ҳаммуаллиф). Д., 2006; Физика (синфи 10, ҳаммуаллиф). Д., 2007; Усули таълими физика 
дар синфи 10 (ҳаммуаллиф). Д., 2007.  

 
 РАЉАБОВ Саиднеъмон Мулољонович (тав. 18. 05. 

1958, н. Тољикобод), муаррих, номзади илмњои таърих 
(2010). Солњои 1978–1983 дар Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1983–1984 мудири кабинети кафедраи 
фалсафаи донишкадаи номбурда, 1984–1985 муаллими 
фанни таърих ва љамъиятшиносии мактаби №18 н. 

Тољикобод, 1986–1991 љонишини директори Омўзишгоњи касбї-техникии 
№ 39 н. Тољикобод, 1991–1996 директори мактаби тањсилоти умумии №2 н. 
Тољикобод, 1996–1999 ассистент, муаллими калони кафедраи таърихи 
умумї, 1997–2000 муовини декани факултети таърихи ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев оид ба корњои тарбиявї, с. 2000-2008 муаллими калони кафедраи 
таърихи умумӣ буд. Солњои 2008-2011 роњбари бахши таљрибаомўзии 
ДДОТ ба номи С. Айнї, солҳои 2011 – 2016 декани факултети таърихи 
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ДМТ, мудири кафедраи таърихи наву навини кишварҳои хориҷии ДМТ 
(2016), аз 2016 то ҳозир проректор оид ба робитаҳои байналмилалии 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 
мебошад. Айни замон ба сифати ҳамкор дар кафедраи таърихи умумии 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ вазифаи дотсентиро иҷро менамояд. Муаллифи 2 
монография, 1 китоби дарсӣ, 8 барномаи таълимӣ, 2 дастури таълимӣ ва 
зиёда аз 40 маќолаи илмї ва илмию оммавї аст. Оид ба њаракатњои 
миллию озодихоњии халќњои Мовароуннањру Хуросон кори илмї 
бурдааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2002) 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Исторические предпосилки начала консолидации таджиков при арабском 
халифате. Д., 2009; Отражение борьби таджикского народа против арабского халифата 
в трудах русских советских историков-востоковедов первой половини ХХ в. // дар кит. 
Бобољон Ѓафуров ва рушди таърихнигории миллї. Д., 2009; Шароитњои таърихии 
зуњури мазњаби Имоми Аъзам // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Д., 2009, №3 
(51); Начало борби таджиков против арабских завоевателей // Паёми Донишгоњи 
миллии Тољикистон. Д., 2009, №6 (54).  

 
РАЉАБОВ Солиљон Насриддинович (тав. 1916, ш. 

Хуљанд, ваф. 16. 06. 1979, ш. Душанбе), файласуф, 
номзади илмњои фалсафа (1963), дотсент (1966). Солњои 
1932–1934 дар факултети коргарї, 1934–1937 дар 
факултети табиатшиносии Донишкадаи омўзгории ш. 
Ленинобод тањсил карда, онро бо дипломи аъло хатм 
намудааст. Солњои 1941–1943 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат ва дар муњорибањои Сталинград ва 
Воронеж иштирок намудааст. Солњои 1944–1946 

инструктори шуъбањои маорифи дастгоњи КМ ЊК Тољикистон буд. Соли 
1946 дар вазифаи котиби сеюми Комитети шањрии ЊК ЉТ кор кардааст. 
Солњои 1946–1950 котиби комсомоли Тољикистон, 1951–1965 муаллим, 
муаллими калон, дотсенти кафедраи асосњои марксизм-ленинизм ва 
кафедраи фалсафаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко буд. Соли 1965 вазифаи мудири кафедраи номбурдаро ба 
уҳда дошт. Солњои 1965–1969 иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи 
фалсафаи Донишкадаи давлатии тиббии ш. Душанбе ба номи Абуалї ибни 
Сино буд. Солњои 1970–1979 ба њайси дотсенти кафедраи коммунизми 
илмии Донишкадаи хољагии ќишлоќи Тољикистон фаъолият намудааст. 
Муаллифи зиёда аз 25 маќолањои илмї ва илмиву оммавї мебошад. 
Таълифотњои ў масъалањои фалсафаи иљтимої ва вазъи иљтимоии мардуми 
дењотро инъикос намудаанд. Бо унвонњои фахрии «Ходими шоистаи 
маорифи халќ» (1968), «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон» (1972), нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1976), 
ордени «Ленин» (1950), 2 ордени «Байраќи Сурхи Мењнат» (1947), ордени 
«Ситораи сурх» (1943), медали «Барои муњорибаи Сталинград» (1942) ва 
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ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии Љумњурии Тољикистон ќадр 
карда шудааст.  

 
РАЉАБОВ Таѓоймурод Бобоќулович (тав. 15. 02. 

1954, д. Чароѓчии н. Ёвон), педагог, номзади илмњои 
педагогї (1989), дотсент (1991), доктори илмњои 
педагогї (2019), профессор (2020). Солњои 1971–1976 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1976–1979 
муаллими кафедраи методикаи таълими математика, 
1979–1982 аспирант, 1982–1989 ассистенти донишкадаи 
омўзгории пойтахт буд. Соли 1989 дар мавзуи 

«Ташаккули мањорат ва малакањои тадќиќотии хонандагон мавриди 
омўзиши геометрияи мактаби миёна» рисолаи номзадиашро дар шањри 
Москва дифоъ намудааст. Аз солњои 1989-1993 ба њайси номзади илмњои 
педагогї, муаллими калони кафедраи МТМ-и ДДОТ ба номи Ќ. Ш. 
Љўраев, аз солњои 1993-2007 њамчун дотсенти кафедраи методикаи таълими 
математикаи факултети математикаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї кор 
кардааст.  

Аз соли 2007 и. в. мудири кафедраи методикаи таълими синфњои 
ибтидоии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ва аз солњои 2008-2017 ба 
вазифаи мудири кафедра фаъолият кардааст. Солњои 2017-2020 ба њайси 
дотсенти кафедраи методикаи тањсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї кор кардааст. Дар мавзуи “Асосњои назариявї-
методологии омодагии касбї-методии муаллимони ояндаи математика ба 
фаъолияти тањќиќотї тибќи низоми кредитии таълим дар донишгоњи 
омўзгорї» рисолаи докториро дифоъ кардааст. Тањти роњбарии ў 2 нафар 
рисолаи номзадї дифоъ намудааст (2019). Аз соли 2020 ба њайси 
профессори кафедраи методикаи тањсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї фаъолият дорад. Ба ќалами ў зиёда аз 200 маќолаи илмї, 
илмї-методї ва дастурњои илмї-методї, барнома њои таълимї ва 3 
моногорафия ва 1 китоби дарсї тааллуќ дорад. Бо нишони «Аълочии 
маорифи Тољикистон» ќадр гардидааст.  

Ас.: Такрори математикаи мактабї ќисми 1-2. Д., 1988; Корњои контроли аз практикуми 
математикаи элементарї ва методикаи таълими математика. Д., 2002; Арифметика. Ќисми 1. Д., 
1990; Арифметика. Ќисми 2. Д., 1990; Математика. Д., 2003; Њалли баъзе масъалањои 
эксперименталї дар дарсњои планометрия // Ахбороти илмиву методї оид ба таълими 
математика, Ќисми 1. Д., 1998; Њалли масъалањои эксперименталии функсияи дутаѓйирёбанда 
дар курси планометрия // Паёми ДДОТ ба номи Ќ. Ш. Љўраев. Д., №3, 1999; Оиди њалли 
муодилаю нобаробарињои модулдор дар машѓулиятњои факултативии синфи 9 // Паёми ДДОТ 
ба номи Ќ. Љўраев. Д., №6, 2000; Имконияти таълими асимтотањои функсияњо дар синфњои 
равияи табиии математикаи литсейњо // Маърифати омўзгор. №6, 2008; Њалли масъалањо аз 
воситањои инкишофи тафаккури мантиќии математикии донишљўён // Мав. конф. љум. «Сифати 
маълумот: тањсилот, мушкилот ва роњњои њалли он». Бахшида ба «Соли маориф ва фарњанги 
техникї» ва 80-солагии ДДОТ ба номи С. Айнї. Д., 2010; Асосњои методикаи математика дар 
омодагии методии муаллимони синфњои ибтидої // Мав. конф. љум. «Сифати маълумот: 
тањсилот, мушкилот ва роњњои њалли он». Д., 2010; Њалли масъалањои типикї. Дастури 
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таълимї. Д., 2013; Маҷмуаи тестї аз фанњои «Асосњои назариявии математика дар синфњои 
ибтидої», «Методикаи таълими математика дар синфњои ибтидої», «Њалли масъалањои 
типикї», «Практикуми математикаи мактабї». Д., 2015; Мате. матика. Супоришњои тестї 
барои синфи 4. Дастури методї. Д., 2016; Практикуми математикаи мактабї. Дастури методї. 
Д., 2016; Курси лексия аз методикаи таълими математикаи синфњои ибтидої. Д., 2017.  

 

 
РАЉАБОВ Умед Хушвакович (тав. 04. 12. 1979, ш. 

Душанбе), номзади илмњои педагогї (2019), дотсент (2021). 
Соли 1996 мактаби миёнаи раќами 7-и н. Исмоили Сомониро 
бомуваффаќият хатм кардааст. Солњои 1997-2002 донишљўи 
шуъбаи физика ва мањорати техникии факултети физикаи 
Донишоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. 
Айнї. Солњои 2002-2004 омўзгори физика дар комплексї 

таълимию тарбиявии «Мактабкўдакистон»-и №3, 2004- 
2007 лаборант ва ассистенти кафедраи «Математика ва фанњои табиї» -и 
Донишкадаи наќлиёти Тољикистон, 2007-2016 ба њайси омўзгори фанни 
физикаи Доишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ Шоњтемур, 
2016-2018 омўзгори фанни технологияи иттилоотї дар муассисаи тањсилоти 
миёнаи умумии №8- и ш. Душанбе фаъолият намудааст. Аз соли 2018 то 
2020 чун ассистент ва муаллими калони кафедраи методикаи таълими 
физикаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ва баъдан ба њайси мудири 
кафедраи методикаи таълими физика иљрои вазифа дорад. Мавзуи илмї-
тадќиќотии ў «Асосњои дидактикии ташкил ва гузароидани саёњат ба мавзеъи 
мањал дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумї (дар мисоли таълими физика)» 
мебошад.  

Ас.: Физика (Ќисмњои 1-3). Д. 2007, 2008 (њаммуаллиф); Рукнњои тарбиявии таълими 

физика (дастури методї) Д., 2007 (њаммуаллиф); Озмоишњои хонагї аз физика (дастури методї) 
Д., 2007 (њаммуаллиф); Љадвалњои (плакатњои) таълими аз физика барои синфњои 7-11. Д., 2008 
(њаммуаллиф); Практикуми њалли масъалањои физикї (дастури таълимї). Д., 2018 
(њаммуаллиф); Методикаи ташкилу гузаронидани машѓулиятњои берунисинфї аз физика. Д., 
2018 (њаммуаллиф); Маводи дидактикї аз физика. Синфи 7 (дастури методї). Д., 2020 
(њаммуаллиф); Дарсњои физика дар синфи XI тибќи муносибати босалоњият ба таълим (дастури 
методї). Д., 2020 (њаммуаллиф).  

 

РАЉАБОВА Ибарури Солењовна (тав. 1937 ш. 
Тошканд), номзади илми филология (1966), дотсент. Яке 
аз аввалин поягузорони забони франсавї дар Тољикистон 
мебошад. Солњои 1954-1959 шуъбаи забони франсавии 
Институти лингвистии шањри Маскавро хатм намудааст. 
Тибќи дархост ба ДМТ ба кор даъват шуда, аввал ба 
вазифаи ассистент, баъдан муаллими калон, дотсент ва 
мудири кафедра кор кардааст. Соли 1966 дар Институти 
Шарќшиносии СССР дар мавзуи «Адабиёти Алљазоир дар 

Фаронса» рисолаи номзадї навишта, дифоъ намудааст. Аз соли 1969 то 
соли 2006 ба вазифаи мудири кафедраи забони франсавї ва олмонии ДМТ 
фаъолият намудааст. Яке аз аввалин муаллимони забони франсавї дар 
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шуъбаи забони франсавии ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Аз соли 1966 то 
соли 1970 дар кафедраи забони франсавии ДДОТ ба номи С. Айнї кор 
кардааст. Аз солњои 70-уми асри 20 то соли 2006 дар факултети забонњои 
романию германии ДДОТ ба номи С. Айнї ба вазифаи раиси имтињоноти 
давлатї кор кардааст. Якчанд маротиба ба Фаронса барои такмили 
ихтисос сафарњо анљом додаст. Хусусан дар делегатсияи давлатии 
Иттињоди Шуравї ба њайси мутарљим соли 1989 ба Фаронса сафар намуда 
бо президенти онваќтаи Фаронса Франсуа Миттеран мулоќот намудааст. 
Аз соли 2004 то соли 2006 њамчун президенти анљумани омўзгорони забони 
франсавии Тољикистон фаъолият намудааст. Барандаи ордени шараф, 
Нахли Фарњангистони Фаронса, дорандаи аълочии маорифи Иттињоди 
Шуравї ва Љумњурии Тољикистон ва дигар медалу ифтихорномањост. 
Соњиби якчанд асарњои илмї-методї ва илмї-таълимї буда, дар рўзномаю 
маљаллањои илмии кишварамон як ќатор маќолањои илмї-оммавї ба табъ 
расонидааст.  

Ас.: Таджикско-персидская повествовательная проза в литературном процессе Франции начала 
XVIII в. Д., 1987; Луѓати франсавї-тољикї. Д., 1963; Таджикистан-Франция – Интеркультурний диалог. 
Д., 2008.  

 
 

РЕПА Фёдер Прокофевич (тав. 15. 03. 1923, н. 
Борисполи вилояти Киеви ЉШС Украина, ваф. соли 
2000, Љумњурии Украина), педагог, номзади илмњои 
педагогї (1966), профессор (1983), Муаллими 
хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон, 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1949 
факултети таърихи Донишгоњи давлатии Узбекистон ба 
номи А. Навоиро дар ш. Самарќанд бо дипломи аъло 
хатм кардааст. Солњои 1941–1943 дар сафњои артиши 

шуравї хизмат намудааст. Солњои 1949–1956 мудири ќисми таълим ва 
директори мактаби миёнаи мардонаи № 1 ба номи С. М. Кирови ш. 
Сталинобод, 1956–1960 мудири шуъбаи мактабњои Вазорати маорифи 
ЉШС Тољикистон, 1960–1968 муовини аввали Вазири маорифи ЉШС 
Тољикистон, 1968–1971 муовини ректори Донишгоњи давлатии Тољикистон 
ба номи В. И. Ленин, 1971–1975 муовини ректори Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко оид ба таълим буд. Солњои 
1975–1988 вазифаи директори Донишкадаи давлатии тарбияи љисмонии ш. 
Душанбе ба номи М. И. Калининро ба уҳда дошт. Муаллифи зиёда аз 90 
асарњои илмї, аз љумлаи рисолањо, китобњои дарсї, маќолањои илмї ва 
илмию методї мебошад. «Таърихи ЉШС Тољикистон» (барои синфи 4), 
«Тарбияи идеявї-сиёсии талабагон», «Тарбияи интернатсионалистии 
мактаббачагон» ба ќалами ў тааллуќ доранд. Барои хизматњояш бо ордени 
«Байраќи Сурхи Мењнат», унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи 
мактаби ЉШС Тољикистон» (1973), нишонњои сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи ИЉШС», «Аълочии маорифи халќи Тољикистон», якчанд 
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медал ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон 
мукофотонида шудааст.  

 
РЖЕВСКИЙ Владимир Николаевич (тав. 11. 10. 1943, ш. Илинскии 

вилояти Краснодар), физик, номзади илмњои физика-математика (1978), 
дотсент (1983). Солњои 1961–1969 дар факултети физика-математикаи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил намудааст. 
Солњои 1972–1975 аспирант, 1976–1979 ходими калони илмии кафедраи 
оптика ва спектороскопияи донишгоњи номбурда буд. Солњои 1978–1983 
њамчун муаллими калон, 1983–1989 дотсенти кафедраи физикаи умумии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Дар ташкили лабораторияи илмию тадќиќотии «Оптикаи 
когерентї» сањми бевосита дорад. Оид ба физикаи квантї корњои илмї 
бурда, зиёда аз 26 номгўи корњои илмї ва илмию методї нашр кардааст. Бо 
рањматномањои раёсати донишкадаи омўзгорї сарфароз шудааст.  

 
РИЗОЕВ Шодиќул (тав. 1941, д. Шаватки болои н. Айнї, ваф. 1996, 

ш. Душанбе), файласуф, номзади илмњои фалсафа (1975). Солњои 1957–1962 
дар факултети физика ва математикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленин тањсил намудааст. Солњои 1964–1970 њамчун ассистенти 
кафедраи фалсафаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1970–1971 тадќиќотчї-коромўзи шуъбаи фалсафаи АИ ЉТ 
кор кардааст. Солњои 1972–1975 дар шуъбаи фалсафаи АИ ЉТ дар 
аспирантура тањсил намудааст. Солњои 1975–1983 ба њайси муаллими калон 
дар кафедраи фалсафаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленин, 1983–1986 дар кафедраи фалсафаи Пуњантуни Кобул аз фанни 
мантиќ дарс гуфтааст. Солњои 1986–1991 дар кафедраи таърихи маданият, 
ахлоќ ва забоншиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор кардааст. 
Солњои 1992–1996 дар шуъбаи ташкилии кадрњои Девони Вазирони 
Љумњурии Тољикистон ба њайси сармутахассис кор карда, њамзамон дар 
кафедраи фалсафаи фарњанги донишгоњи омўзгорї њамкорї дошт. 
Муаллифи якчанд маќолањои илмї мебошад. Њангоми коромўзї дар 
шањрњои Минск ва Киев бо чањор маърузаи илмї перомуни назарияи нисбї 
ва методњои Эйнштейн баромад кардааст.  

 
РОБИТАЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ, шуъба. 
Шуъбаи робитањои байналмилалии ДДОТ ба номи С. Айнї моњи 

феврали соли 1996 њамчун шуъбаи мустаќили муносибатњои байналхалќї 
ташкил гардид. Фаъолияти шуъба тибќи Оинномаи донишгоњ, 
Низомномаи тањсили шањрвандони хориљї дар муассисањои тањсилоти 
ибтидої, миёна ва олии касбии Љумњурии Тољикистон ба роњ монда 
шудааст. Низомномаи шуъба дар заминаи ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф», «Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї дар 
Љумњурии Тољикистон», ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар 
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бораи баъзе тадбирњои такмили ташкили таълими шањрвандони хориљї 
дар Љумњурии Тољикистон» ва бо маќсади танзим, њамоњангсозии тањсил, 
бозомўзї ва такмили ихтисоси шањрвандони хориљї дар муассисањои 
тањсилоти ибтидої, миёна ва олии касбии Љумњурии Тољикистон, 
мубодилаи  донишљўён, баланд бардоштани мањорати касбии омўзгорон, 
аспирантон ва унвонљўён дар хориљї кишвар, коромўзию тадќиќи якљояи 
корњои илмї, тартиб додани лойњањои байналмилалии љустуљуї ва дигар 
шаклњои њамкорї дар арсаи байналмилалї омода намудани рухсатномањои 
хориљї, робитањои зич бо сафоратхонањои хориљии муќими Љумњурии 
Тољикистон, ба имзо расонидани созишномањои њамкорї бо донишгоњњо, 
донишкадањо ва муассисањои талимиву илмии кишварњои хориљи дуру 
наздик тањия гардидааст. 

 Дар донишгоњ аз давлатњои хориљи дуру наздик ба монанди 
Љумњурии Австрия, Њиндустон, Љумњурии Халќии Хитой, Федератсияи 
Россия, Љумњурии Узбекистон, Туркманистон, Ќирѓизистон, Ќазоќистон, 
Туркия, Љумњурии Исломии Афѓонистон дар шуъбањои рўзона, ѓоибона ва 
тањсилоти фарогир дар зинањои бакалавриат, магистратура ва 
докторантура ба тањсил фаро гирифта шудаанд. Дар донишгоњ тамоми 
шароитњо барои тањсили донишљўёни бурунмарзї муњайё карда шудааст 
Донишгоњи давалтии омўзгории Тољикистон бо 84 муассисањои тањсилоти 
олии хориљи кишвар њамкории мутаќобила дорад.  

Айни замон Донишгои давлатии омзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ бо 84 муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷи кишвар, ба мисли 

Федератсияи Россия, Ҷумуриҳои Қиризистон, Қазоқистон, Узбекистон, 
Туркманистон, Ҷумурии Исломии Афғонистон, Белоруссия, Украина, 
Ҷумҳурии мардумии Чин,  Ҷумҳурии Кореяи ҷанубӣ, Индонезия,  Австрия ва 
ғ.ҳамкориҳои судманд дорад. 

Теъдоди донишљўёни хориљї аз соли 2011 то соли 2021-ум аз 45 нафар 
донишљўи хориљї ба 5000 нафар баробар гардид. Шумораи зиёди онњо 
шањрвандони Љумњурии Туркманистон ва Љумњурии Узбекистон ба њисоб 
мераванд, ки тариќи шартнома тањсил мекарданд. Њамасола шањрвандони 
Љумњурии Исломии Афѓонистон, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии 
Ќирѓизистон тариќи квота, бурсия аз аз 10 то 20 нафар ќабул мегардад.   

Нақшаи љалб намудани омўзгорони соњибкасб аз хориљи кишвар 
њамасола дар донишгоњ амалї мегардад, ки теъдоди зиёда аз  60 нафарро 
ташкил медињанд, ки дар асоси шартномаи байни барномањои хориљї, 
дастури Вазорати маориф ва илми кишвар ва донишгоњ ба роњ монда 
мешавад. Бештари омўзгорони хориљї аз ИМА, Љумњурии Халќии Чин, 
Љумњурии Кореяи Љанубї  дар факултети забони англисї барои 
ихтисосњои забони англисї,  забони хитої ва забони куриёї дарс мегўянд. 
Омўзгорони забони англисї, ки шањрвандони ИМА мебошанд, дар 
њамкорї бо сафорати Амрико дар Љумњурии Тољикистон барои 
омўзгорони забони англисї мунтазам курсњои такмили ихтисос 
мегузаронанд. Соли  2020 бо дастгирии сафорати Амрико дар Љумњурии 
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Тољкистон ва раёсати донишгоњ дар мувофиќа бо Вазорати маориф ва 
илмми кишвар Маркази захиравї барои омўзгорони забони англисї 
ташкил шуд, ки дар он омўзгорон мунтазам аз курси такмили ихтисос 
тариќи маљозї (онлайн) мегузаранд, ки ин барои такмил шудани касбияти 
онњо ањамияти калон хоњад дошт.  Дар 10 соли охир зиёда аз 80 нафар 
хатмкунандагони донишгоњ дар муассисањои тањсилоти олии Федератсияи 
Россия зинаи магиструтра ва  аспирантураро аз рўи ихтисосњои гуногун 
хатм намуда, дар факултетњои донишгоњ ба њайси омўзгор фаъолият 
доранд. Дар њамкорї бо муассисањои олии хориљи кишвар зиёда аз 100 
нафар њайати профессорон ва омўзгорон дар семинар ва конференсияњои 
байналмилалї иштирок намудаанд. 

Дар 10 соли охир зиёда аз 150 нафар омўзгорон ва кормандони 
донишгоњ дар Муассисањои тањсилоти олии  Федератсияи Россия 
Љумњурии Олмон, Австрия , Ирландия, Италия, Эстония, Финландия, 
Њиндустон, Љумњурии Халќии Чин, Кореяи Љанубї, Љумњурии Белоруссия, 
Љумњурии Ќазоќистон,Љумњурии Озарбойљон, Љумњурии Узбекистон аз 
курси  такмили ихтисоси гузаштанд. Њамзамон бо маќсади баланд 
бардоштани сифати таълими донишгоњ аз донишкадањои такмили 
ихтисоси муассисањои тањсилоти олии Федератсияи Россия, Љумњурии 
Белоруссия мутахассисон, љињати гузаронидани курсњои такмили ихтисос 
барои якќатор омўзгорони кафедрањои тахассусї ва ѓайри тахассусии 
донишгоњ љалб мегарданд.  

Дар баробари ин, донишљўёни зиёд аз рўи лоињањо оид ба  мубодилаи 
донишљўён дар Донишгоњњои Федератсияи Россия, Љумњурии Олмон, 
Гретсия, Эстония, Љумњурии Халќии Чин, Кореяи Љанубї тањсили илм 
намудаанд, Бояд ќайд кард, ки тибќи яке аз бандњои шартномаи њамкории 
Донишгњи Чонбуки Љумњурии Кореяи Љанубї дар бораи Академии  
мобилї њамасола донишљўёни аз рўи ихтисоси забони англисї – забони 
кореягї аз 2 то 4 нафар ба муњлати як сол дар донишгоњи мазкур тањсилро 
идома медињанд.  

Дар назди шуъбаи робитањои байналмилалї бахши грантњо ва 
лоињањои иноватсионї фаъолият мекунад, ки дар 10 соли охир бо 
барномањои ТЕМПУС – МЕДИАТЕ, ТЕМПУС-ЕДЮКА, ташкилотњои 
хориљии ТИКА, ЮНИСЕФ, Миссияи шарќ, фонди “Сулњ ва тараќиёти 
Хитой», Бонки умумиљањонї ва ѓайра барои амалї намудани зиёда аз 10 
лоињањои дар сатњи байналмилалї њамкориро ба роњ мондааст. Инчунин 
шуъбаи робитањои байналмилалии донишгоњ дар мувофиќа бо Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон барои шањрвандони хориљї, ки 
донишљўи мо нестанд, курсњои забономўзї (омўзиши забонҳои тољикї ва 
русї) –ро ба роњ мондааст, ки дар он шањрвандони Љумњурии Халќии 
Хитой, Љопон, Олмон, Штатњои мутањидаи Амрико, Конодо, Мексико, 
Бразилия, Исания ва ѓайрањо ба муњлати як сол забон меомўзанд. 

Ба сифати муовини ректор оид ба робитањои байналмилалї 
Абдуллоева Мављуда (1996-1999), Кунтувдий Наталя (1999-2002), Юнусова 
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Нафиса (2002-2007), Мирзоев Њабибулло (2007-2009), Имомёрова Назира 
(2009-2012), Эмомов Исматулло (2012), Абдуллоева Розия (2012-2018) кор 
кардаанд. Аз соли 2018 дар ин вазифа Байдуллоев Аъзамљон фаъолият 
дорад. 

 
РОМАНЇ-ГЕРМАНЇ, факултет 
Соли 1940 факултаи забонњои хориљї бо як гурўњи забони олмонї ва 

як гурўњи забони англисї таъсис дода шуд, ки дар он њамагї 21 донишљў ва 
5 омўзгор фаъолият доштаанд. Аввалин декани факулта хонум Сиповская 
К. А. будааст. Сипас дар солњои гуногун дар факултаи забонњои хориљї 
Венера Гогошидзе (ду дафъа), Ирина Сазонова, Михаил Василев, Иван 
Яковлев, Анна Соловева, Пётр Бояршников, Парвона Љамшедов, Рустам 
Дењотї, Шокир Мухтор, Хайрулло Сайфуллоев, Њайдарова, 
Мањмадшариф Шоев, Мањмадрасул Ќарахонов, Соќибой Султонов, Ҳобил 
Зикиров њамчун декан иљрои вазифа намудаанд.  

Соли тањсили 1941-1942 иддаи дигари олимони машњур аз шањрњои 
Москва ва Ленинград аз сабаби хатари љанг ба аќибгоњ, аз љумла ба 
Тољикистон фиристода шудаанд. Дар байни онњо профессор Александров 
М. Н. низ буд, ки баъдан сарварии кафедраи забонњои хориљиро ба уҳда 
гирифтааст.  

Солњои 1975-1980 барои устодони факултаи забонњои хориљї давраи 
рушди илм ба шумор мерафт. Дар ин давра роњбарии факултаро устод 
Парвонаи Љамшед ба уњда дошт. Дар факулта 6 кафедра амал мекард. 
Теъдоди омўзгорони тољик дар њар кафедра 4-5 нафарро ташкил медод. 
Зиёда аз 90% љавонон ба кори илмї љалб карда шудаанд. Дар ин солњо 
Мухторов Ш. М., Сайфуллоев Х. Ѓ., Дењотї Р. А., Њакимова Л. К., 
Орешина Н. Я., Пўлодова Г. Д. соњиби унвони номзади илми филология 
гардидаанд.  

Дар аввали солњои 90-ум сарфи назар аз душворињои љанги 
шањрвандї садорати факултет дар таълими босамари донишљўён ва 
такмили ихтисоси омўзгорон кўшиши зиёде кардаанд. Бо ташаббуси 
Сафоратњои Олмон ва Фаронса бо донишљўён њар гуна вохўрї ва 
шабнишинињо гузаронида мешуданд, шогирдон ва устодони факултет 
барои такмили дониш ва ихтисос ба Донишгоњњои Олмону Фаронса 
фиристода мешуданд, ки тавассути чунин ѓамхорињо шавќи эшон нисбат ба 
забонњои Ѓарб афзун мегардид. Сафоратњои номбаршуда, инчунин, барои 
ис тифодаи донишљўён компютер, принтер, ксерокс, телевизор, видео, 
китобњои дарсї тўњфа намудаанд.  

Ташкили омўзиши ин ё он забон аз талаботи иљтимоии љамъият 
сарчашма мегирад. Моњи январи соли 1998 факултаи забонњои хориљї ба 
ду факултаи мустаќил: факултаи забони англисї ва факултаи забонњои 
романӣ-германї људо шуд. Декани аввалини факултаи забонњои романӣ-
германї профессор Шокир Мухторов буд. Номбурда солњои 1995-1998 
декани факултаи забонњои хориљї буда, то сентябри соли 1999 њамчун 
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декани факултаи забонњои романӣ-германї фаъолият намудааст. Аз 
сентябри соли 1999 то моњи июни соли 2008 вазифаи деканї насиби 
доктори илмњои педагогї, профессор Хайрулло Сайфуллоев гардидааст. 
Аз моњи июни соли 2008 то моњи июни соли 2009 саромўзгор Рањима 
Њайдарова њамчун декан ифои вазифа намудааст. Аз моњи июли соли 2009 
то моњи январи соли 2012 саромӯзвгор Муњаммадшариф Шоев, аз моњи 
январи соли 2012 то сентябри соли 2015 номзади илми филология, дотсент 
Ќарахонов Мањмадрасул ва аз моњи августи соли 2015 то соли 2016 дотсент 
Султонов Соќибой, аз соли 2016 то соли 2017 дотсент Зикиров Ҳобил ва аз 
соли 2017 то ҳол дотсент Сайфуллоева Зарина вазифаи декании факултаи 
забонњои романию германиро ба уњда дорад.  

Алњол дар факултети мазкур чор кафедра: кафедраи забони олмонї, 
кафедраи забони фаронсавї, кафедраи услубшиносӣ ва назарияи тарҷума 
ва кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷӣ фаъолият намуда.  

Робитаи устодони факултет бо донишгоњњои Олмон, Австрия, 
Фаронса ва Белгия ќавї аст. Устодон Сайфуллоев Х., Сайфуллоева З., 
Хоркашева З., Љўрабеков К., Раҷабова Ф. ва Одинаев Ф. дар донишгоњњои 
Берлин, Бонн, Магдебург, Кёлн, Вена, Клагенфурт, Гратс, устодони забони 
фаронсавї Султонов С., Шоев М., Ќурбонов Т., Муњиддинов Т., Љумъаев 
Т., Шодиева М. ва дигарон дар донишгоњњои Порис, Безансон, Рошфор, 
Авинйон ва ѓайра такмили дониш ва коромўзї кардаанд. Њар сол устодону 
шогирдони факултет тавассути ҳаргуна барномаҳо ва таклифи 
донишгоњњои Ѓарб ба Олмону Фаронса ба курсњои кўтоњмуддати такмили 
забон фиристода мешаванд.  

Бо ташаббуси Сафорати Австрия устодони љавони утришї ба 
донишљўён ва омўзгорони забони олмонии факулта таи ду њафта забони 
олмонї ва фарњанги утришї меомўзанд. Устодони факулта бо олимони 
кишварњои номбаршуда дар тањияи муњовара ва луѓатњои дузабона, 
китобњои дарсї ва дастурњои таълимї њамкории зич доранд.  

 
РОЊАТОВ Ѓайратшо (тав. 11. 01. 1947, д. Мурѓудгаи 

н. Ванљ), муаллими фанни таърих. Солњои 1970–1974 дар 
факултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1974–1995 лаборант, муаллим, муаллими 
калони кафедраи таърихи ИЉШС ва кафедраи таърихи 
халќи тољики Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе 

ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1995–2001 њамчун муовини ректори 
донишгоњи омўзгорї оид ба корњои тарбиявї кор кардааст. Аз соли 2001 
то ба имрўз њамчун муаллими калон ва дотсенти кафедраи таърихи халќи 
тољики ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» сарфароз шудааст.  

Ас.: Методическое указание по истории и обществоведению для 
подготовительних отделении Вузов республики (ҳаммуаллиф). Д., 1980; Васиятњои 
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Абуњанифа (р) њамчун сарчашма дар тарбияи маънавї // Паёми донишгоњи омўзгорї, 
2009, №2 (34); Фаъолияти ташкилотчигии Б. Ѓафуров дар илми шарќшиносї // Дар кит. 
Бобољон Ѓафуров ва рушди таърихнигории миллї. Д., 2009; Назаре ба таърихи саноати 
дастии тоинќилобии халќи тољик. Паёми Донишгоњи омўзгорї. № 5/1. 2018. –С. 279-281; 
Аз таърихи рушди анъанањои њунармандии халќи тољик. Паёми Донишгоњи омўзгорї. 
№ 5-2 (77) 2018. – С. 262; Њисори Шодмон дар сарчашмањои таърихї. Маъруза дар 
конференсияи љумњуриявии «Њисор дар масири таърих» ДДОТ ба номи С. Айнї, 30-
юми майи соли 2015; «Н. А. Севертсов и И. В Мушкетов видающиеся исследователи 
Памира» // Паёми Донишгоњи омўзгорї №3. (64) сањ. 242-245.  

 
РЎЗИЕВ Умед Шарафљонович (тав. 1. 12. 1982, ш. 

Душанбе), омўзгори фанни иќтисод, номзади илмњои 
иќтисодї (2018). Хатмкардаи Донишгоҳи славянии Россияю 
Тоҷикистон (2004) ва шуъбаи ѓоибонаи ДДОТ ба номи С. 
Айнї (2004). Корро соли 2004 аз ассистенти кафедраи 
асосҳои назарияи иқтисодї оѓоз намуда, солњои 2005-2009 
тањсилро дар шуъбаи аспирантура бо ихтисоси назарияи 

иќтисодї дар донишгоњ идома додааст. Солњои 2010- 2013 муаллими калон, 
сипас муовини декан оид ба корњои тарбиявии факултети мазкур, 2013-2015 
муаллими калони кафедра, 2015-2019 ба њайси мудири кафедраи «Назарияи 
иќтисодї»-и ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият намудааст. Рисолаи илмиро 
дар мавзуи «Идоракунии моликияти давлатї дар шароити иќтисоди 
бозори таѓирёбанда (дар мисоли Љумњурии Тољикистон химоя намуд 
(2018). Номбурда муаллифи як дастури методї ва 10 маќолаи илмї аст.  

 
 

РЎЗИЕВ Шарафљон Мунавварович (тав. 12. 08. 
1952, д. Некноти н. Панљакент, ваф. 23. 11. 2009, ш. 
Душанбе), педагоги тољик, доктори илмњои педагогика 
(2007), профессор (2007). Солњои 1970–1975 дар 
факултети физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Соли 
1976 устои таълимии кафедраи асосњои истењсолоти 
факултети физикаи донишкадаи омўзгорї буд. Солњои 
1976–1977 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 

Солњои 1977–1982 лаборант, устои таълимї, лаборанти калон ва ассистент, 
1985–1989 ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи фанњои 
умумитехникии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченко буд. Солњои 1989–2005 ба њайси мудири кафедраи методикаи 
таълими технология ва декани факултети технология ва соњибкорї, 2005–
2007 дотсенти кафедраи методикаи таълими технология ва соњибкории 
ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Солњои 2007–2009 профессор ва 
мудири кафедраи методикаи таълими технология ва соњибкории 
донишгоњи омўзгорї буд. Муаллифи зиёда аз 160 асару маќолањои илмї, 
илмию методї, аз он љумла 4 монография мебошад. Дар корњои илмии худ 
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асосњои назариявї ва педагогии маълумоти технологии муаллимони 
технология ва соњибкорї, ташаккули касбияти онњо, методњои комплексии 
омўзиши технология ва дигар масъалањои муњимро баррасї намудааст. Бо 
нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1991) ќадрдонї карда 
шудааст.  

Ас.: Теоретические основи технического образования учителей технологии и 
предпинимательства. Д., 2006; Педагогические основи технологического образования учителей 
технологии и предпринимательства. Д., 2006; Пути совершенствования методов применения 
политехнических знаний и умения в процессе технологической подготовки. Д., 2006; 
Педагогические основи формирования профессионального мастерства будущих учителей 
технологии и предпринимательства. Д., 2006; Методњои комплексии омўзиши технология // 
Ахбори АИ ЉТ. Д., 2004, №2; Дидактические основи технологического обучения // Известия АН 
РТ, Отделения технических наук. Д., 2004, № 4; Задачи технологического обучения // Вестник 
ТГНУ. Д., 2006; Формирование навиков анализа и рационального планирования работи 
студентов в процессе технологического подготовки // Вестник ТГНУ. Д., 2006, №3; Система 
технологической подготовки учителей // Вестник ТГНУ. Д., 2006, №3; Тенологические 
дисциплини в системе профессиональной подготовки // Известия АН РТ. Д., 2006 № 1.  

 
РЎЗМЕТОВ Эргаш (тав. 31. 05. 1939, н. Бостони 

вилояти Тошкенти ЉШС Узбекистон, ваф. 1998, ш. 
Душанбе), риёзидони тољик, номзади илмњои физика-
математика (1965), профессор (1988). Солњои 1956–1961 
дар факултети физика-математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1961–1964 
аспирант, 1964–1967 муаллими калони кафедраи 
математикаи олї, 1967–1969 муовини декани факултети 

физика-математика, 1969–1971 мудири кафедраи тањлили математикии 
донишкадаи омўзгории пойтахт, 1971–1976 мудири шуъбаи илм ва 
нашриёти Вазорати маорифи Тољикистон, 1976–1977 мудири кафедраи 
тањлили математикї, 1977–1987 декани факултети математика, 1987–1991 
муовини ректори донишгоњи омўзгорї оид ба илм, 1991–1995 муовини 
аввали ректори донишгоњи омузгорї оид ба таълим, 1995–1998 профессор 
ва мудири кафедраи анализи математикии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Оид ба њалшавандагии муодилањои интегралии сингулярии бисёрченакаи 
ѓайрихаттї бо усули наздиккунињои пай дар пай ва назарияи системањои 
сингулярии барзиёд муайяншуда кори илмї ба анљом расонидааст. 
Муаллифи зиёда аз 80 корњои илмї ва илмию методї, аз он љумла як 
монография, 2 китоби дарсї, зиёда аз 8 дастуру васоити таълимї ва 
маќолаву фишурдањо мебошад. Хизматњои шоёнаш бо медали «Барои 
мењнати шоён» ба муносибати 100-солагии В. И. Ленин, унвони фахрии 
«Корманди шоистаи Тољикистон» (1995), нишонњои «Барои 
муваффаќиятњои олї дар кори маорифи ИЉШС» ва «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  

Ас.: Анализи математикї (Китоби дарсї барои донишљўёни мактабњои олї. Ќисми 1, 
ҳаммуаллиф). Д., 1989; Анализи математикї (Китоби дарсї барои донишљўёни мактабњои олї. 
Ќисми 2, ҳаммуаллиф). Д., 1991; Муодилањои дифференсиалии параметрдор ва татбиќи он дар 
татќиќи баъзе системањои барзиёд муайяншудаи муодилањо бо њосилањои хусусї. Д., 1994.  
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РУСТАМОВА  Гуландом Рустамовна (тав.  11.06. 1971), 
доктори илмњои филология, профессор.  Баъди хатми 
факултаи забон ва адабиёти руси Донишгоњи Давлатии 
Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав  фаъолиятро дар  
шуъбаи  мактабии Иттифоќи љавонони шањри 
Ќурѓонтеппа оѓоз намудааст. Сипас, њамчун инструктори  
шуъбаи  њифзи  ичтимоии иттифоќи  касабаи вилояти 
Хатлон, аз соли 2003 то соли 2006  ба њайси сарлаборанти 

факултаи  таърих ва њуќуќ, омўзгори кафедраи назарияи забоншиносї ва 
типологияи забонњои хориљии Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи 
номи  Носири  Хусрав кор кардааст. Дар мавзуи «Предложение с 
присловным объектным распространением в русском и таджикском 
языках» рисолаи номзадї ва соли 2017 рисолаи докториро дифоъ намуд. 
Солњои 2007 - 2009 дар вазифаи мудири  кафедраи  адабиёти  рус ва љањони 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї  
фаъолият намудааст. Аз соли 2011 дар вазифаи мудири кафедраи фанњои 
гуманитарии Донишкадаи энергетикии Тољикистон фаъолият дорад. 
Номбурда муаллифи зиёда аз 80 маќола, 4 монография  ва  14 дастури 
методї  мебошад. Бо нишони Аълочии маорифи Тољикистон (2013) 
ќадрдонї шудааст. 

 

 РУСТАМОВА Зебинисо (тав. 29.01.1955, ш.Душанбе), 
хатмкардаи ДДОТ ба номи С.Айнї  (собиќ ИДПД ба 
номи Шевченко),  варзишгари тољик аз рӯйи тирпаронӣ 
аз камон, устоди дараҷаи байналхалқии варзиш, довари 
хизматнишондодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Корманди 
шоистаи варзиши Тољикистон, дорандаи ҷоизаи 
биринҷии Бозиҳои XXI олимпӣ (17 июл - 1 августи соли 
1976, Монреал). Рекордсменкаи биясёркаратаи љањон, 

Аврупо, ИЉШС, љонишини раис(1986-1992) раиси Кумитаи давлатии 
тарбияи љисмонї ва варзиши Тољикистон (1992-1995), ноиби президенти 
Кумитаи олимпии  Тољикистон (1992-1996), раиси Ассосиатсияи 
олимпичиёни Тољикистон (2000-2016). Номбурда варзишгари барљастаи 
Тољикистон дар асри ХХ шинохта шудааст. Ширкат дар Бозиҳои XXI 
олимпӣ дар соли 1976 дар Монреал (Канада) ба ӯ ҷоизаи биринҷиро дод. 
Ҳоло ӯ таблиғотчии фаъоли на танҳо варзиш, балки ҳаракати олимпӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мегардад. Дорандаи ордени “Нишони 
фахрӣ” ва медали “Барои меҳнати шуҷоатнок”. 
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САБЗАЕВ Саидќул Миралиевич (Саидќул 
Мирализода) (тав. 31, 12. 1947, д. Лархобї, н. Восеъ. ваф. 
2020, ш. Душанбе), забоншинос, шоир, драматург, 
доктори илмњои филология (1996), профессор, Аълочии 
маорифи ЉТ (1998), Аълочии фарњанги ЉТ (2001), 
Аълочии матбуот (2001). ДДОК-ро хатм кардааст (1968). 
Хизмат дар сафњои артиши шуравї (1968-1969) Омўзгор, 
саромўзгор, (1969-89), мудири кафедраи забони тољикї 

(1989-93) ва декани факултаи забон ва адабиёти ДДЌ (1993 -98). 
Муовини мудири шуъбаи тарљума, тањия ва нашри асноди 
ќонунгузории Маљлиси Олии ЉТ (1999), мудири шуъбаи тарљумаи 
Дастгоњи иљроияи Президенти ЉТ (1999 - 2000). Ректори ДДЌ ба номи 
Носири Хусрав (2000 -04), и. в. проф. ДДЌ (2004 - 05), мудири шуъбаи 
таълими забон ва адабиёти Пажуҳишгоњи рушди маорифи Тољикистон 
(2006-2010), мудири кафедраи умумидонишгоњии забон ва адабиёти 
ДДОТ ба номи С. Айнї (2008-2010) ва профессори кафедраи 
умумидонишгоњии забони тољикии ДМТ (аз с. 2010). Самтњои асосии 
пажуҳиши С. омўзиши луѓоти осори насри тасаввуфии форс-тољик (а-
њои 11-12), забон ва услуби шоирони маорифпарвари а. 19 мебошад. 
Зиёда аз 90 асари илмї, рисолањо, дастурњои таълимиву методї 
навиштааст. Яке аз мураттибони Стандарти давлатии маълумот аз 
забони тољикї мебошад. С дар тарбияи кадрњои педагогию илмї 
хизмати сазовор кардааст. Тањти роњбарии С. як ќатор унвонљў 
рисолањои номзадї дифоъ намудаанд. Узви Шуроњои фании рисолањои 
номзадї ва доктории ПРМ ва АТТ, АИ ЉТ.  

 Намоишномањои С. - «Исёни Тањмина» (1993), «Њазрати 
Амирљон» (1995) дар баъзе театрњои љумњурї манзури тамошобинон 
гардидаанд. Маҷмуањои ашъораш бо номи «Хати роњ» (2001), «Садафи 
мењр» (2003), «Нони модарам» (2006), «Саошианта» (драмаи манзум, 
2006), «Ќиблаи фарзанд» (2006), «Хоки намозї» (2011) ба табъ 
расидаанд. Узви Иттифоќи нависандагони ЉТ (аз с. 2000).  

Ос: Тасаввуф ва баъзе масъалањои таълими забон ва адабиёти тољик. - Кулоб, 
1989; Забон ва услуби шоирони маорифпарвар. - Д., 1991; Фурўѓи ирфони 
Вахшзамин. - Д., 2003; Мањорати суханварии Носири Хусрав. - Д., 2003, Забони 
тољикї (китоби дарсї барои синфи 5). - Д., 2007; Каломи Президент дар таълими 
забон. Д., 2007; Сухан рўдакивор некў бувад. -Д., 2008; Маќоми сухан дар рўзгори 
Имоми Аъзам Абуњанифа. - Д., 2009. Модарнома. -Д, 2020.  
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САВЛАТОВ Саид (тав. 17. 05. 1940, д. Чихохи н. 
Ванљ), биологи тољик, номзади илмњои биологї (1972), 
дотсент (1983). Солњои 1959–1964 дар Донишкадаи 
хољагии ќишлоќи Тољикистон тањсил намуда, онро бо 
ихтисоси аграном-олим хатм намудааст. Солњои 1964–
1965 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1965–1967 мутахассиси заминсозї дар н. Ванљ, 
1967–1970 аспиранти Донишкадаи хољагии ќишлоќи 
Тољикистон, 1970–1972 ассистенти кафедраи ботиника, 

1973–1975 дотсенти кафедраи дарвинизм ва асосњои хољагии ќишлоќи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Солњои 1976–1989 њамчун дотсенти кафедраи зоология, 1984–1989 мудири 
кафедраи зоологияи донишкадаи омўзгорї кор кардааст. Солњои 1988–
2008 ба њайси дотсенти кафедраи зоологияи ДДОТ ба номи С. Айнї 
фаъолият намудааст. Аз соли 1998 то имрўз вазифаи муовини декани 
факултети биология оид ба илм ва њамзамон аз соли 2009 вазифаи мудири 
кафедраи зоологияи ДДОТ ба номи С. Айниро ба уҳда дошт. Муаллифи 
зиёда аз 68 маќолањои илмї ва илмию методї, китобњои дарсї ва 
дастурњои таълимї, аз љумла «Биологияи умумї барои синфњои 10 ва 11» 
(2006), «Дастури таълимї оид ба њалли масъалањо биологї» (2006), 
«Генетика» (2010), «Дастур оиди гузаронидани корњои амалї аз Генетика» 
(2010), «Дастури тестї аз биология барои гузаронидани олимпиадаи 
хонандагон» (2010), «Дастури тестї аз биология барои гузаронидани 
олимпиадаи байналмилалї» (2010) мебошад. Яке аз мураттибони 
стандарти давлатии биология барои мактабњои тањсилоти умумї (1998–
2009) аст. Дар тадќиќотњои илмии худ ќонуниятњои меросгузории 
аломатњоро дар наслњои гибридии пахта, таъсири омилњои физикї ва 
химикї ба баъзе њашаротро мавриди баррасї ва омўзиш ќарор додааст. Бо 
ифтихорномањои Вазорати мактабњои олии ИЉШС ва нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1984) мукофотонида 
шудааст.  

 
САДРИДДИНОВ Насриддин Талбакович (тав. 18. 05. 

1949, н. Нуробод), иќтисоддон, доктори илмњои иќтисодї, 
профессор, академики Академияи илмњои педагогї ва 
иљтимоии Федератсияи Русия, академики Академияи 
илмњои байналхалќии мактабњои олии Љумњурии 
Тољикистон. Хатмкардаи факултети иќтисодии Донишгоњи 
миллии Тољикистон (1970). Солњои 1970 -1971 нозири 
шуъбаи буљаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, 

1971-1972 омўзгори кафедраи иќтисоди сиёсии ДДОТ ба номи С. Айнї, 
1972 – 1975 аспиранти кафедраи иқтисоди сиёсии Донишгохи давлатии 
Ленинград (њоло Санкт-Петербург) ба номи А. А. Жданов, 1975 – 1983 
омўзгор ва саромўзгори кафедраи иќтисоди сиёсии ДДОТ ба номи С. 
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Айнї, 1983 –1985 саромўзгори кафедраи фанњои љамъиятии филиали ДДОТ 
ба номи С. Айнї дар шањри Курғонтеппа (њоло ДДБ ба номи Носири 
Хусрав), 1985 –1993мудири кафедраи иќтисоди сиёсї ва таърихи сиёсии 
асрњои XX- и Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав., 1997 – 
2005 мудири кафедраи назарияи иқтисоди ДДБ ба номи Носири Хусрав, 
2005 –2008 декани факултаи менељмент ва маркетинги ДДБ ба номи 
Носири Хусрав, 2008 – 2011 мудири кафедраи бањисобгирии бухгалтерии ва 
аудит ва назарияи иќтисоди ДДБ ба номи Носири Хусрав, 2011-2013 
декани факултаи иќтисод ва бањисобгирии бухгалтерии ДДБ ба номи 
Носири Хусрав ва аз 2013 то имрўз профессори кафедраи назарияи 
иқтисоди ДДБ ба номи Носири Хусрав.  

 Рисолаи номзадиро оид ба мавзуи «Даромади миллї, таќсим ва 
истифодабарии он (дар мисоли Љумњурии Тољикистон)» (1979) ва оид ба 
мавзуи «Проблемањои сотсиалию иќтисодї ва иљтимоии таъсис додани 
системаи бисёрукладагї дар сектори аграрии Тољикистон» (2009) рисолаи 
докторї њимоя намуд. Бо нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи 
Љумњурии Тољикистон» (2000), фахрии љамъияти «Дониш»-и Љумњурии 
Тољикистон барои кори шоён (2012) ва Ордени Шараф, дараљаи 2 
мукофотонида шудааст.  

 Ас.: Системаи молия ва накши он дар пешрафти иқтисодиёт. Д., 2005; Баъзе таснифот ва 
конунгузорихои Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди иқтисоди бозоргонӣ (дар се ќисм). Д., 2007, 2008. 
2009; Многоукладний аграрний сектор АПК Таджикистана: Сущность и перспективи развития. 
Д., 2008; Системаи молия ва звенохои он. Д., 2010; Низоми хисобдори ва такмили он дар 
шароити бозор. Д., 2011; Системаи молия ва бонкдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Д., 2014; 
Равандҳои ҷаҳонишавии иқтисодиёт ва афзоиши сармоягузории мустақими хориҷӣ – омили 
муҳим дар пешрафти иқтисодиёти миллӣ. Д., 2017; Рушди соҳаи чорводорӣ-омили муҳим дар 
таъмини амнияти озуқавории мамлакат.  Б., 2020.  

  
САДРИ ЗИЁ, Муњаммад Шарифљон-махдум (2. 2. 1865, Бухоро- 

апрели 1932, Бухоро), нависанда, таърихнигор, адабиётшинос ва насли 
аввали маорифпарварони тољик дар аморати Бухоро. Исми ў аслан 
Зиёуддин буда ва ин ном ба сабаби дар туман (ноњия)-и Зиёуддини Бухоро 
ќозї будани падараш таваллуд шудааст, гузоштаанд. Аз он љо, ки дар моњи 
рамазон ба дунё омадааст, тибќи суннати тољикон ба ў лаќаби Шарифљон 
медињанд. Минбаъд лаќаб љойи номро мегирад ва аѓлаби манобеи 
таърихии охири ќарни Х1Х ва ибтидои асри ХХ, амсоли «Таърихи 
њузнулмилали Бухоро»-и охиририн амири Бухоро Олимхон ўро «Ќозї 
Муњаммадшарифи Судур» навиштаанд. Дар санадњои русии замони 
Шуравї ўро Шариф Шукуров зикр кардаанд. Шарифљон махдум номи 
аслии худ Зиёро ба сифати тахаллуси адабї интихоб мекунад. Махдум - 
сарвар, оќо, арбоб, вожаи эњтиромиест, ки ќабл аз исми руҳонизодагони 
баландмаќом илова мешуд. Садр – олитарин унвони илмї дар Бухоро 
ќарнњои охир буд, ки баъд аз «уроќ» ва «судур» меояд. Падараш Абдушуки 
Оят шоир ва ќозиюлќуззоти Бухоро буд. Гузаштагони Абдушукури Оят аз 
косибони Бухоро буданд ва ў дар наврасї ба пешаи бобоии худ чармгарию 
шустагарї машѓул буда, њамзамон дар мадорис тањсил менамудааст. 
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Истеъдоди фавќуллода дошта, ки баъд аз фориѓултањсил шуданаш дар 
бузургтарин мадориси Бухоро мударрис таъин мешавад ва шогирдони 
зиёде доштааст. Чанде дар навоњии атрофии Бухоро ќазигї карда ва 
солњои охири умр муддати дањ сол ќозиюлќуззоти Бухоро буд. Раќибонаш, 
ки ба дониш ва маќому обрўйи баланд ў њасад мебурданд, барои паст 
нишон додани ќадри ў ба пешаи бобоии ў киноя мезадаанд: «Олиму љоњил 
баробар шуд магар, Ќозиюлќуззоти мо шуд шустагар» (Х. Асозода. 
Таърихи адабиёти тољик, с., 62).  

 Шарифљон-махдум тањсилоти ибтидоиро нахуст дар назди падараш 
гирифтааст ва баъдан бо хоњиши падар шоир, хаттот ва донишманди 
маъруфи замон Исо Махдум, ки аз дўстон ва њамнишинони Ањмади Дониш 
буд, ба ў дарс мегўяд. Дар мадориси Бухоро тањсил кардааст. Бино ба 
таъкиди устод Айнї, ки дар хонаи ў хидмат мекард, аз айёми тањсил дар 
мадраса дар атрофии худ як гурўњ љавонони зирак ва адабиётдўстро гирд 
оварда буд, ки «њар кадоми онњо каму беш нисбат ба сохти замони худ 
норозигї доштанд». С. Айнї дар Ёддоштњо» аз мањфилњои адабии њавлии 
Садри Зиё ба тафсил маълумот дода, он мањфилро, ки чандин сол идома 
дошта, бо унвони «Маљлисњои Садри Зиё» ёд кардааст. Аз хотироти С. 
Айнї бармеояд, ки аѓлаби иштирокчиёни ин мањфили Садри Зиё шуарову 
удабо ва равшанфикрони Бухоро буданд, ки андешањои маорифпарварї 
доштанд. «Маљлисњои Садри Зиё»-ро метавон маркази доираи адабии 
адибони озодфикри Бухорои авохири асри Х1Х ва авоили асри ХХ номид. 
Ин мањфил њар њафта се рўзи «таътили мадраса-сешанбе, чањоршанбе ва 
панљшанбе дар њавлии Шарифљон-махдум» баргузор мешуд, ки бањси 
асосии он адабиёт бошад њам, андешањои сиёсї, хусусан, афкори 
маорифпарварї ва сиёсии Ањмади Дониш ин љо баррасї мешуд, ки аѓлаб 
пайрави мактаби ў буданд.  

 Садри Зиё соли 1893 мадрасаро хатм мекунад ва бо фармони амир 
дар навоњию туманњои Бухоро ќозї таъин мешавад, вале ќозигии ў аксар 
дер давом намекард, бо «гуноње» сабукдўш мешудааст. Иллати аз ќозигї 
маъзул шудани ў њамоно дар њаќталошию њаќгўйї ва риоят накардани 
расму русуми аморати амирї будааст. Садри Зиё, ки худ аз рўшанфикрони 
замон буд ва пайваста раванди адабиётро назора мекард. Гарчанде худ ба 
љунбиши љадидон њамроњ набуд, аммо љавонони тараќќихоњро њамаљониба 
пуштибонї ва дастгирии модиву маънавї мекард. Ў аз нахустин ашхоси 
баландпояи Бухоро буд, ки аз макотиби усули љадид љонибдорї ва 
писараш Зарифро дар он номнавис кард. Аксари муассисони мактаби 
усули љадид шогирди бевоситаи Садри Зиё (амсоли Абдулвоњиди Мунзим 
ва С. Айнї) ва ё аъзои мањфили адабии ў буданд. Хидмати Садри Зиё дар 
тарбия ва дастгирии ањли адаби он замон хеле бузург аст. Абдулвоњиди 
Мунзим, ки ятим мемонад, ў ба тарбияти худ мегирад ва Айниро низ ў ба 
Бухоро даъват карда буд. Баъд аз дарбадарињои Айнї мањз Садри Зиё аз 
мадрасаи Кукалтош њиљрае харида ба ихтиёри вай мегузорад. Айнї то 
дастгир шуданаш аз тарафи амир дар ин њуљра зиндагї мекунад. Баъд аз 
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инќилоби дуюми Русия, љадидони Бухоро аз амир талаби ислоњот карданд. 
Консулгарии Русия дар Бухоро амирро маљбур мекунад, то баъзе хостањои 
рушанфикронро иљро кунад. Садри Зиё дар ин ваќт дар Ѓиждувон ќозї 
буд, амир ўро ба Бухоро даъват мекунад ва бидуни ризоияти ў 
ќозиюлќуззот таъин менамояд. Ќазикалон таъин шудани Садри Зиё бо 
талаби ислоњотхоњон сурат мегирад. С. Айнї менависад: «Зиё аз љумлаи 
уламои тараќќипарвар ба шумор меравад. Бинобар ин, амир Олим дар соли 
1917 барои иљрои фармони ислоњот мумоилайњро дар Бухоро ќозикалон кард» 
(Намунаи адабиёти тољик. Душанбе, 2010. с., 274). Дар ин масъала худи 
Садри Зиё мегўяд: «Аз он љо, ки табъан аз сўйи идораи њукумат, ки абнои 
ватан мутазаррин мешуданд, зиёда мутанаффир будам, ба умеди ислоњи 
ватану дин ва орзуи хидмати шариату миллат мутасаддии ин амри хатир 
гаштам» ( М. Шакурї. Садри Бухоро. Душанбе, 2005, с., 17). Аммо дар 
мансаби ќозиулќуззот, ки сеюмин рутбаи давлатї дар аморати Бухоро буд, 
њамагї 12 рўз (аз 29 март то 9 апрели 1917) пойдорї карду бас. 7 апрел 
ќозиюлќуззот Садри Зиё, ки худ аз љонибдорони ислоњот буд, бо супориши 
амир фармони ислоњотро дар њузури оммаи мардум ќироат мекунад. 
Љадидон фармони ислоњотро истиќбол карданд ва хостанд «намоиши 
шодиёна» барпо кунанд. Садри Зиё хуб медонист, ки амир назарфиребї 
мекунад ва ба њеч ваљњ ба ислоњот роњ намедињад. Садри Зиё Айниро, ки 
фаъолони љадидон буд, аз мактуби махфии ќушбегї (Насруллоњ) ошно 
мекунад. Аз мазмуни мактуби ќушбегї аён буд, ки амир бо ин бањона 
тараќќихоњонро мањв карданист. Айнї роњбарони љадидонро аз масъала 
огоњ мекунад, аммо ба њарфи ў гўш намедињанду намоиш баргузор 
мешавад. Гурўњи иртиљої, ки аксар аз руҳониёни мутассиб иборат буданд, 
бо супориши махфии ќушбегї бо нидои «Во шариато», «Во исломо!» ба 
онњо њамла мекунад, намоиш пароканда мешавад ва тараќќихоњон таъќиб 
мешаванд. Аксари сарварони љадидон рў ба фирор менињанд. Дар ин 
фитна бештари мардуми бегуноњ кушта мешаванд. Айниро низ, гарчанде 
дар намоиш ширкат накарда буд, аз њуљрааш дастгир карда, 75 чўб 
мезананд. Агар дахолати аскарони инќилобии рус намебуд, Айнї ва дигар 
љадидони асирафтода дар зиндони арк мемурданд. Ќозиулќуззот Садри 
Зиёро низ муллоњои иртиљої њамон рўз латукўб мекунанд. Яке аз 
шоњидони ин воќеа дар «Таърихи нофеъї» ин фитна, алалхусус латукўб 
шудани Садри Зиёро ба тафсил тасвир намудааст (Муњаммадалї ибни 
Муњаммадсайиди Балљувонї. Таърихи нофеъї. Боэњтимом, тасњењ ва 
пешгуфтори Ањрор Мухторов. Душанбе, 1994, с. 45-46).  

 Бо маќсади дур кардани Садри Зиё аз пойтахт амир ўро иљборан 
ќозии Насаф (Ќаршї) таъин мекунад. Моњи марти соли 1918 Фёдор 
Колесов бо хоњиши љавонбухориён ба Бухоро њамла мекунаду шикаст 
мехӯрад, бо ин бањона ќатли оми тараќќихоњон шуруъ мешавад. Дар 
баробари дигарон писари навдомоди бародари Садри Зиё – Ѓафурљон-
махдум Абдувакил бо гуноњи «љадидї» ба ќатл мерасад. Фармони ќатли 
Садри Зиё низ содир мешавад. Њокими Ќаршї, ки ба Садри Зиё эњтироми 
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зиёд ќоил буд, бо бањонаи он, ки дар њукмнома муњри амир нест, фармонро 
иљро намекунаду њукмномаро ба амир бармегардонад. Аз Бухоро фармони 
тоза меояд, ки бо бадали хунбањои се миллион пули русї Садри Зиё бо 
бародараш озод хоњад буд. Њангоми њабс кардани Садри Зиё дар Ќаршї 
(18 апрели 1918) дастнависњои ўро дар пеши чашмаш оташ мезананд. Аз 
љумла, «Рўзнома», «Наводири Зиёия» ва «Тазкираи ашъор», ки танњо як 
нусхаи дастнавис буд, нобуд шуданд. Амир Садри Зиёро баъд аз озод 
шудан аз зиндони њафтодрўза барои он ки бо љадидон њамроњ нашавад, ба 
Кеш (Шањрисабз) ба њайси ќозї мефиристад ва соли 1919 аз нав ўро ќозии 
Насаф (Ќаршї) таъин мекунад. Пас аз «фитнаи инќилоб» (таъбири устод 
Муњаммадљон Шакурии Бухорої) Садри Зиё масъули корњои руҳониён буд 
ва дар вазорати авќоф кор мекард. Соли 1923 муовини раиси мањкамаи 
шаръї таъин мешавад. Баъд аз барњамхурии Љумњурии халќии шуравии 
Бухоро ва таъсиси Љумњурии шуравї сотсиалистии Узбакситон Садри Зиё 
бознишаста мешавад ва куллан ба корњои эљодї машѓул мешавад. Бино ба 
ќавли писари Садри Зиё – Муњаммадљон Шакурї, Садри Зиё дар ин муддат 
бо вуљуди беморї осори адабии нобудшудаашро аз нав барќарор мекунад. 
Ў дар «Осори Зиёия», ки солњои 1924-1925 аз нав навишта шудаанд, аз 
хонанда узр пеш оварда, менависад, ки: «бемору бемадор аст, як чашм ољиз 
асту чашми дигар андак мебинад, аз нотавонї даст меларзаду ќалам рондан 
душвор аст…». Садри Зиё таъкид мекунад, ки «бо вуљуди ин менависам, вале 
намебинам, ки чї навиштаам ва чї тавр навиштаам» (Шакурии Бухорої. 
Садри Бухоро, с., 39).  

 Давлати Шуравї, ки тамоми молу амвол, алалхусус тилоњои аз амир 
Олим бозмондаро мусодира карда буд, соли 1931 ба ѓорати мардум даст 
зад. Фармон содир шуд, ки њар кї тило дорад бояд ба давлат супорад. Дар 
ин маъракаи тилољамъкунї Садри Зиёи беморро ба њабс мегиранд ва ў бар 
асари беморї дар њабсхона мевафтад. Наъши ўро, бино ба сабаби 
гузаранда будани бемориаш, иљозат намедињанд, ки ба хона биёваранд, аз 
зиндон, ки дар мадрасаи Мирзо Муњамммадшариф воќеъ буд, мустаќим ба 
гўристон мебаранд ва дар мазори Хоља Исмат дафн мекунанд. Бино ба 
ќавли устод Муњаммадљон Шакурї, ў баъд аз љанг ба зиёрати ќабри падар 
меравад, вале аз саѓонаи падар нишоне намеёбад. Шоир тољик Гулназар 
марсияи љонсўзе дар ин масъала сурудааст (Ба Муњаммадљон Шукуров. 
ниг:Х. Асозода. Таърихи адабиёти тољик, с., 68). Писари Садри Зиё 
Муњаммадљон Шакурї соли 1960 ба додситони шањри Тошканд нома 
навишта, баррасии дубораи парвандаи падарашро хоњиш намуд ва имкони 
сафед кардани номи ўро пурсон шуд. Аз додситон ба љавоби номи ў чунин 
навиштанд: «Падари шумо Шариф Шукуров ба љинояти давлатї гунањгор 
дониста нашудааст, мањкум нагардидааст ва аз ин рў, масъалаи иддаои 
њайсияти ў баррасї шуданї нест» (Шакурии Бухорої. Садри Бухоро, с., 26).  

  Шарифљон махдуми Садри Зиё аз зумраи адибони маорифпарвар ва 
равшангарони миллати тољик аст, ки дар як давраи таќдирсози таърихи 
миллат зиндагї ва эљод карда, шавоњиди маърифаткушии њам даврони 
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истибдоди амирї ва њам террори болшивекї буда ва худ низ ќурбони 
разолати сиёсати маърифаткуши даврони нобасомон шудааст. Садри Зиё 
дар таърихи сиёсї ва адабии миллати тољик наќши созанда дорад. Зикри 
њамин нукта кофист, ки поягузори адабиёти навини тољик, нахустин 
Ќањрамони миллии тољик аллома Айнї парвардаи мактаб ва хони 
маънавию модии ин бузургмард аст. Бовуљуди нобуд шудани осори Садри 
Зиё њам аз тарафи нўкарони амири Бухоро ва њам чокарони њукумати 
болшивекї ў аз худ осори манзуму мансури арзандае боќӣ гузоштааст. Аз 
он љо, ки Садри Зиё аз тарафи маќомоти давлати шуравї њабс шуда буд, 
касе аз донишмандон љуръат намекард ба тањќиќи рўзгору осори вай 
машѓул шавад. Танњо баъд аз собит шудани бегуноњии ў дар авохири 
солњои 60-уми ќарни гузашта Сањобиддин Сиддиќов доир ба мероси адабї 
ва илмии ў пажуҳиши боарзише анљом дод (Сањобиддин Сиддиќов. Мероси 
адабї ва илмии Садри Зиё. Душанбе, 1966). Рўзгори нобасомон ва пур аз 
фољиаи ўро писари фарзонааш академик Муњаммадљон Шакурии Бухорої 
дар китоби «Садри Бухоро» ба тафсил дар асоси мадракњои илмї рўйи 
коѓаз овардааст (Садри Бухоро. Душанбе, 2005, 300 сањифа). Мероси то 
кунун ба даст омадаи Садри Зиё аз 11 љилд иборат буда, 65 асарро дар бар 
мегирад. Муњимтарини онњо «Наводири Зиёия», «Тазкират-ул-хаттотин», 
«Рўзнома», «Таърихи амирони манѓития» ва тазкираи манзуми «Тазкор-ул-
ашъор» мебошанд. Устод Айнї доир ба эљодиёти Садри Зиё чунин 
менависад: «Зиё шеърро кам менависад, дар назм асари намоёнаш «Тазкират-
ул-шуаро»-и манзума аст, ки дар он шуарои муосирро ба тариќи интихоб 
дарљ намуда, аммо осори мансураш бисёр аст. Аз он љумла: 

 1. Рўзномаест, ки дар он сонињоти умрию асрии худро навиштааст.  
 2. «Тазкират-ул-хаттотин». Дар ин китоб хаттотњои машњури 

мутаќаддимин ва мутааххиринро бо тарљумаи њолашон ёд кардааст. 3. 
Таърихе навиштааст, ки муштамил бар зикри подшоњони Эрон, Афѓонистон 
Туркияву Русия ва авлоди Темур аст.  

4. «Наводири Зиёия». Ин мсаљмуа муњтавист бар њикоёти ширину 
латифи намакин, ки муњаррар дидаву шунидаи худро ба ибороти содаи 
њазломез тасвир кардааст. Афсус, ки «Рўзнома» ва баъзе муншаоти 
муњимаи Зиё дар фалокати мањбусии Ќаршї талаф шуда» (Садриддин Айнї. 
Намунаи адабиёти тољик, с., 274).  

 Осори Садри Зиё арзиши бузурги адабию таърихї дорад. Дар 
«Наводири Зиёия» панљ рисола фароњам омадааст. Дар ду рисолаи 
нахустин саргузашти худ ва падараш Абдушукури Оят, ки ќозиюлќуззоти 
Бухоро буду гоње шеър мегуфт, овардааст. Дар рисолаи «Тазкират-ул-
вузаро» аз вузарои бузург (аз ањди Сомониён то амир Олим) сухан 
кардааст. Дар рисолањои «Латоифу мутоибот» ва «Тазкиратул-њумаќо» 
њикоёти хурди воќеї омада, ки намунаи хуби насри тољик дар ибтидои 
ќарни ХХ мебошад. Рисолаи «Сабаби инќилоби Бухоро», ки адиб дар 
солњои охири умраш иншо кардааст, аз вањшоният ва ахлоќи разилаи 
амирони Бухоро ва волиёну нукарони онњо, ки худи муаллиф шоњиди 
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бевосита буд, сухан меравад. Сабки сухан ва шеваи баёни Садри Зиё хеле 
содаву равон аст. Яке аз вижагињои сабки сухани ў дар он аст, ки вай чун 
нависандаи маорифпарвар андeшaxoи мaopифпapвapонаашро бa мacoили 
муњими зaмoн, сиëсaт, axлoќ вa ѓaйpa пайванд додa, мaвpиди тaсвиpи бaдеї 

вa мyњoкимaвy мyбoњиcaи aндeшaњoи фaлсaфї ќapop додааст. Ба ќавли устод 
Айнї, дар насри бадеии Садри Зиё муњимтарин мушаххасоти адабиёти 
маорифпарварї инъикос ёфтаанд. Воќеан, дар осори Садри Зиё ѓояњои 
oлии мaopифпapвapии тољикї xeлe мyкaммaл ва густарда ифoдa ëфтaaст. 
Дар шинохти адабиёти авохири ќарни Х1Х ва авоили асри ХХ «Тазкори 
ашъор»-и Садри Зиё манбаи муњими илмї ба шумор меравад. Муаллиф дар 
ин асар бештар аз 130 шоири муосираш ёд намуда, намунаи ашъори 
эшонро зикр кардааст. Дар ин тазкира аз гўяндагони «шеъри нав» бештар 
сухан меравад.  

 Бино ба таъкиди устод Айнї, «Садри Зиё хушнависи камњамтост, ки 
настаълиќро бисёр зебо менигорад. Њама муаллафоти худро ба хатти худ 
дар камоли зебої табйиз намуда, хеле асарњои дигаронро низ аз муќаддимин 
ва мутааххирин биззот дар ќайди китобат кашидааст. Бо ин њама фазлу 
камол сабуксуҳбату лоубол аст, мусоњибаташ тарабандўз ва муќоринаташ 
маърифатомўз аст» (С. Айнї. Намунаи адабиёти тољик, с., 276). Садри Зиё 
соњиби бењтарин ва ѓанитарин китобхонаи хусусї дар шањри Бухоро буд ва 
бино ба гуфтаи устод Айнї, дар он нодиртарин китобњо бо хатти хубу хоно 
ва бо китобати ба замони муаллиф наздик ва баъзан дастхати муаллиф 
ёфтан мумкин буд. Ў китобњои нодирро ё худ китобат мекард ва ё бо 
супориши ў шогирдонаш, аз љумла Мунзим, ки хатти зебое дошт, китобат 
мекарданд. Мањз ба туфайли Садри Зиё нусхаи нодири «Наводир-ул-
ваќоеъ»-и Ањмади Дониш, ки бо фармоиши ў Мунзиму Айнї ва Њайрат 
китобат карданд, дастраси ањли илму фарњанг аст. Мегўянд, ки девони 
Амир Хусрави Дењлавї бо дастхати Хоља Њофиз дар китобхонаи ў мављуд 
будааст. Бино ба гуфтаи устод Муњаммадљон Шакурї, «Китобхонаи 
машњури Садри Зиё, ки аз дастнависњои нодир иборат буда, падараш ва 
худаш дар тўли умр гирд оварда буданд, рўзњои аввали даргузашти ў (соли 
1932) аз тарафи Њукумати шуравї мусодира гардид. Сиёњнавису 
дастнависи худаш низ бо ин китобхона ба ихтиёри Давлати шуравї 
гузашта, аз китобхонаи Ибни Синои Бухоро ба китобхонаи Алишер 
Навоии Тошканд фиристода шуд ва алон дар Институти шарќшиносии 
Абурайњони Берунї (бахше аз Академияи улуми Љумњукрии Узбекистон, 
Тошканд) мањфуз аст». Садри Зиё фењристи китобхонаи худро мураттаб 
карда, ки дорои арзиши бузурги илмї аст.  

 Рўзгори пурфољиаи Садри Зиё намунаи боризи шахсиятњои тавоно ва 
софзамиру њаќљўю њаќшинос мебошад, ки дар симои худ моњияти одамият 
ва моњияти замону печутоби онро ифода мекунанд. Рўзгору осори ин 
шахсияти бузурги фарњанг ва дину ойини тољик ба пуррагї ва чунонки 
шоиста аст, омўхта нашудааст. Умед аст, ки дар замони Истиќлол 
адабиётшиносони ростин дар љода гоми устувор менињанд.  
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САИД Нуриддин Саид (тав. 25. 11. 1956, н. 
Данѓараи вил. Хатлон), файласуфи тољик, доктори 
илмњои фалсафа (2009), профессор (2010). Солњои 1975–
1978 дар сафњои артиши шуравї хизмат намудааст. 
Солњои 1983–1984 донишљўи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1983–
1984 ассистенти кафедраи педагогика ва психологияи 
филиали донишкадаи номбурда дар ш. Ќурѓонтеппа, 
1984–1988 ассистенти кафедраи фанњои 

љамъиятшиносии Донишкадаи давлатии ш. Ќурѓонтеппа ба номи Н. 
Хисрав, 1988–1991 аспиранти кафедраи фалсафаи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1991–1993 муаллими кафедраи фалсафаи 
Донишгоњи давлатии ш. Ќурѓонтеппа ба номи Н. Хисрав буд. Солњои 
1993–2006 њамчун дотсенти кафедраи фалсафаи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, 2006–2007 сардори Раёсати тањсилоти миёна, олии касбї ва 
баъди муассисаи олии касбї, 2007–2008 сардори Раёсати тањсилоти олии 
касбї ва баъди дипломии Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, январ-
октябри 2008 ректори ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Солњои 2008-
2012 ректори Донишгоњи миллии Тољикистон, 2012-2020 вазири маорифи 
Тољикистон ва аз соли 2020 раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди 
ЊЉТ мебошад. Дар замони роҳбарии Саид Нуриддин Саид дар Кумитаи 
телевизион ва ради Тољикистон  телевизиони «Илм ва табиат» ба кор оғоз 
намуда,  чандин санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳа таҷдиди назар шуда 
барномаҳои алоҳида рушди соҳа қабул гардиданд. 

 Номбурда дар асоси муќоисаи фалсафаи Абуалї ибни Сино ва 
Арасту маќом, мартаба, ќобилият, моњият ва нерўи зењнии инсонро дар 
таърихи фалсафа мавриди омўзиш ќарор дода, соли 2009 рисолаи  докториро 

зери номи “Таҳлили муқоисавии муаммои инсон, моҳият ва неруҳои моҳиятии 

он дар фалсафаи Арасту ва Шайхуррас Абуали ибни Сино» дифоъ намуд. Ў 

узви чандин шуроҳои диссертатсионӣ ва ниҳоду ҷамъиятҳои илмӣ буда, дар 

тарбияи кадрҳои илмӣ-омӯзгорӣ нақши бориз дорад. Бо роҳбарии ӯ даҳҳо 
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унвонҷӯёну аспирантон ва докторантон рисолаҳои илмӣ дифоъ намуда, дар 

ниҳодҳои гуногуни илмиву таълимии кишвар фаъолият доранд. Муаллифи 
зиёда аз 60 таълифоти илмї, аз љумлаи рисолањо, дастурњои таълимї ва 
маќолањои илмї мебошад. Яке аз мураттибони китоби дуљилдаи «Мактаби 
олї» (2007–2008) аст. Барои хизматҳои шоиста ва заҳматҳои пайвастааш 
профессор Саид Нуриддин Саид  ба унвони “Аълочии маорифи 
Тоҷикистон» (2001), нишони “Шараф» дараҷаи як ва нишони Иттиҳоди 
давлатҳои муттаҳид (2011), медали “Шараф»-и Федератсияи Россия, 
Ифтихорномаи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(2012), нишони  “Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2013) ва 
чандин нишону ифтихорномаҳои ҷашнӣ сарфароз гардидааст.  

Ас.: Проблеми способностей в истории философии. Д., 1996; Муаммои инсон дар 
илми њикмат. Д., 1999; Инсон ва љомеа (Китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2000; Муаммои 

инсон дар фалсафа (ҳаммуаллиф), 2003; Инсон ва љомеа (Китоби дарсї, ҳаммуаллиф). 
Д., 2004; Проблеми человека в философии Аристотеля и Ибн Сини (Сопоставительний 
анализ). Д., 2009.  

 
 

САИДЗОДА Муњаммадтоњир (таф. 29. 04. 1967, н. 
ба номи Љалолиддини Румї), биологи тољик, номзади 
илмњои биология, дотсент. Соли 1991 – факултети 
биологияи Университети Давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленин (њозира Донишгоњи миллии Тољикистон)-ро 
хатм намудааст. Соли 1983 фаъолиятро ба сифати 
коргари совхози ба номи съезди XXIII КПСС (њозира 
хољагии ба номи А. Ќаландаров)-и н. Дўстї оѓоз намуда, 

солњои 1984-1985 лаборанти кафедраи физиологияи растанињои факултети 
биологияи ДМТ ва донишљўи шуъбаи шабонаи њамин Донишгоњ буд. 
Солњои 1985-1987 сарбози қуввањои мусаллањи собиќ Иттињоди Шуравї, 
1987-1991 – донишљўи шуъбаи рўзонаи ДМТ, 1991 -1994– корманди хурди 
илмии Лабораторияи илмї-тадќиќотии «Ферментология»-назди кафедраи 
физиологияи растанињо, 1991-1994 аспиранти кафедраи физиологияи 
растанињо, 1995-1996 ассистенти кафедраи физиологияи растанињо, 1996-
1998 муаллими калони кафедраи физиологияи растанињо, 1995-2001 
љонишини декан оид ба илм ва корњои тарбиявии факултети биологияи 
ДМТ, 1998-2007 дотсенти кафедраи физиологияи растанињои ДМТ, 2007-
2008 дотсенти кафедраи физиологияи растанињо ва мудири бахши 
барномасозї, мониторинг ва назорати сифати таълими ДМТ, 2008-2013 
мудири шуъбаи баќайдгирї ва низоми тањсилоти кредитии ДМТ, 2013-2014 
муовини ректор оид ба таълими Донишгоњи давлатии Данѓара, 2014-2017 – 
муовини ректор оид ба таълими ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ буд. Ба 
Булѓория, Словакия, Олмон, Испания, Итолиё, Эстония, Полша, Россия, 
Ќазоќистон, Гурљистон сафари хидматї намуда, савияи дониши тахассусии 
худро такмил додааст. Аълочии маорифи Тољикистон (2009). Аз 2017 
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инљониб директори муассисаи давлатии таълимии “Мактаби Президентӣ 
барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Ҳисор аст.  

 
САИДЗОДА Султон (тав. 20. 01. 1966 д. Хайрободи 

н. Айнї), ховаршинос, хатмкардаи факултаи 
шарќшиносии Донишгоњи давлатии Тољикистон (1989), 
номзади илмњои филология (1993). Аспиранти Институти 
шарќшиносии АИ Љумњурии Тољикистон (1992), рисолаи 
номзадиро бо унвони “Ҳадиқат-уш-шуаро»-и Девонбегии 
Шерозӣ ҳамчун сарчашмаи таърихӣ ва фарҳангии форс 

тоҷик» дифоъ намудааст (1993). Мудири кафедраи умумидонишгоњии 
забони тољикї (2004-2006). Муаллифи якчанд китоби илмї ва методї 
мебошад. Фаъолияти минбаъдааш ба Донишгоњи давлатии тиљорати 
Тољикистон марбут аст.  

Ас: “Ҳадиқат- уш -шуаро» и Девонбегии Шерозӣ ҳамчун сарчашмаи таърихӣ ва 

фарҳангии форс тоҷик. Д., 2012; Луғати русӣ-тоҷикии соҳаи андоз. Д., 2000; Таърихи 
халқи тоҷик (китоби дарсї). Д., 2014; История таджикского народа (китоби дарсї). Д., 
2018.  

 

САИДИБРОИМОВ Шомуќим Саидисмоилович   (тав. 09.08.1982., 
ноҳияи Роштқалъаи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон), омӯзгори 
фанни фалсафа, диншиносӣ, номзади илмҳои фалсафа (2019), хатмкардаи 
Донишкадаи андоз ва ҳуқуқи шаҳри Душанбе (2007), курси забономӯзӣ дар 
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ (2012-2015), унвонҷӯи шуъбаи ғоибонаи 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
(2015-2018), ҳуқуқшинос дар ташкилоти ғайридавлатии «Лоҷвар» (2008-
2017), омӯзгори кафедраи фалсафаи фарҳанги ДДОТ ба номи С. Айнӣ (аз 
соли 2018). Дар мавзуи «Проблема соотношения философии и религии в 
учении Насира Хусрава» (2019) рисолаи номзадї дифоъ намудааст. 
Дотсенти кафедраи фалсафаи фарҳанг (2021).  

Ос.: Проблема соотношения философии и религии в учении Насира Хусрава. Д., 2020; 

Маҷмуаи мақолаҳо. Д., 2021. 

 

 
 САИДОВ Абдуќањњор (тав. 28. 10. 1945, д. 

«Мењнатобод»-и н. Бохтар), муаррих, доктори илмњои 
таърих (2006). Соли 1971 шуъбаи забони арабии 
факултаи шарќшиносии ДМТ-ро хатм намудааст. 
Солњои 1971-1972 лаборанти калони Институти 
шарќшиносии АИ Љумњурии Тољикистон, 1972-1975 

тањсил дар шуъбаи рўзонаи аспирантураи Институти шарќшиносии АФ 
СССР (Москва), 1975-1977 – лаборанти калони Институти шарќшиносии 
АФ Љумњурии Тољикистон, 1977-1980 мутарљими забони арабї дар 
Чумњурии Йаман, 1980 - 1982 лаборанти калони Институти шарќшиносии 
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АФ ЉТ, 1982-1985 мутарљими забони арабї дар Либия фаъолият намудааст. 
Аз соли 1986 инљониб дар Институти таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии ба номи А. Дониши АФ ЉТ вазифањои лаборанти калон, 
ходими хурди илмї, ходими илмї, ходими калони илмї, ходими пешбари 
илмиро ба уҳда дошт. Аз соли 2007 то њол дар шуъбаи таърихи ќадим, 
асрњои миёна ва давраи нави Институти таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии ба номи А. Дониши АФ ЉТ вазифаи сарходими илмиро 
иљро менамояд. Аз соли 2007 бо кафедраи таърихи халќи тољики факултети 
таърихи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї њамкорї дорад. Соли 1989 
рисолаи номзадї ва соли 2007 рисолаи докториро дифоъ намудааст. 
Муаллифи њашт монография дар мавзуъњои таърихї, фарњангшиносї, 
мардумшиносї ва зиёда аз 100 маќолањои илмї мебошад, ки дар дохил ва 
хориљи кишвар чоп шудаанд. Дар бисёр симпозиуму конфронсњои 
байналмилалї, ки дар Эрон, Хитой, Њиндустон, Кореяи ҷанубї ва 
мамолики дигар баргузор гардидаанд, ширкат варзидааст. Муаллифи боби 
дуюми китоби шашљилдаи «Таърихи халќи тољик» (љилди IV) «Халќи тољик 
дар асри ХVII - нимаи аввали асри ХVIII» мебошад. Зери роњбарии ў чор 
нафар унвонљў рисолањои номзадї њимоя намудаанд, узви шурои илмии 
Пажуњишгоњи таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. 
Дониши АФ ЉТ, узви Шурои олимони факултети таърихи ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї ва узви Шурои диссертатсионии Институти таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АФ ЉТ оид ба 
додани унвонњои докторї аст.  

 Ас.: Джамал Карши. Мулхакат ас-Сурах / Перевод с арабского и примечания. Д., 
2006; Социально-экономическое положение Бухарского ханства в XVII – первой 
половине XVIII вв. Д., 2006; Ишорањое ба таърих ва оинњои тољикони Хитой (ба забони 
тољикї). Д., 2006; Политическая история Бухарского ханства в XVII – первой половине 
XVIII вв. Д., 2007; Духовная и материальная культура таджикского народа в XVII – 
первой половине XVIII вв. Д., 2007; Жизнь таджиков в XVII – первой половине XVIII 
вв. // История таджикского народа. -Т. 4). Д., 2010; Худомўзи забони арабї:  Д., 2010 
(ҳаммуаллиф), (нашри 3-юм); Политическое и социально-экономическое положение 
Бухарского ханства в XVII – первой половине XVIII вв. Д., 2010.  

 
САИДОВ Ќосим Њасанович (тав. 27. 12. 1928, ш. 

Бухоро, ваф. 19. 06. 1995, ш. Душанбе), физик, номзади 
илмњои физика-математика, дотсент. Солњои 1947–1951 
дар факултети физика-математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1951–1954 
аспиранти АИ Тољикистон дар назди Донишгоњи ш. 
Одесса буд. Солњои 1954–1957 њамчун ходими илмии 
обсерватория, 1957–1960 муаллими калони кафедраи 

физикаи Донишкадаи политехники Тољикистон, 1961–1966 дотсент ва 
мудири кафедраи физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко, 1966–1978 мудири озмоишгоњи Институти 
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астрофизикаи АИ Тољикистон кор кардааст. Солњои 1978–1989 ба њайси 
дотсент ва мудири кафедраи астрофизикаи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1989–1995 дотсенти кафедраи физикаи 
назариявии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. 
Љўраев фаъолият дошт. Муаллифи зиёда аз 50 корњои илмї ва 100 
маќолањои илмию оммавї мебошад.  

 

САИДОВ Ќурбон (тав. 22. 09. 1949, д. 
Њофизќишлоќи н. Њисор), омўзгори математика. Солњои 
1966–1971 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1971–1991 дар мактаби миёнаи №15 ва солњои 
1991-2007 дар мактаби миёнаи №55-и ш. Душанбе њамчун 
муаллими фанни математика кор кардааст. Аз соли 2007 
то њол дар кафедраи Методикаи таълими математика ба 

вазифаи муаллими калон фаъолият дорад. Соли 1987 аз тарафи шуъбаи 
маорифи ш. Душанбе ба унвони «Муаллим-методист» сазовор шудааст. Бо 
медали «Ѓолиби мусобиќаи сотсиалистї» (1975), медали «Мењнати шоён» 
(1978), Грамотаи фахрии Президиуми совети олии РСС Тољикистон (1987), 
бо нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1964), «Аълочии 
мактаби олии ИЉШС» (1992), ордени «Дўстї» (2001) ва дигар 
ифтихорномаву сипосномањои давлативу љамъиятї сарфароз карда 
шудааст.  

Ас: Математикаи шавќовар (дастури таълимї-методї). Д. 2009, 2018; Ќизиќарли 
математика. Д. 2011; Комплекси таълимию методї аз фанни тригонометрия (бо 
шарикмуаллифї). Д. 2016, 2019; Њалли масъалањои матнии курси математикаи синфњои 5-8. 
(дастури методї). Д. 2019.  

 
 
САИДОВ Мирхон (тав. 1906, н. Когони ЉШС 

Узбекистон, ваф. 23. 03. 1978, ш. Душанбе), муаррих, 
номзади илмњои таърих, дотсент. Солњои 1919–1923 
коргари устохонаи чармгарии ш. Бухоро, 1924–1929 
донишљўи факултети коргарии Донишгоњи давлатии 
Осиёи Миёна (ш. Тошкент), 1929–1931 котиби Комитети 
комсомолии н. Панљ, 1931–1933 директори Истгоњи 
мошинњо ва тракторњои (МТС) Сари Камар, 1933–1934 
муовини раиси Комиљроияи н. Љиликул, 1934–1935 

директори Истгоњи мошинњо ва тракторњои Сари Камар, 1935–1937 
шунавандаи Институти марксизм-ленинизми ш. Тошкент, 1937–1939 
љонишини раис ва раиси Комиљроияи ВМКБ, 1939–1940 Комиссари халќии 
нигањдории тандурустї, 1940–1945 комиссари халќии зироат, 1945–1949 
комиссари халќии молияи ЉШС Тољикистон буд. Солњои 1949–1957 њамчун 
муовини ректори Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко оид ба шуъбаи шабона, 1958–1965 дотсент, мудири 
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кафедраи таърихи ИЉШС-и донишкадаи номбурда кор кардааст. Солњои 
1940–1949 депутати Шурои Олии ЉШС Тољикистон (даъватњои 2-3) буд. Бо 
орденњои «Ленин», «Байраќи Сурхи Мењнат», «Нишони фахрї», унвони 
фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» 
сарфароз гардидааст.  

Ас.: Трудяхщиеся Таджикистана в борьбе за освоение Вахшской долини и 
создание в ней бази тонковолокнистого хлопка. Сталинабад, 1956.  

 
САИДОВ Муњиддин Вайсиддинович (тав. 18. 02. 

1959 ш. Вањдат, ваф. 26. 02. 2021, ш. Душанбе), 
риёзидон, номзади илмњои педагогї (2005), дотсент 
(2009). Солњои 1978–1983 дар факултети механика ва 
математикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи 
В. И. Ленин тањсил намудааст. Солњои 1981–1985 
муаллими математикаи мактаби миёнаи №63 ш. 
Душанбе, 1985–1992 ассистент, муаллими калони 
кафедраи физикаи эксперементалї, 1992–1996 муовини 

ректори Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев 
оид ба иќтисод, 1996–2001 муаллими калони кафедраи физикаи умумии 
Донишгоњи аграрии Тољикистон, 2001–2004 муовини ректори Донишкадаи 
марказии такмили ихтисоси кормандони соњаи маорифи Љумњурии 
Тољикистон оид ба иќтисод, њамзамон мудири шуъбаи табиию риёзии 
Пажуҳишгоњи илмњои педагогии Љумњурии Тољикистон буд. Солњои 2004–
2009 њамчун директори коллељи омўзгории н. Рўдакї, 2009-2010 сардори 
бахши Хадамоти назорати сифати тањсилот дар ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї, 2010-2013 дотсенти кафедраи педагогикаи умумидонишгоњї, 2013-
2014 иљрокунандаи вазифаи мудири кафедра ва солҳои 2014-2020 мудири 
кафедраи психологияи умумидонишгоњии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї 
фаъолият намудааст.  

Муалифи як рисола, 4 дастури таълимию методї, 3 барномаи 
таълимї ва зиёда аз 30 маќолањои илмї ва илмию методї аст. Оид ба 
тањлили низоми хондани лексия ва конспектњо ба тариќи барномавї дар 
мактабњои олї кори илмї бурдааст. Бо нишони сарсинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (2001) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Асосњои равоншиносии педагогї. Д., 2009; Санљиши тестї аз фанни 
метаматика барои синфњои 3. Ќ. 1, 2. Д., 2007–2009; Педагогика бо тариќи тестї. Д., 
2010; Психодлогияи амалї (маводи ёрирасон ба омўзгорон, донишљўён ва хонандагон). 
Д., 2018.  

 

САИДОВ Низомиддин (тав. 27. 12. 1987, н. Лахш) 
номзади илмҳои педагогӣ (2019), муаллимаи калони 
кафедраи психолгияи умумидонишгоҳӣ. Солҳои 2005-2010 
дар факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
таҳсил намуда, аз соли2014 дар вазифаҳои гуногуни соҳаи 
маориф, амсоли омўзгори фанни таърих дар муассисаи 
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тањсилоти миёнаи умумии №13 н. Љиргатол (2010-2012), ассистенти 
кафедраи педагогика ва психология дар Донишкадаи омўзгории 
Тољикистон дар н. Рашт (2012-2013), нозири шуъбаи таълими ДОТ (2012-
2013), сармутахассиси хадамоти мониторинги сифати тањсилот (2013), 
љонишини декан оид ба корњои таълим дар факултети таърих ва филология 
(2013-2014), сардори раёсати таълим (2014-2016) ва ёвари ректори ДОТ дар 
ноҳияи Рашт (2016-2018) кор кардааст. Баъан чун сармутахассиси шуъбаи 
таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии Маркзи таълимию методии назди 
Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон (2018-2019), мудири 
шуъбаи мониторинг ва назорати сифати таҳсилоти ДОТ дар ноҳияи Рашт 
(2019-2020), аз моҳи сентябри соли 2020 то ҳол ба ҳайси муаллими калони 
кафедраи псохологияи умумии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ кор 
мекунад.  

Ас.: Асосњои педагогии банаќшагирии усулњои гуногуни омўзиш њамчун 
воситаи рушди зењнии хонандагони синфњои ибтидої. Д., 2020;  

 
 

САИДОВ Саидрањмон (тав. 22. 12. 1944, н. Варзоб), 
адабиётшинос, номзади илми филология (1987), дотсент 
(1993), профессор (2020). Солњои 1963–1970 дар шуъбаи 
забон ва адабиёти тољики факултети таъриху филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1965–1967 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 1970–
1972 муаллими фанни адабиёт ва директори мактаби 8-
солаи № 121 н. Варзоб, 1972–1975 аспирант, 1976–1977 

лаборанти калон, 1977–1995 муаллими калони кафедраи адабиёти тољики 
донишгоњи омўзгорї буд. Њамзамон њамчун муовини декани факултети 
забон ва адабиёт ва декани шуъбаи ѓоибонаи факултети номбурда кор 
кардааст. Солњои 1995–1996 вазифаи декани факултети забон ва адабиёти 
донишгоњи омўзгориро ба уҳда дошт. Солњои 2005-2012 муовини декани 
факултети филологияи тољик оид ба корњои илмї ва мудири кафедраи 
адабиёти тољики ДДОТ ба номи С. Айнї буда, бадан ба сифати дотсенти 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти тољик фаъолият менамояд. Оид ба 
мавзуи «Абулќосим Лоњутї адиби бачагон ва наврасон» рисолаи номзадї 
дифоъ кардааст. Муаллифи зиёда аз 200 асару маќолањои илмї, илмию 
методї, илмию оммавї ва дастурњои таълимї мебошад. Бо роњбарии ў 
панљ нафар рисолањои номзадї дифоъ намудаанд. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1989), ифтихорномањои Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон ва донишгоњи омўзгорї мукофотонида 
шудааст.  

Ас.: Адабиёти ќадим. Д., 1998, 2005, 2010; Адабиёти Юнону Рими бостон. Д., 1998, 2007; 
Корњои санљишї аз таърихи адабиёти тољики асрњои ІX-XV, XVІ-XІX ва ибтидои асри ХХ. Д., 
2004; Корњои санљишї аз муќаддимаи адабиётшиносї ва адабиёти шифоњии халќи тољик. 
Ќисми 1. Д., 2005; Назмшиносї (дастури таълимї). Д., 2007; Абдусалом Дењотї – адиби 
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бачагон. Д., 2009; Тафсири шеър, моњият ва асолати он. Д., 2009; Каломи бадед. Д, 2012; 
Сабкшиносї. Д, 2012. Шеъри шоири асил ва асолати он. Д., 2013; Назарияи адабиёт (дастури 
таълимї). Д., 2011;Назарияи адабиёт (китоби дарсї). Д., 2014; Адабиёт- махзани маърифат.. Д, 
2015; Таърихи адабиёти тољик (асрњои 8-10, њаммуаллиф). Д., 2014; Таърихи адабиёти тољик 
(асрњои 11-12, њаммуаллиф). Д., 2014; Адабиёти бачагона (китоби дарсї). Д., 2019; Адабиёти 
бачагона дар замони истиќлол. Д., 2020.  

 

САИДОВ Њотам (тав. 11. 11. 1938 водии Њисор), 
филолог-методист, муаллими калон. Хатмкардаи факултети 
филологияи тољики ДДОТ (1961). Аз 1961 то соли 1964 
аввал ба сифати лаборанти калон ва баъдан ба сифати 
ходими хурди ИЗА ба номи Рўдакии Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон ифои вазифа доштааст. Солњои 1965-
1986 дар мактаби тањсилоти миёнаи умумии раќами 10-уми 
шањри Душанбе ба сифати омўзгори забон ва адабиёти 

тољикї фаъолият намудааст. Аз соли 1987 њамкор ва аз соли 2007 омўзгори 
калони кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти ДДОТ ба номи С. 
Айнї мебошад. Нигоштањои илмиву методиаш дар сањифањои матбуоти 
даврии Тољикистон дарљ гардидаанд. Њамчунин муаллифи маќолањои 
таълими сифат, сифати феълї, феъли њол дар синфи 6, усули таълими 
зиндагиномаи М. Турсунзода дар синфи 11, сенарияи гузаронидани соати 
тарбиявї ва љамъомадњо бахшида ба 100-солагии шоири шањири тољик 
Мирзо Турсунзода, таълими пешоянд дар синфи 7, истифодаи «Шоњнома» 
дар дарсњои забон ва монанди инњост. Ба ќалами ў беш аз 250 маќолаи 
илмї ва методї тааллуќ дорад.  

Осор: Практикуми забони тољикї (бо њаммуаллифии С. Шербоев) (китоби дарсї, 2010); 

Таълими њаёт ва эљодиёти Абуабдуллоњи Рўдакї дар мактаб. – (дастури методї, 2014); Таълими 
њаёт ва эљодиёти Абдурањмони Љомї дар синфи 9. – (дастури методї, 2014); Таълими њаёт ва 
эљодиёти Амир Хусрави Дењлавї дар синфи 9. – (дастури методї, 2013); Таълими зиндагиномаи 
Наќибхони Туѓрал дар синфи 11. – (дастури методї, 2015); Таълими њаёт ва эљодиёти Лоиќ 
Шералї дар синфи 11. – (дастури методї, 2016).  

 

САИДОЛИМ Комилљон Саидмирзо (тав. 
10.05.1968, д. Падроѓи н. Масчо), адабиётшинос, 
номзади илми филология (2003). Хатмкардаи факултети 
забон ва адабиёти тољики ДДОТ ба номи С. Айнї (1986-
1993). Аспиранти кафедраи адабиёти ДДОТ (1993-1997),  
омўзгори кафедраи забонњои Мактаби олии ВКД ЉТ 
(1993-1998), нозири калони шуъбаи кадрњои Академияи 
ВКД ЉТ (1998-2000), ходими калони илмии шуъбаи илм 

ва табъу нашри Академияи ВКД ЉТ (2000-2004, сардори шуъбаи ташкилї-
илмї ва табъу нашри Академияи ВКД ЉТ (2004-2006), мудири кафедраи 
забонњои Академияи ВКД ЉТ (2006-2011), ноиби ректори ДИТ ба номи 
Имоми Аъзам-Абуњанифа оид ба тарбия (2012-2014), ноиби  ректори ДИТ 
оид ба илм ва робитањои хориљӣ (2014-2017). Аз соли 2017 инљониб дар 
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вазифаи омўзгори калони кафедраи назария ва амалияи забоншиносии 
ДДОТ ба номи С. Айнї. 

Ас: Тасвири инсон дар њикояву тамсилоти «Маснавии маънавї»-и 
Мавлоно Љалолиддини  Румї. Д., 2007; Фарњанги сиёсї (дастури таълимї), 
(ҳаммуаллиф). Д., 2007;  Этикаи касбї ва корњои сиёсї-тарбиявї дар 
маќомоти корњои дохилї (дастури методї) (њаммуаллиф). Д., 2008; 
Краткий словарь общеисламских терминов (њаммуаллиф). Д., 2015; 
Фарњанги калима, ибора ва истилоњоти исломї (дастури таълимї бо 
забони англисї, русї ва тољикї њаммуаллиф. Д.,  2015; Оилаи солим – 
љомеаи солим (мураттиб). Д., 2015; Истиќлолияти миллї ва вањдати миллї 
(мураттиб). Д., 2016; Наќши љавонон дар пешрафти љомеа (мураттиб). Д., 
2017; Маводи конференсияи илмї-назариявии донишкадавї бахшида ба 
“Рўзи илми тољик» (мураттиб). Д., 2020;  Тањияи кори (лоињаи) курсї аз рўи 
барномаи бакалавриат (дастури методї). Д., 2016; Тањияи кори (лоињаи) 
дипломї аз рўи барномаи бакалавриат (дастури методї). Д, 2016. 

 
 
САИДОВА Барно Турахоновна (тав. 29. 12. 1982 н. 

Сино, ш. Душанбе), филолог, номзади илмҳои филологӣ 
(2009). Хатмкардаи факултети филологияи тољики 
Донишгоњи миллии Тољикистон (2004), солњои 2004- 2008 
аспиранти њамин донишгоњ, 2005- 2006 сардори шуъбаи 
умумии Назорати давлатии суѓуртаи назди Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон, 2006-2008 мутахассиси 

пешбари шуъбаи бањисобгирї ва њисоботдињии муњосибии Хадамоти 
давлатии назорати суѓуртаи назди Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
буд. Солҳои 2010-2019 ба њайси дотсенти кафедраи назария ва таърихи 
адабиёти тољики Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи 
Сотим Улуѓзода фаъолият кардааст. Аз соли 2020 инљониб њамчун 
омўзгори кафедраи умумидонишгоњии психологияи Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнї фаъолият дорад.  

Ас.: Амиршоњии Сабзворї ва муњити адабии замони ў. Д., Мотуридиён. Д., 2011; 
Поэтикаи ѓазалиёти Амиршоњї. Д., 2018.  

 
САИДОВА Гулхумор Зинатовна (тав. 01. 02. 1968, 

н. Файзобод), муаллими фанни фарњангшиносї, 
номзади илмњои фалсафа (2018). Соли 1990 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1990–2009 
дар кафедраи фалсафа ва фарњанги донишгоњи 
омўзгорї ба сифати ассистент кор кардааст.Солњои 
2009-2021 муаллими калон ва дотсенти кафедраи 
фалсафа ва фарњанги ДДОТ ба номи С. Айнї ва аз соли 

2021 мудири кафедраи фалсафа ва фарњанг. Муаллифи зиёда аз 20 
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маќолањои илмї ва илмию оммавї аст, ки дар онњо аќидањои тасаввуфии 
Фаридуддин Аттор мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар мавзуи 
“Эгоизм ва алтруизм дар таълимоти ахлоќии Насириддини Тўсї (аз рўйи 
асари “Ахлоќи Носирї) « рисолаи номзадї њимоя кардааст.  

Ас.: «Назарияи ахлоќї»-и Фаридуддини Аттор // Известия АН РТ. Д., 1998, №4;  Эгоизм 
ва алтруизм дар таълимоти ахлоќии Насириддини Тўсї (монография).Д., 2020.  

 
САИДОВА Лейла Вайсидиновна (тав. 24. 09. 1972, 

шањри Душанбе), номзади илмњои педаггї, дотсент. 
Солњои 1989–1994, дар факултети забонҳои хориҷии 
ДДОД ба номи Ќандил Ҷўраев тањсил намуда, 1994-2000 
њамчун омўзгори кафедраи тарҷума ва услубшиносии 
њамин донишгоњ, 2000-2008 ба њайси мудири кафедраи 
тарҷума ва услубшиносӣ, 2007-2008 декани факултети 

забонҳои хориҷии ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият намудааст. Аз соли 
2008 то 2013 њамчун дотсенти кафедраи забони англисї, факултети таърих 
ва муносибатҳои байналмилалии ДСРТ фаъолият карда, аз соли 2014 
инљониб ба њайси мудири кафедраи филологияи англисии факултети 
филология (ҳоло факултети забонҳои хориҷӣ) ДСРТ кор мекунад.  

Ас.: Совершенствование преподавания иностранного языка в педагогических 
вузах Таджикистана. Д., 2009; Учебно – методическое пособие по практике перевода 
«Деловая корреспонденция». Д., 2008; Методическое пособие по практике устной и 
письменной речи английского языка. Д., 2008; Учебно-методическое пособие по 
практической грамматике «Учебние задания». Д., 2010; Англо-русский словник 
«Дипломатия и политика». Д., 2011; Home reading: учебно-методическое пособие по 
английскому языку для студентов 1-2 курсов языкових факультетов. Д., 2012; English 
through dialogues and situations: учебно-методическое пособие по английскому языку для 
студентов 1-2 курсов языкових факультетов. Д., 2015; Практикум по художественному 
переводу» // Учебное пособие для студентов 4 курсов направления «Лингвистика». Д., 
2018; Методические рекомендации «Интерактивние методи, форми и средства 
обучения». Д., 2019 г.  

 
САИДОВА Љамила Суњбатуллоевна (тав. 01. 02. 

1959, ш. Душанбе), муаллими забони тољикї, номзади 
илмњои филология (2019). Солњои 1976-1980 донишљўи 
факултети филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1980–
1984 мудири кабинет ва ассистенти кафедраи забони 
тољикии донишкадаи мазкур, 1984–1991 инструктори 
шуъбаи таблиѓот ва ташвиќоти н. Октябри (имрўза И. 
Сомонї) ш. Душанбе буд. Аз соли 1993 њамчун 

омўзгори калони кафедраи умумидонишгоњии забони тољикї ва солњои 
2014-2017 мудири кафедраи номбурдаи ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Оид ба 
мавзуи “Диалектизмњо ва хусусиятњои услубии онњо дар асарњои А. Самад» 
рисолаи номзадї њимоя карда, ба њайси дотсенти кафедра фаъолият дорад. 
Бо нишони сарисинагии “Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон» (2003) 



628 

 

ва Ифтихорномањои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
сарфароз карда шудааст.  

 
 

САЙДАЛИЕВ Усмоналї (тав.1.05.1950, д.  Ќаратоѓ, 
ноҳияи Турсунзода) , дипломат, филолог-шарќшинос, номзади 
илмњои сиёсатшиносї. Солњои 1965-1969, тањсил дар 
омўзишгоњи педагогии н. Њисор, 1969-1974  тањсил дар 
Донишгоњи давлатии Тољикистон,  бахши забони арабї-
тољикии факултаи шарқшиносї, 1974-1975  мудири  шуъбаи  
маљаллаи  «Хољагии  ќишлоќи  Тољикистон», 1975-1978 

тарљумони забони  арабї  дар ш. Ќоњираи Љумњурии Мисри Араб, 1978-1979  
муалими забон ва адабиёти тољик дар мактаби №13, ш. Душанбе, 1979-1981 
референти калони љамъияти Дониш,  1981-1982 тарљумон дар ЉИА, 1982-1989 
нозири калони Кумитаи назорати дин, 1989-1991  тарљумони забони арабї-
русї дар Либия, 1991-1992 нозири калони Кумитаи назорати дин, 1992 -2014: 
корманди Вазорати  корњои  хориљї ва дипломат-консул дар  Узбекистон, ш. 
Тошканд  (1995-1996), Покистон, ш. Карочї (1997-2000),  Покистон, ш. 
Исломобод (2007-2010),  Њиндустон, ш. Дењлї  (2012-2014). 

Аз соли 2017 то 2019 омўзгори Донишгоњи технологии Тољикистон ва аз 
2019  дотсенти кафедраи фалсафа ва фарњанги  Донишгоњи давлатии 
омўзгории ба номи С. Айнї. Муаллифи зиёда аз 50 маќолаи илмї ва як 
монография аст.   

 
 

САЙДАҲМАДИ Зардон  (16.10.1958 н. Бохтар (ҳоло 

Кушониён)-и вилояти Хатлон), нависанда, соли 1980 

Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанберо хатм кардааст. 

Соли 1981 ба фаъолияти рӯзноманигорӣ пардохта, чанде 

мудири шуъбаи рӯзномаҳои ноҳиявии «Байрақи дӯстӣ» 

(Бохтар) ва «Байрақи коммунизм» (собиқ ноҳияи Ҷилликӯл), 

мухбири махсуси ҳафтаномаи «Омӯзгор» дар вилояти 

Хатлон (собиқ Қурғонтеппа) будааст. Соли 1991 котиби 

шуъбаи Хатлонии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон таъин шудааст. 

Солҳои 1992-1998 мудири шуъбаи маҷаллаи «Садои Шарқ» буда, аз соли 1998 

сармуҳаррири ҳафтаномаи «Шуғл ва муҳоҷират»-и Вазорати меҳнат, муҳоҷират 

ва шуғли аҳолии ҷумҳурӣ мебошад. Фаъолияти эҷодии ӯ аз солҳои ҳаштодуми 

асри гузашта бо нашри ҳикояҳои ҳаҷвӣ шурӯъ гардидааст.  

Маҷмӯаи нахустини ҳикояҳои танзомезаш «Ҳам талху…» соли 1987 ба чоп 

расидааст. Соли 1989 қиссаи ҳаҷвии ӯ «Плефта» интишор ёфта, соли 1990 

китоби қиссаву ҳикояҳои дигараш – «Зинда бод дурӯғ!» манзури умум 

гардидааст. Маҷмӯаҳои «Аку, итари бадам не-да!» (2001) ва «Суруди худам, 

оҳанги худам, худам месароям…» (2003) беҳтарин ҳикояҳои танзии ӯро фаро 

https://tg.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D3%AF%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%AF%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B2%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D3%AF%D1%80%D2%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D2%9B%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%83%D2%B3%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4
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гирифтаанд. Чанде аз офаридаҳояш ба забонҳои гуногун тарҷума шуда, аз 

тариқи матбуоти даврӣ ва телевизиону радио манзури мухлисони танзу мазҳака 

гардонида шудаанд. Қиссаи «Раиси масхарабозон» соли 1994 рӯи чоп омада, 

соли 1999 қиссаи «Гумгаштаҳо»-и ӯ сазовори Ҷоизаи ба номи Садриддин Айнӣ 

гардидааст. Муаллифи романи сегонаи «Вахш» мебошад. 

Соли 2013 қиссаи нависанда «Арасот» дар маҷаллаи адабии «Садои Шарқ» 

мунташир гаштааст. Ҳикояи «Фонуси дунё»-и Зардон соли 2016 бо се забон – 

тоҷикӣ, узбекӣ ва руси дар маҷаллаҳои «Садои Шарқ», «Помир» ва рӯзномаи 

«Халқ овози» ба табъ расидааст. Қиссаи мустанади «Баргҳои рехта»-и Зардон 

дар шакли китоби алоҳида соли 2017 аз тариқи нашриёти «Матбуот» интишор 

гаштааст. «Мунтахаби осор»-и С. Зардонро, ки он аз ҳикояи «Садои нур», 

романи «Сарзамини меҳр» (муҷази рамани «Вахш»), эссеи «Модарнома» ва 

қиссаи танзии «Плефта» мураттаб мебошад, нашриёти давлатии «Адиб» соли 

2019 ба зевари чоп оростааст. 

Соли 2020 эссеи «Модарномаи муҳоҷир»-и мавсуф аз тариқи нашриёти 

хусусии «Матбаа» манзури хонанда гардидааст. Ҳамзамон, чопхонаи мазбур 

дар соли 2021 романи «Кӯҳи оҳан» (бо ҳаммуаллифии Хушқадам Холиқов) ва 

достони насрии «Ассалому алайкум, рӯҳони пок!..»-и нависандаро пешниҳоди 

хонанда кардааст. Асарҳои мазбур дар почтаи фейсбукии «Сайдаҳмади Зардон» 

низ ҷо дода шудаанд.  

С. Зардон аз соли 1998 то инҷониб ба ҳайси директори Корхонаи воҳиди 

давлатии «Рӯзномаи «Шуғл ва муҳоҷират»-и Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва 

шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ифои вазифа дорад. 

Сайдаҳмади Зардон - журналист, нависанда, узви Иттифоқи журналистони 

Тоҷикистон (1991), узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон (1991) ва 

дорандаи Ҷоизаи ба номи Садриддин Айнӣ (1999) ва Медали «Хизмати 

шоиста» мебошад. 
 

САЙЁД Ѓаффор (4. 01. 1962, н. Нуробод), шоир. Соли 
1988 факултаи филологияи тољики Донишкадаи давлатии 
омўзгории Тољикистонро њатм кардааст. Солњои 1988 факултаи 
филологияи тољики Донишкадаи давлатии омўзгории 
Тољикистонро хатм кардааст. Солњои 1990-1995 муњаррири 
шуъбаи забонњои нашриёти «Маориф» будааст.  

Сали 1996 дар маљаллаи «Фарњанг» ба кор пардохта, 
солњои 2001-2003 вазифаи сармуњаррии онро бар уњда 

доштааст. Њамзамон, солњои 2001-2004, љонишини сармуњаррири рўзномаи 
«Адабиёт ва санъат», солњои 2005-2007 муњаррири шуъбаи мактабњои 
њафтаномаи «Омўзгор» будааст. Соли 2008 дар маљаллаи «Истиќбол» ба 
кор оѓоз карда, њоло котиби масъул мебошад. Ашъораш дар ќолаби 
маҷмуањои «Оби чашм» (1990), «Чашми об» (1995), «Намози ѓам» (1998), 
«Чашми об» (1995), «Намози ѓам» (1998), «Чашми ноз» (2002), «Оњ, ай гули 
ман» (2004), «Найистон» (2004), «Маро, ба Худо, куштаниї» (2009), 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D2%9B%D0%B8_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D2%9B%D0%B8_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D2%9B%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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«Нозанин» (2009), «Нозанинтар» (2010), «Дарахти Ватан» (2010), «Достони 
дилситони Латофат» (2011), «Достони Теша раљаб» (2012), «Барфї» (2012), 
«Достончаи як сиёча» (2012), «Очам, Худо, биёя» (2014), «Ҷигархун» (2018), 

«Достони Сармаст-1» (2018), «Достони Сармаст-2» (2021) ба чоп расидаанд.  
Њамчунин, муаллифи «Достони Зафар», «Достони дилситони 

Нигина», «Достони тањамтан» (дар васфи Саидмўъмин Рањимов), «Достони 
Саидрањмонпањлавон» ва «Достони Расулпањлавон» аст, ки дар матбуот 
интишор ёфтаанд.  

Аълочии матбуот (2005) ва фарњанги Љумњурии Тољикистон (2009). 
Соли 1996 ба узвияти Иттифоќи нависандагони Тољикистон пазируфта 
шудааст.  

 
 
САЙЁДОВ Имомалї Дўсталиевич (тав. 11. 09. 1965, д. 

Мадовраи н. Панљакент), педагог, номзади илмњои педагогї 
(2000). Солњои 1982–1989 дар факултети математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намуда, дар ин миён солњои 1984–1986 дар 
сафњои артиши шуравї дар Афѓонистон хизмат кардааст. 

Солњои 1989–1993 муаллими математикаи мактаби миёнаи №41 ш. 
Душанбе, 1993 мудири кабинети кафедраи методикаи таълими математика, 
1993–1999 ходими хурди илмии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2000 
дар сохторњои Вазорати корњои дохила ва Вазорати мудофиаи Тољикистон 
фаъолият мекунад. Аз соли 2009 то 2018 дар кафедраи педагогикаи 
донишгоњи омўзгорї ба сифати њамкор фаъолият дошт. Оид ба тарзњои 
истифодаи адабиёти иловагї дар раванди тайёрии касбї-методї кори илмї 
бурдааст.  

Ас.: Формирование у студентов математического факультета умений работать с 
дополнительной литературой в процессе методической подготовки // Вопроси методики 
обучения математике. Сб. науч. труд. Д., 1997; Обобщенние умения по переработке и 
применению дополнительной литератури в методической подготовке учителя 
математики // Вестник педагогического университета (серия естественних наук). Д., 
1998, №1.  

 
 

 САЙНАКОВ Сайнак Парпишоевич (тав. 12. 03. 

1977, деҳаи Дерзуд – Барзуд, ноҳияи Рушони ВМКБ) 

номзади илмҳои таърих (2015), дотсент (2019). Омӯзгори 

фанҳои таърихнигорӣ ва таърихи муносибатҳои 

байналхалқӣ. Солҳои 1983 – 1994 дар мактаби миёнаи № 8 

ба номи Назаршо Бозидови ноҳияи Рушон таҳсил 

намудааст. Солҳои 1995 – 2000 коргари колхози «Наврўз» 

- и ноҳияи Рушон буд. Солҳои 2000 – 2005 дар факултети 

таърихи ДДОТ ба номи С. Айнї таҳсил намуда, онро бо дипломи аъло 

хатм кардааст. Ғолиби Олимпиадаи ҷумҳуриявии байни донишҷӯёни 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D2%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%BC%D3%AF%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D3%A3
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макотиби олии Тоҷикистон аз фанни таърих дар соли 2005 мебошад. Аз 

соли 2005 то соли 2007 ассистенти кафедраи таърихи халқи тоҷик, с. 2007 – 

2010 аспиранти шуъбаи рӯзонаи кафедраи мазкур, с. 2010 – 2012 ассистент, 

с. 2012 – 2013 муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷик ва с. 2013 – 

2015 муовини декан оид ба корҳои илмии факултети таърихи Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ буд. Аз соли 

2015 то имрӯз мудири кафедраи таърихи умумии факултети таърихи ДДОТ 

ба номи Садриддин Айнӣ мебошад. Аз соли 2019 ба тариқи ҳамкор дар 

вазифаи дотсенти кафедраи дипломатия ва муносибатҳои байналмилалии 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва аз январи соли 2020 дар вазифаи ходими пешбари шуъбаи таърихи 

қадим, асри миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносӣ ва 

мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ фаъолият менамояд.  

Муаллифи 80 корҳои нашршуда, аз ҷумла китобҳои дарсӣ, дастурҳои 

таълимӣ - методӣ, барномаҳои таълимӣ ва мақолаҳои илмӣ - тадқиқотӣ 

мебошад. Дар таълифотҳояш масъалаҳои таърихи сиёсии халқи тоҷик, 

таърихнигории мардумшиносии тоҷикон ва масъалаҳои давлатдории 

Ашкониёнро мавриди баррасӣ қарор додааст.  
Ас.: Муборизаи халќи тољик ба муќобили истилогарони муѓул. Маводи таълимӣ.  Д., 2011; 

(ҳаммуаллиф); Таърихи Россия (охири асри XVII – ибтидои асри XX). Д., 2014; Таърихнигории давраи 

нави мамлакатњои Европа ва Америка. Д., 2018; Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ. Д.., 2020. – 650 с.; 
Таърихи Россия дар давраи империя. Д., 2021; Первие этнографические сведения о Памире в русской 
историографии // Вестник педагогического университета. – № 1. (50) Д., 2013. – С. 143 – 151.; Из истории 
присоединения Памира к России // Вестник педагогического университета. – № 3. – (58 – 1). – Ч. 1. Д., 

2014. – С. 88 – 100; Диана // Энсиклопедияи миллии тоҷик. Ҷилди 5. Д., 2017. – С. 570 – 571; Г. А. 

Арандаренко об этнографии Дарваза // Муаррих. – № 3 (15). Д., 2018. – С. 96 – 100; Муҳорибаи Ҳаррон 

(Карр): сабабҳо ва натиҷаҳо // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – № 5 (82). Д., 2019. – С. 262 – 267.; О вкладе 
А. В. Муханова в изучение этнографии Памира // Доклади Академии наук Республики Таджикистан. 
Отделение общественних наук. – № 4 (008). Д., 2019. – С. 74 – 77; М. С. Андреев в исторической 
перспективе: обзор книги «Таджики долини Хуф». Отдел культурного наследия и гуманитарних наук 

УЦА. – Научний доклад № 9. – Бишкек, 2020. – 24 с.; Мақоми империяи Ҳахоманишиҳо дар 

муносибатҳои байналхалқии Дунёи Қадим // Идоракунии давлатӣ. Маҷаллаи илмию сиёсии Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – № 4/2 (49). Д., 2020. – С. 304 – 311; 

Инъикоси таърихи давлати Порт дар «Тоҷикон» - и академик Б. Ғ. Ғафуров // Паёми донишгоҳи 

омӯзгорӣ. – № 6 (89). Д., 2020. – С. 241 – 246; Баъзе масъалаҳои зуҳур ва сатҳи рушди ташкилоти сиёсию 

давлатдорӣ дар Америка (то давраи Колумб) // Идоракунии давлатӣ. Маҷаллаи илмию сиёсии 

Академияи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – № 3 (47). Д., 2020. – С. 229 – 234. 

(ҳаммуаллиф); Ашкониён ва талошҳои онҳо дар барчидани ҳукумати бегонагон дар сарзаминҳои ориёӣ // 

Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. – № 1 (90). Д.., 2021. – С. 199 – 205. Дар ҳаммуаллифӣ; Муносибатҳои сиёсии 

Рим ва Порт дар давраи ҳукмронии Октавиан Август // Идоракунии давлатӣ // Маҷаллаи илмию сиёсии 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – № 2 (51). Д., 2021. – С. 256 – 
266.  
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САЙФИЕВ Наљмї (тав. 12. 06. 1932, д. Варгонзаи 
н. Китоби ЉШС Узбекистон, ваф. 18. 10. 2017, ш. 
Душанбе), адабиётшиноси маъруфи тољик, доктори 
илми филология (1981), профессор (1983). Солњои 1946–
1951 дар Омўзишгоњи омўзгории мардонаи ш. 
Самарќанд, 1952–1957 дар факултети таъриху 
филологияи тољики Донишгоњи давлатии Тољикистон 
ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. Солњои 1957–1958 
лаборанти Институти забон ва адабиёти ба номи А. 

Рўдакии АИ ЉШС Тољикистон, 1958–1959 лаборанти калон ва ходими 
хурди илмии шуъбаи шарќшиносї ва осори хаттии АИ Тољикистон, 1959–
1962 аспирант, 1962–1964 ходими хурди илмї, 1964–1967 ходими калони 
илмии шуъбаи номбурда буд. Солњои 1967–1969 њамчун муаллим, 1969–
1970 муаллими калон, 1970–1983 дотсенти кафедраи адабиёти тољики 
донишкадаи омўзгории пойтахт кор кардааст. Аз соли 1983 то ба имрўз 
профессори кафедраи адабиёти тољики ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. 
Њамзамон, солњои 1976–1984 вазифаи муовини декани факултети 
филологияи тољик оид ба корњои илмї, 1984–1989 вазифаи мудири 
кафедраи адабиёти тољики донишкадаи омўзгории пойтахтро ба уҳда 
дошт. Муаллифи зиёда аз 150 номгў асарњо ва маќолањои илмї, илмию 
методї ва илмию оммавї мебошад. Оид ба эљодиёти Нахлии Бухорої ва 
равияњои асосии инкишофи достони ишќї дар назми асри XIV форсу тољик 
корњои илмї бурдааст. Бо роњбарии ў 16 нафар рисолањои номзадї ва 3 
нафар рисолањои докторї дифоъ кардаанд. Дар конференсияњо ва 
симпозиумњои мухталифи љумњуриявї бо маърузањо баромад намудааст. 
Хизмати ў дар тањия ва дастраси хонандагон гардонидаи осори классикони 
форсу тољик низ калон аст. «Асарњои мунтахаб»-и Нахлии Бухорої (1988), 
«Хусравнома»-и Аттори Нишопурї (1990) аз љумлаи онњост. Солњои дароз 
узви Шурои дифои рисолањои докторї дар ихтисоси филологияи тољики 
Донишгоњи миллии Тољикистон буд. Барои хизматњои шоёнаш бо унвони 
фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон» (1998), нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (1994), нишони «Барои мувафаќиятњо дар 
кор» ва дигар медалњову ифтихорномањои Вазорати маорифи ЉШС 
Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Нахлии Бухорої. Д., 1969; Њофизи Таниш ва «Шарафномаи шоњї»-и ў. Д., 
1973; Љалоли Толиб ва матни илмию интиќодии достони ў «Гулу Наврўз». Д., 1975; 
Достонсароии форсу тољик дар асри XIV, ќ. 1, 2. Д., 1983; Адабиёти тољик дар асрњои 
XI-XII, ќ. 1. Д., 1995; Адабиёти тољик дар асрњои XI-XII, ќ. 2. Д., 1999; Адабиёти тољик 
дар асрњои XVI, XVII, XVIII ва нимаи аввали асри XIX. Д., 2004; Таърихи адабиёти 
тољик нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX. Д., 2009.  
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 САЙФУДДИНОВ Муњабат (тав. 18. 11. 1947, д. 
Роѓ, н. Ванљ), муаллими калон. Соли 1974 факултети 
физика, шуъбаи физика ва фанњои умумитехникии 
Донишкадаи омўзгории давлатии Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1975-1979 лаборанти 
калон. мудири лабораторияи кафедраи физикаи умумии 
кафедра кор кардааст. Солњои 1979-1984 ассистенти 
кафедраи физикаи умумии факултети физика. Солњои 

1984-1986 ассистенти кафедраи методикаи таълими мењнат ва фанњои 
умумитехникї. Солњои 1986-1999 муаллими калони кафедраи методикаи 
таълими технология ва соњибкорї. Солњои 1999-2009 љонишини декан оид 
ба таълими факултети технология ДДОТ ба номи Садриддин Айнї. Аз 
соли 2009-2012 ба њайси омўзгори калони кафедраи МТТ кор ва фаъолият 
кардааст. Аз декабри соли 2012 то 2014 ба њайси љонишини декан оид ба 
корњои илми факултет кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 60 маќолањои 
илмї, 9 дастури таълимї, 1 китоби дарсї мебошад. Таълифотњои ў 
масъалањои раванди фанни методикаи таълими технология дар низоми 
муносибати босалоњият, назорат ва бањодињї ба сифати тайёр кардани 
мутахассисонро фаро гирифтааст.  

Ас.: Методикаи таълими технология (таълими мењнат) дар низоми 
муносибати босалоњият. (Китобї дарсї). Д., 2018; Машѓулиятњои амалї аз фанни 
назарияи буриши филизот (дастури методї) (њаммуаллиф). Д., 2016; Барномаи 
таљрибаомўзии педагогї дар факултети технология ва соњибкорї. (ҳаммуаллиф) 
(дастури методї). Д., 2016; Корњои таљрибавї аз фанни методикаи таълими 
технология (барои омўзгорони зинаи ибтидоии таълим (дастури методї) 

(њаммуаллиф). Д., 2016; 

 
САЙФУЛЛАЕВ Хайрулло Ѓайбуллоевич 02.02. 

1948 д. Лаби Љўйи н. Турсунзода), забоншинос, 
номзади илми филология (1981), дотсент (1983). 
доктори илмњои педагогї (2013), профессор (2017), 
донандаи забонњои олмонї, русї, узбекї, уйѓурї 
(озод), англисї, фаронсавї (ба воситаи луѓат) 
мебошад. 

Соли 1966 ба шуъбаи забони олмонии 
Донишкадаи омўзгории ш.Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко (њоло ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї) дохил гардида, соли 1970 онро хатм намудааст. 
Сайфуллаев Х.Ѓ. солњои 1970 – 1980 лаборанти калон, омўзгор, аспирант, 
омўзгори калон, солњои 1980 – 1983 љонишини декани факултети   забонњои 
хориљї оид ба корњои тарбиявї,  солњои 1983-1998 мудири кафедраи 
методикаи таълими забонњои хориљї, солњои 1998-2003 мудири кафедраи  
забони олмонї, солњои 1999-2008 вазифаи декани факултети  забонњои 
романї-германї ва солњои 2012-2015 мудири кафедраи  забони олмонї ва 
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методикаи таълими онро ба ўњда дошта, аз соли 2016 ў  профессори 
кафедраи  забони олмонї ва методикаи таълими он мебошад.  

Сайфуллаев Х.Ѓ. солњои 1976 – 1979 дар шўъбаи ленинградии 
Институти забоншиносии СССР (ш.Ленинград) дар аспирантураи рўзона 
тањсил намуда, тањти роњбарии доктори илми филология, профессор 
Муњаммадї Файзуллоевич Исматуллоев ва мушовири илмї, доктори илми 
филология, профессор Леонард Георгиевич Гертсентберг дар мавзўи 
“Пурсишљонишинњо дар забонњои тољикї ва олмонї» соли 1980 рисолаи 
номзадї дифоъ намудааст. Аз соли 1986 дотсенти кафедра буд. 

Мазкур соли 2013 дар мавзуи «Педагогические условия 
формирования лингвосоциокультурной компетенции студентов в 
полиэтнических группах педагогических вузов Республики Таджикистан 
(на материале немецкого языка)» рисолаи докторї њимоя намуда, соли 2017 
ба унвони  профессори кафедра мушарраф гардидааст.  

Сайфуллаев Х. Ѓ. яке аз муњаќќиќони сермањсули соњаи 
забоншиносии муќоисавї ва методикаи таълими забонњои тољикї ва 
олмонї буда, муаллифи зиёда аз 200 маќола, 5 китоби дарсии «Забони 
олмонї» (синфњои  5, 6, 7, 8, 9), 2 китоби дарсии «Забони тољикї» барои 
олмониён (ќисми 1, 2), 3 Васоити таълимї, 7 барномаи таълимї, 3 тавсияи 
методї ба омузгорон, 1 луѓати калонњаљми  олмонӣ-тоҷикї, 2 «Муњовараи 
тољики-олмонї» (ќисми 1, 2), 1 хрестоматия доир ба тарљума («Ќиссањои ду 
фарњанг»), 1 очерки илмї-таърихї («Мосты дружбы») ва 2 монография: 
«Теория и практика формирования межкультурной компетенции 
студентов». Д., 2012.; «Технология формирования лингвосоциокультурной 
компетенции у студентов вуза». Д., 2013. мебошад. Дар асару маќолањояш 
зудомўзии забонњои тољикї ва олмонї, тарзњои шавќовар гузаронидани 
дарсњои забони олмонї ба тољикон ва забони тољикї ба олмониён инъикос 
гардидаанд ва ба масоили мухталифи  забоншиносии муќоисавї, 
муоширати байнифарњангї ва таълими забони хориљї дар асоси 
технологияи муосcир  бахшида шудаанд. Зери тањрири ў ва Л.Жењак (аз 
Олмон) бо њамкории Арипова Б., Сангинов А. ва Шозедов Н. «Луѓати 
тољикї-олмонї» (2010) дар њаљми 55 њазор калимаю ибора аз чоп 
баромадааст.  

Дар тарбияи омўзгорон ва олимони љавон, ташкили мањфилу семинар 
ва конференсияњои љумњуриявию байналхалќї сањм гирифтааст. Раиси 
Шурои илмї-методии факултети забонњои романї-германї мебошад. 
Сайфуллаев  Х. Г. устоди аз љињати назариявї ва методологї ба камол 
расида буда, ба донишљўён дарсњои хешро аз фанњои «Грамматикаи 
назариявии забони олмонї», «Назария ва амалияи тарљума аз забони 
олмонї ба тољикї», «Методикаи муосири таълими забони олмонї» дар 
сатњи баланди идеявї-назариявї ва илмї-методї баргузор менамояд. Ба 
омўзгорони љавони донишгоњњои пойтахт аз фанни «Методологияи 
таълими забонњои хориљї» курси такмили ихтисос мегузаронад. Кори 
мактабњои  тањсилоти олиро хеле хуб медонад.  
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Баъди хатми аспирантура, курси дусола дар шуъбаи муносибатњои 
байналмиллалии Университети марксизм-ленинизм, бозомўзињои илмї дар 
донишгоњњои Лейптсиг, Бамберг ва Берлин фаъолияти омўзгориро бо 
корњои тарљумонї ва рўзноманигорї омезиш додааст, ки  дар он 
масъалањои татбиќи ислоњоти соњаи маориф дар Тољикистон таљассум 
ёфтаанд. Дар хадамоти ОБСЕ ва сафорати Олмон ба њайси тарљумон 
фаъолият намудааст. Њамчун лектори самти байналхалќї барои туристон 
аз Љумњурии демократии Олмон ва  Љумњурии федеративии Олмон бо 
забони олмонї доир ба мавзуъњои «Ислоњоти мактаб дар Тољикистон» 
маъруза мекард ва бо супориши Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
назди радиои тољик бо забони олмонї «Барномаи мусиќї-иттилоотї»-ро 
созмон додааст, ки њафтае ду маротиба тўли 40 даќиќа масъалањои 
муносибати байнињамдигарии олмонињои этникї бо мардуми тањљої 
њангоми кор, таълим ва расму русуми мардумони тољику олмонї њаллу 
фасл мегардидаанд. Масъалањои ислоњоти соњаи маориф њангоми аз 
љониби ў баргузор намудани курсњои интенсивии забони тољикї дар 
донишгоњи Бамберги Олмон (1996, 1998) ва донишгоњи Клагенфурти 
Австрия (1995, 1997) ва силсилаи маќолањо дар маљаллаи «Wostok» дар 
Берлин таљассум гардидаанд. 

Њамчун шањрванди фаъоли Љумњурии Тољикистон бо истифода аз 
супоришњои љамъиятии дорои ањамияти љумњуриявї ва байналмиллалї – 
узви Шурои миллии тањсилот дар назди Вазорати маориф ва илми ЉТ, 
раиси Ассотсиатсияи омўзгорони забони олмонии љумњурї, узви Кумитаи 
сулњи ЉТ ва раиси Љамъияти дўстии «Тољикистон-Олмон» масъалањои 
њамкориро бо сафоратњои Олмон, Австрия ва созмонњои олмонї, 
австриягї ва швейтсарї бо мактабњои олї, муассисањои таълимї ва илмии 
Тољикистон ба роњ мондааст.  Бо тавсия ва мусоидати профессор 
Сайфуллаев Х.Ѓ. њар  сол 15-20  нафар донишљў ва олимони љавон аз 
Олмон, Австрия ва Швейтсария ба Тољикистон омада, ба сифати унвонљў 
ва таљрибаомўз дар донишгоњњои ЉТ аз забон ва фарњанги олмонї дарс 
медињанд, инчунин бо омўзиши забону фарњанги тољик ва тањќиќоти 
масъалањои этнологї машѓул мегарданд. Донишљўён ва омўзгорони забони 
олмонї аз Тољикистон ба донишгоњњои олмонизабон бо маќсади тањкими 
забони олмонї ва такмили ихтисос фиристода мешаванд. Дар Анљумани 
омўзгорони забони олмонии љумњурї, ки бо дастгирии хадамоти ДААД 
(Хадамоти табодули академии Олмон) њамасола сурат мегирад, 150-160 
нафар вакил аз муассисањои тањсилоти миёна ва олии љумњурї даъват 
шуда, аз 10-15 нафар дотсенту профессорон аз  Олмон, Австрия ва 
Швейтсария доир ба навгонињои илм, таълим ва фарњанг иттилоот ба даст 
меоваранд. Дар назди кафедраи забони олмонии ДДОТ ба номи С.Айнӣ 
семинарии байналмиллалї фаъолият дорад, бо масъалањои таълими 
интерактивї, муоширати байнифарњангї ва њамкорињои байнињамдигарї 
бо донишљўён аз љумњурињои Тољикистон, Афѓонистон ва Олмон машѓул 
аст. 
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Тањти роњбарии профессор Х.Сайфуллаев 10 нафар рисолаи номзадї 
дифоъ намуда, 4 нафар дар арафаи њимоя  ќарор доранд. Хизматњои 
софдилона ва тўлонии профессор Х.Сайфуллаев аз тарафи Раёсати 
Донишгоњ ва Вазорати маориф  ва илми Љумњурии Тољикистон борњо ќадр 
шудаанд. Дар давоми фаъолияти кориаш дар Донишгоњ бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон» (1992), се 
Ифтихорномаи фахрии Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон (1981, 
1991, 2021), Ифтихорномаи фахрии Кумитаи давлатии радио ва 
телевизиони Љумњурии Тољикистон (1998), Ифтихорномаи фахрии 
Кумитаи ҳизби коммунисти Тољикистон (1982), Ташаккурномаи консули 
генералии СССР дар ш. Лейптсиги Олмон (1987), ташаккурномаи 
директори музеи этнографии ш. Лейптсиги Олмон (1987), ташаккурномаи 
сафири Љумњурии федералии Олмон дар Тољикистон (1996) ва 3 
ташаккурномаи ДДОТ ба номи С. Айнї сарфароз гардидааст. 

Ас.: Мости дружби. Д., 2005; Луѓат немисї-тољикї. Д., 2010; Методика обучения 
произношению и фиксации ошибок в речи учащихся // Вестник Педуниверситета, № 1, 
2008; Мноязичие и вопроси преподавания немецкого языка в суверенном Таджикистане 
// Паёми донишгоњи омўзгорї, № 1, 2008; Deutschunterricht in mehrsprachigen 
Tadschikistan (Geschichte und Gegenwart). – Beitrag für die Zeitschrift. 
Berlin.Wostok,№3,2002;Технология формирования лингвосоциокультурной компетенции 
у студентов вуза. Д., 2013. 

 
 САЙФУЛЛОЕВ Атахон (тав. 1.05. 1933,  шаҳри 

Хуҷанд, ваф.17.03.2017, шањри Хуљанд), адабиётшиноси 
тољик, доктори илмҳои филология, профессор, ходими 
намоёни давлатию  ҷамъиятӣ, ходими шоистаи фарҳанги 
Тоҷикистон. Бо ду Ифтихорномаи Президиуми Шурои 
Олии РСС Тоҷикистон, орденҳои «Шараф», «Дӯстӣ», 
медали тиллои Кумитаи ҷумҳуриявии сулҳ, медалҳои «10-
солагӣ ва 20-солагии Иҷлосияи XVI Шурои Олии 

Тоҷикистон» «20-солагии Ҷумҳурии Тоҷикистон» мукофотонида шудааст. 
Солҳои 1950-1954 донишҷӯи факултаи филологияи Донишкадаи давлатии 
педагогии Ленинобод ба номи С.М. Киров буда, баъди хатми он дар 
кафедраи забон ва адабиёти тоҷики донишгоҳ ба ҳайси муаллими адабиёт 
ба кор пардохтааст. Пас аз як соли хидмат, соли 1955, ба аспирантураи 
Институти давлатии педогогии Душанбе ба номи Т.Г. Шевченко (њозира 
ДДОТ ба номи С.Айнї) дохил шуда, курси пурраи онро соли 1958 ба 
итмом расонда, дар ин муассисаи таълимї муддате омўзгори њамкор 
будааст. Солҳои 1959-1965 ходими хурди илмӣ ва ходими калони илмии 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи 
илмҳои ҷумҳурӣ будааст. 

Солҳои 1965-1968 мудири кафедраи адабиёти тоҷики Институти 
давлатии педагогии Ленинобод, солҳои 1968-1973 котиби масъули раёсати 
Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, солҳои 1973-1985 сармуҳаррири 
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сарредаксияи илмии Энсиклопедияи советии тоҷик, аз сентябри 1985 то 
феврали 1989 ходими пешбар ва сарходими илмии Институти забон ва 
адабиёти Академияи илмҳои Тољикистон будааст. 

Аз феврали 1989 то августи 1990 дар вазифаи директори Институти 
такмили ихтисоси муаллимони ҷумҳурӣ фаъолият доштааст. Аз августи 
1990 то июли 1991 мудири шуъбаи ҳамкорӣ бо созмонҳои ҷамъиятию сиёсӣ 
ва муносибатҳои миллии КМ ҲК Тоҷикистон, аз соли 1991 то майи 1992 
раиси Кумитаи давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон, аз майи 1992 
мудири кафедраҳои забонҳо ва адабиёти муосири тоҷики Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, аз июни соли 1994 
то августи 2002 котиби масъули шуъбаи Суғди Иттифоқи нависандагони 
Тоҷикистон будааст. 

Аз июли 1997 раиси шурои Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва аз августи соли 2002 сармуҳаррири 
маҷаллаи илмӣ, адабӣ ва ҷамъиятии «Хуҷанд» (њоло «Паёми Суғд») ва аз  
1992 то охири умр профессори Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров ва Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва 
сиёсати Тоҷикистон буд. 

Эҷодиёташ аз соли 1954, аз давраи донишҷӯйӣ ибтидо гирифта, 
нахустин мақолааш «Бо оташи ҳаҷв» ном доштааст, ки дар бораи мазҳакаи 
А. Деҳотӣ ва Б.Раҳимзода «Қиссаи Таърифхуҷаев» навишта шудааст. То 
имрӯз бештар аз ҳазор мақолаи илмӣ, адабӣ ва танқидияш ба чоп 
расидаанд. Муаллифи 60 монографияи илмӣ-тадқиқотӣ мебошад. 

Фаъолияти илмӣ ва эҷодии ӯ хеле серсоҳа буда, ба сифати 
адабиётшинос ва мунаққид, насрнавис ва драматург, публитсист ва 
тарҷумон, шеъру достонсаро маъруф гардидааст. Муҳимтарин китобу 
монографияҳои тадқиқотии ӯ «Тафаккур ва образ» (1968), «Мактаби Айнӣ» 
(1978), «Мирзо Турсунзода. Очерки ҳаёт ва эҷодиёти шоир» (1983, 2004), 
«Таърихи адабиёти советии тоҷик. Инкишофи жанрҳо» (дар шаш ҷилд; ҷ. 
1–1984; ҳамроҳи Х. Мирзозода ва А. Абдуманнонов), «Аркони сухан» 
(1985), «Малики адаб. Сайре дар гулшани рози Хоҷа Камол» (ҳамроҳи 
С.Абдуллоев), «Садриддин Айнӣ – Қаҳрамони Тоҷикистон» (1998), 
«Зуфархон Ҷавҳарӣ. Таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёт» (2002), «Фурӯғи маънавият» 
(2003), «Ҳусни нигорандагӣ» (зиндагинома ва фаъолияти эҷодии Меҳмон 
Бахтӣ, 2003), «Ҳалқаҳои пайванди адабӣ» (2003), «Ҳаким Карим» (2005), 
«Уфуқҳои тозаи наср» (2006; нашри дувуми такмилёфта – дар се муҷаллад, 
Хуҷанд, 2013) «Ҷону ҷаҳони наср» (2009), дар бораи эҷодиёти Абдулҳамид 
Самад» (2007), «Паямбари ишқ» (2012), “Аз таърихи андешаи миллии халқи 
тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX ва аввалҳои аср XX» (ҳамроҳи Осим 
Каримов, 2011) «Оинаи барқади сухан» (2013) мебошад. 

Аз «Асарҳои мунтахаб»-и дар даҳ муҷаллад тарроҳишудаи А. 
Сайфуллоев то имрӯз се ҷилди аввали он дар нашриёти «Шуҷоиён» 
(«Бухоро») интишор ёфтааст. 
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Ҳамроҳи шодравон С. Абдуллоев дар бораи кору пайкори Сарвари 
давлатамон китобҳои «Президент Эмомалӣ Раҳмонов: дирӯз, имрӯз ва 
истиқболи Тоҷикистон» (1977), «Президент Эмомалӣ Раҳмонов» (2000)-ро 
офаридааст, ки ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ интишор ёфтаанд. 

Асарҳои саҳнавии «Бомдоди ошиқон», «Умри ҷовид», «Хуршедсавор», 
«Ҳафт манзар», «Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо», китобҳои шеъру достони 
«Армуғони дил», «Чаманоро», «Таронаҳои ваҳдат ва муҳаббат» ва ғ. ба 
қалами ӯ тааллуқ доранд. Муаллифи қиссаҳои «Шаби бехобӣ», «Тақдир», 
«Зӯртар аз тақдир», «Шаҳиди ошёни худ», силсилаи ҳикояву очеркҳост. 

Рисолаҳои ӯ ба забони русӣ таҳти унвони «Меридианы поэзии» (1971), 
«Проблемы взаимодействия литератур» (1976), «В единстве и родстве» 
(1989) интишор ёфтаанд. Баъзе аз мақолаҳояш ба забонҳои арабӣ, англисӣ, 
фаронсавӣ, испанӣ, италиявӣ ва ғ. чоп шудаанд. 

Барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (2014) ва 
Ҷоизаҳои ба номи Камоли Хуҷандӣ ва Мирзо Турсунзода.  

Ас.: Мирзо Турсунзода. Д., 1983; Дӯстии халқҳо - дӯстии адабиётҳо. Д., 1975; 
Проблемы взаимодействия литератур. Д., 1976; В единстве и родстве. Д., 1989; 
Президент Эмомали Рахмонов. М., 2000 (њаммуаллиф); Халқаҳои пайванди адабӣ. 
Хуҷанд, 2003; Фуруғи маънавият. Хуҷанд, 2005; Уфуқҳои тозаи наср. Д., 2006; Ҷону 
ҷаҳони наср. Хуҷанд, 2009 (дар бораи эҷодиёти Абдулҳамид Самад); Паямбари ишқ. 
Хуҷанд, 2012 (ҳаёт ва эҷодиёти Рӯдакӣ); Аз таърихи андешаи миллии халқи тоҷик дар 
нимаи дуюми асри XIX ва аввалҳои асри XX. Хуҷанд, 2011(ҳамроҳи Осим Каримов); 
Оинаи барқади сухан. Хуҷанд, 2013. 

 
CАЙФУЛЛОЕВА Зарина Хайруллоевна (тав. 02. 02. 

1974, ш. Душанбе), сиёсатшинос ва забоншинос, доктори 
илмњои педагогика (2017). Солњои 1991–1996 дар 
факултети забонњои романию германии Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
намуда, онро бо ихтисоси омўзгори забонњои олмонї ва 
англисї хатм кардааст. Солњои 1993–1998 лаборанти 

кафедраи забони олмонї, 1999–2004 ассистенти кафедраи методикаи 
таълими забонњои хориљї ва ихтисоси дуюм, 2001–2004 аспиранти 
кафедраи сиёсатшиносї, 2004–2008 муаллими кафедраи лингводидактикаи 
Донишгоњи давлатии омўзгории  Тољикистон ба номи С. Айнї буд. Солњои  
2008-2012 муаллими калони кафедраи забони олмонї ва методикаи 
таълими он, 2012-2015 муовини декан оид ба корҳои илмии факултети 
забонҳои рноманӣ германӣ, 2015-2018 мудири кафедраи забони олмонӣ ва 
методикаи таълими он ва аз соли 2018 декани факултети забонњои романӣ 
германї дар донишгоњи номбурда аст. Рисолаи докториро дар мавзуи 
“Теория и практика формирования коммуникативной компетентности 

студентов в условиях поликультурной образовательной среды (при обучении 

двум иностранным языкам)»  дифоъ намудааст. Айни ҳол вазифаи декани 
факултети забонҳои романӣ – германиро ба ӯҳда дорад.  
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Муаллифи як рисола ва 8 маќолаи илмию методї мебошад, ки дар онњо 
оид ба масъалањои тањкими сулњ дар Тољикистон, бунёди љомеаи 
шањрвандї дар кишвар ва методикаи таълими забонњои хориљї тадќиќот 
ба анљом расидааст. Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. 

Ас.: Методические рекомендации  преподавателям  вузов для применение 
интерактивных методов в обучении немецкому языку. Д.,: 2013; Методические 
рекомендации преподавателям вузов для сопоставление грамматических явлений 
немецкого языка с таджикским языком. Д., 2014. Методические рекомендации  
преподавателям  вузов для применение современной технологии в обучении немецкому 
языку. Д., 2015. Технология формирования коммуникативной компетентности 
студентов в процессе обучения двум иностранным языкам. Д., 2016. 

 
САЙФУЛЛОЕВА Мављуда (тав. 08. 03. 1935, ш. 

Ленинобод), номзади илмњои педагогї (1987), дотсент 
(1991). Соли 1967 факултети забон ва адабиёти 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинобод ба 
номи С. М. Кировро хатм кардааст. Солњои 1967–1969 
муаллими мактаби миёнаи №1 ш. Ленинобод, 1969–1970 
муаллими мактаби миёнаи №53 ш. Душанбе, 1970–1992 
муаллими калони кафедраи педагогикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 

Шевченко, 1983–1984 аспиранти њамин донишкада буд. Айни њол дар 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров кор мекунад. Муаллифи 
зиёда аз 20 маќолањои илмї, илмию методї мебошад. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  

 
 

САЙФУТДИНОВ Ренат Муссаевич (тав. 21. 11. 
1947, деҳаи Шањринав, ноҳияи Ҳисор), муалими забон ва 
адабиёти рус. Солҳои 1962-1966 дар техникуми 
политехникӣ ш. Душанбе ва солҳои 1969-1974 дар 
Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин 
таҳсил намудааст. Солҳои 1975-1985 дар кафедраи 
умумидонишгоҳии забони русии Донишгоҳи давлатии 

омузгории Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин фаъолият намудааст. Солҳои 
1982-1985 дар аспирантураи донишгоҳи номбурда таҳсил намудааст. 
Солҳои 1985-1993 дар корхона ва муассисаҳои мухталифи истеҳсолии 
ҷумҳурӣ кор кардааст. Аз соли 1993 инҷониб дар Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ба ҳайси муаллими калони 
кафедраи забони русӣ кор мекунад. Айни ҳол вазифаи муаллими калони 
кафедраи забони муосири рус ва забоншиносии умумии факултети забони 
русӣ ва адабиёти донишгох, директори Маркази илмӣ-таълимии ФР дар 
назди ДДПТ ба номи С. Айни, муаллими калони забони русии сатҳи олӣ 
дар Маркази русии илмӣ-фархангӣ дар назди “Россотрудничество» дар ш. 
Душанберо низ ба уҳда дорад. Ӯ, ҳамчунин, раиси  Шурои олимони 
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ҷамъияти пушкинӣ ва ҷамъияти тотории “Умет» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аст. Муаллифи зиёда аз 30 мақолаи илмию методӣ ва дастурҳои таълимӣ 
мебошад ва таълифотҳои ӯ масъалаҳои муҳими забоншиносӣ ва усули 
омузиши забони русиро дар бар гирифтаанд. Аъзои асотсиатсияи 
муаллимони забони руси дар Чумҳурии Тоҷикистон. Дар конференсияҳои 
мухталифи сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо маърузаҳо баромад 
кардааст. Бо унвонҳои фахрии “Аълочии маълумоти касбии Тоҷикистон» 
(1995), “Аълочии маорифи Тоҷикистон» (1998), ордени “Дусти» (1999), 
нишони “Пешсафи истеҳсолот» (1981), Лауреати маҳфили умумиҷаҳонии 
муаллимони рус (2016) ифтихорномаҳои Вазорати маорифи Тољикистон, 
Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон ва донишгоҳи омўзгори 
сарфароз карда шудааст.  

 
САЛБИЕВ Хољамурзо (тав. 13. 04. 1908, н. Кирови 

ЉАШС Осетияи Шимолї, ваф. 24. 09. 1975, ш. 
Душанбе), иќтисоддони тољик, доктори илмњои 
иќтисодї (1968), профессор (1968), Ходими 
хизматнишондодаи илми ЉШС Тољикистон (1974). 
Соли 1931 Донишгоњи коммунистии мењнаткашони 
Шарќро хатм кардааст. Солњои 1923–1924 вожати 
отряди пионерї ва котиби ташкилоти комсомолии д. 
Элхоторо, 1924–1925 раиси Бюрои пионерии назди 

Комитети комсомоли вилояти Осетияи Шимолї, 1925–1927 котиби 
Комитети комсомоли округи Беслан-Тулатов, 1927–1932 донишљў, 
ассистенти калон, дотсенти кафедраи иќтисоди сиёсии Донишгоњи 
коммунистии мењнаткашони Шарќ (ш. Москва), 1932–1933 мудири шуъбаи 
таблиѓот ва ташвиќоти Комитети њизбии н. Алигар-Ардови ш. Алгари 
ЉАШС Осетияи Шимолї, 1933–1934 муњаррири нашриёти «Партиздат»-и 
КМ ВКП ва роњбари Нашриёти миллию њизбии Кавкази Шимолї, 1934–
1935 инструктори масъули КМ ЊК (б) Тољикистон, 1935–1937 донишљўи 
Институти профессураи сурхи хољагии љањонї ва сиёсати љањонї, 
муаллими иќтисоди сиёсии Донишкадаи инжинерии наќлиёт (ш. Москва), 
1937–1944 љонишини комиссари халќии маорифи ЉШС Тољикистон буд. 
Солњои 1938–1944 њамчун муаллими иќтисоди сиёсии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 1944–1946 
вазири маорифи ЉАШС Осетияи Шимолї, 1946–1975 мудири кафедраи 
иќтисоди сиёсии Донишкадаи омўзгории ш. Душанбе кор кардааст. 
Муаллифи зиёда аз 70 асару маќолањои илмї мебошад ва дар 
таълифотњояш паҳлу  њои мухталифи масъалањои тараќќиёти иќтисодии 
Тољикистонро дар солњои 30-50 асри XX баррасї кардааст. Бо ду ордени 
«Нишони фахрї», ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон ва якчанд медалњо мукофотонида шудааст.  
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Ас.: Развитие столици Таджикской ССР, Сталинабада. Сталинабад, 1952; 
Социалистический путь развития Таджикистана, расцвет его экономики и культури, 
Сталинабад, 1955.  

 

САЛИМЇ Носирљон Юсуфзода (Салимов Носир 
Юсупович, тав. 3. 12. 1960, Хуљанд), адабиётшиноси тољик, 
доктори илми филология (2002), профессор (2003), академики 
АМИ ЉТ (2008). Хатмкардаи факултети таъриху филологияи 
ДДОЛ ба номи С. М. Киров (1982). Лаборанти кафедраи 
адабиёти тољики ДДОЛ ба номи С. М. Киров (1982-1984). 

Муњаќќиќ-коромўз ва аспиранти кафедраи адабиёти муосири тољики 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин (1985-1989).  

Ходими адабии минбари Иттифоќи нависандагони Тољикистон – 
маљаллаи «Садои Шарќ» (1989-1990). Њимояи рисолаи номзадї дар мавзуи 
«Њофизаи таърихї ва масъалаи тасвири њамзамон дар насри тољикии 
солњои 70-80-ум» бо роњбарии академики АИ ЉТ Муњаммадљон Шукуров 
(1990).   Ходими илмии ИЗА ба номи Рўдакии АИ ЉТ (1990-1992), дотсенти 
кафедраи адабиёти тољики ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров (1992-
1996), мудири кафедраи адабиёти муосири тољики ДДХ ба номи академик 
Бобољон Ѓафуров (1996-1998), директори Маркази илмии Пажуҳиши 
тамаддуни давраи Сомониён (1998-1999), муовини ректори ДДХ ба номи 
академик Бобољон Ѓафуров» оид ба илм (1999-2000), муовини ректори ДДХ 
ба номи академик Бобољон Ѓафуров оид ба таълим (2000-2001),  ректори 
ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров (2001-2010).  

Њимояи рисолаи докторї дар мавзуи «Ташаккул ва тањаввули 
жанрњои мансур дар адабиёти форсу тољики асрњои миёна (асрњои Х-ХIII)» 
бо роњбарии академики АИ ЉТ Муњаммадљон Шукуров (2002). Узви 
вобастаи АИ ЉТ (2004), узви пайвастаи АИ ЉТ (2008).  

Вакили Маљлиси вакилони халќи вилояти Суѓд (даъватњои дуюм ва 
сеюм, 2002-2005, 2005-2010),  узви Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон ва узви Кумита оид ба масъалањои иљтимої, њифзи 
саломатї, илм ва маориф (2005-2010).  

Ректори ДДЗТ ба номи Сотим Улуѓзода (2010-2011), директори МД 
Китобхонаи миллии Тољикистон (2011-2014), ректори МДТ «ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї» (2014-2019), директори ИЗА ба номи Рўдакии 
АМИ ЉТ (2019), узви Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии ЉТ 
(аз соли 2019).  

 Салимї њамчун муњаќќиќ њам вазифаи муовин ва сармуњарририи 
маљаллањои илмї ва њам узви њайти тањрири бархе аз рўзномаву маљаллањо 
фаъолият мебарад. Аз љумла, узви њайати тањририяи маљаллаи илмї-
адабии «Хуљанд» (њоло «Паёми Суѓд», солњои 2001- 2010), сардабири 
маљаллаи илмии ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров «Номаи 
Донишгоњ» (2001-2011), узви њайати мушовараи маљаллаи «Илм ва њаёт» 
(2001- 2011), узви њайати тањририяи нашрияи КИ ЊХДТ дар вилояти Суѓд 
«Сухани халќ» (2005-2006), узви њайати тањририя ва шурои илмии 
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фаслномаи пажуҳишњои эроншиносї «Номаи Пажуҳишгоњ»-и 
Пажуҳишгоњи фарњанги форсї-тољикии Сафорати ЉИЭ дар ЉТ (аз соли 
2010), мушовири маљаллаи илмї, адабї ва таълимию маърифатии «Адаб» 
(2011), муовини сармуњаррири маљаллаи ИЗА ба номи Абуабдуллоњи 
Рўдакии АМИ ЉТ «Суханшиносї» (2012), узви њайати тањририя ва шурои 
илмии фаслномаи илмї-пажуҳишии «Андеша»-и Пажуҳишгоњи фарњанги 
форсї-тољикии Сафорати ЉИЭ дар Тољикистон (аз соли 2013), узви њайати 
Шурои назорати илмии ЭМТ, узви њайати тањририяи маљаллаи ИЗА ба 
номи Абуабдуллоњи Рўдакии АМИ ЉТ «Суханшиносї» (2014), узви њайати 
тањририяи минбари ИН ЉТ – маљаллаи «Садои Шарќ»,  узви Шурои илмї 
ва њайати тањририяи фаслномаи илмї-адабии «Камоли Хуљандї» (аз соли 
2015), узви њайати мушовараи фаслномаи «Оинаи Пажуҳишгоњ»-и ИИТИЉ 
назди МДТ ДДЗ ба номи академик Бобољон Ѓафуров (2019), узви њайати 
мушовараи нашри силсилаи «Камолшиносї» (аз соли 2020).  

Салимї дар ташкили Шуроњои диссертатсионї ва сарварии ин 
нињодњои илмї сањмгузор аст. Узви Шурои диссертатсионии назди ДДХ ба 
номи академик Бобољон Ѓафуров» оид ба њимояи рисолањои номзадї аз 
рўи ихтисосњои 10. 01. 03. (адабиёти халќњои кишварњои хориљї (адабиёти 
тољик) ва 10. 02. 22 (забонњои кишварњои Аврупо, Осиё, Африќо, 
аборигенњои Америка ва Австралия (забони тољикї) (1996-2002), раиси 
Шурои диссертатсионии назди МДТ «ДДОТ ба номи Садриддин Айнї» 
оид ба њимояи рисолањои номзадї аз рўи ихтисосњои 10. 01. 03 (адабиёти 
халќњои кишварњои хориљї (адабиёти тољик) ва 10. 02. 22 (забонњои 
кишварњои Аврупо, Осиё, Африќо, аборигенњои Америка ва Австралия 
(забони тољикї, 2014-2019). Бо роњбарии С. беш аз 15 нафар рисолањои 
номзадї ва докторї њимоя кардаанд.  

Салимї њамчун узви ММ МО ЉТ дар якчанд мулоќоту чорабинињо 
ва нишастњои байнидавлатї ЉТ-ро намояндагї намудааст: сафар ба 
Љумњурии Арманистон; мулоќоти њайати гурўњи ЉТ бо раиси Маљлиси 
миллии Арманистон А. Багдасарян ва Љамъияти дўстии байнипарлумонї; 
ширкат дар Конфронси байналмилалї ба ифтихори 15-солагии 
Парламенти Љумњурии Арманистон дар мавзуи «Парламент ва дурнамои 
парламентаризм дар раванди демократия» (2005),  узви њайати ЉТ дар 
рўзњои фарњангии ЉТ дар ФР (2007),  намояндаи ММ МО ЉТ дар мулоќоти 
сеюми ММ МО ЉТ бо Парламенти Аврупо дар шањри Страсбурги 
Фаронса (2007), нозири љониби ЉТ дар интихоботи Думаи давлатии ФР 
(2007).  

Узви ИН ЉТ (1999), узви Раёсати ИН ЉТ (аз соли 2015).  
Тањќиќоти илмии Салимї ба омўзиши таърихи насри классикиву 

муосири тољик нигаронида шуда, дар ин замина рисолањои «Маърифати 
бадеии таърих» (1997) ва « Марњилањои услубї ва тањаввули анвои наср 
дар адабиёти форсу тољик (асрњои IХ-ХIII)» (2002) ба чоп расонидааст.  

Салимї намунањои зиёди осори мансур, аз ќабили «Њазору як шаб» 
(Љ. 1-2, њамроњи Н. Зоњидов, 1992-1993), «Сомониён дар оинаи таърих» (дар 
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2 љилд, њамроњи Н. Зоњидов, Н. Ѓиёсов, А. Ҳасанов, 1998), «Номаи Тансар» 
(2001), «Мероси Оли Сомон» (2001), мероси адабиётшиноси маъруф 
Юсуфљон Салимов тањти унвони «Ёдгори умр» (дар 3 љилд, 2003), 
«Сафарнома»-и Носири Хусрав (2003), «Тарљумаи Тафсири Табарї» (дар 2 
љилд, њамроњи Н. Зоњидов, Н. Ѓиёсов, А. Ҳасанов, А. Самиев, 2007), 
«Шукўњи наср дар ањди Сомониён» (дар 2 љилд, 2008), «Ахлоќи Носирї»-и 
Насридуддини Тўсї (њамроњи У. Ѓаффорова, 2009), «Ассавод-ул-аъзам»-и 
Абулќосим Њакими Самарќандї (њамроњи Н. Зоњидов, 2009), «Бисту панљ 
њикоят аз рўзгори Сомониён» (порчањо аз «Љавомеъ-ул-њикоёт»-и 
Муњаммад Авфии Бухорої, 2019 тањия намудааст.  

Бо кўшиши Салимї ва муњаќќиќони дар боло зикршуда китобњои 
«Тарљум «Тафсири Табарї» (дар 1 љилд, 2014), «Сомониён дар оинаи 
таърих» (дар 2 љилд, 2019) ва «Њазору як шаб» (Љ. 1, 2020) аз нав интишор 
гардиданд. Бештари ин осор бо муќаддима, таълиќот, њошияњо, фењрастњо, 
луѓатњо ба табъ расидаанд.  

Тањти сарварии Салимї «Донишномаи Сомониён» (2008-2009) дар ду 
љилд ба нашр расид. Дар ин ќомуси арзишманд беш аз 50 маќолаи 
энсиклопедии Салимї љой гирифтааст.  

Дар солњои ректории Салимї дар ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров 
донишгоњ ба яке аз пуриќтидортарин муассисаи олии тањсилоти касбии 
мамлакат табдил ёфт. Дар ин муассисаи тањсилоти олии касбї Шуроњои 
њимояи рисолањои номзадї аз ихтисосњои физикаю математика, таърих, 
педагогика, иќтисодиёт ва филология амал мекард, факултету ихтисосњои 
нав ба фаъолият шуруъ карданд. Дар марказњою институтњои илмии дар 
назди донишгоњ амалкунанда гурўњи калони олимону муњаќќиќон ба 
тадќиќи соњањои гуногуни дониш машѓул буданд.  

Муњимтарин дигаргунии сифатї дар раванди таълими донишгоњ пеш 
овардани ташаббуси хуби таълифу бознависии матнњои машѓулиятњои 
назариявї ва коркарду такмили мавод барои дарсњои амаливу лабораторї 
ба шумор мерафт. Тамоми устодону омўзгорон аз аввали соли 2002 
мутобиќи фанњои таълимии ба онњо вобасташуда ба навиштани «Рањнамои 
таълим» оѓоз карданд. Тадриљан ин маводи таълимї ба комплексњои 
таълимї-методї, дастурњои хониш ва китобњои дарсї табдил ёфтанд. 
Тадбири мазкур имкон медод, ки аз шурўи соли нави тањсил њамаи матни 
дарсњои назариявї, маводи дарсњои семинарию амалї ва лабораторї дар 
ихтиёри донишљўён ќарор гирад. Матбаа ва нашриёти њамноми «Нури 
маърифат»-и донишгоњ ба таври густурда ба чопи маводи таълимї равона 
шуда буд. Дастраснамоии маводи таълим ройгон ба устодону донишљўён 
аз буљаи донишгоњ сурат мегирифт.  

Аз падидањои љолибу хотирмон дар он айём ташрифоти пайвастаи 
Пешвои миллат ба донишгоњ аст, ки ба муносибати љашни 70-солагии 
донишгоњ, ба истифода додани бинои дуюми муњташами таълимї, 
маљмааи фарњангию фароѓатї ва варзишии «Хуррамшањр», мавриди 
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бањраёбї ќарор гирифтани бинои нуњошёнаи истиќоматї барои устодону 
кормандони донишгоњ ва дигар санањои хотирмон иттифоќ афтодааст.  

Салимї ба унвони роњбари созмондињанда бо такя ба нерўи фикрию 
маънавии њайати профессорону омўзгорон ва донишљўён, бо иштироки 
олимони ватанию хориљї конфронсњои байналмилалиро муносибати 1310-
солагии Имоми Аъзам, 1150-солагии Одамушшуаро Рўдакї, 800-солагии 
Мавлоно Љалолуддини Балхї дар маљмааи «Хуррамшањр»-и донишгоњ дар 
сатњи баланд доир намуд. Инчунин, дар маљмааи ёдшуда мањфилњои 
адабию фарњангї, шабњои шеъру сухан ва мусиќї ба таври пайваста доир 
мегардиданд. Гузаронидани мањфилњои «Рўдакихонї», «Шоњномахонї», 
«Саъдихонї», «Мавлавихонї», «Њофизхонї», «Бедилхонї», «Айнихонї», 
«Лоњутихонї», «Лоиќхонї», «Фарзонахонї» ва дигар суњбатњои адабї дар 
факултетњои донишгоњ ба њукми анъана даромада буданд.  

Дар њошияи ин маљмаа соли 2007 бинои нуњошёна азнавсозї шуда, бо 
дастгирии Президенти мамлакат ба устодону кормандони донишгоњ чун 
манзили истиќоматии доимї њадя гардид.  

Салимї дар муддати ками фаъолияти роњбарї дар ДДЗТ ба номи 
Сотим Улуѓзода на танњо ба таљдиду азнавсозии биноњо, балки дар 
такмили барномаю маводи таълимии фанњо наќши муассири хешро 
гузошт.  

Салимї беш аз њашт моњ ќабл аз ифтитоњи МД Китобхонаи миллии 
Тољикистон дар ин муассисаи фарњангї директор таъин шуда, бо 
дастуроти Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар раванди 
таљњизонидан ва љойгир намудани махзани китобии он талош намуд. 
Роњбарияти китобхона љињати муаррифии имконияту шароити китобхона 
кўшиш карда, аз рўзњои аввали фаъолият дар бинои нав баргузории 
конфронсу њамоишњо, семинару машваратњои илмї-тадќиќотї ва 
омўзиширо ба роњ монд. Дар ин замина муассиса боиси пайванди неруҳои 
илмию пажуҳишии кишвар гардида, њамчун макони табодули андешаву 
таљрибањои омўзанда пазируфта шуд.  

Бо роњбарии Салимї ва саъю кўшиши суханшиносону матншиносони 
варзидаи кишвар дар заминаи дастури Пешвои мањбуби миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон нашри силсилаи нави тарљумаву баргардон ва тањияи 
матнњои арзишманд бо номи «Тољнома» дар Китобхонаи миллии 
Тољикистон оѓоз ёфт ва вусъат гирифт. Дар ин замина нахустќомуси 
миллати тољики – «Авасто», «Мероси хаттии бостон», «Динкард», 
«Шоњномаи Саолибї», «Њудуд-ул-олам», «Таърихи Бухоро»- и Абубакри 
Наршахї, «Таърихи Байњакї», «Зайн-ул-ахбор», «Таърихи Систон», 
«Тољикон»-и А. П. Шишов, «Таърихи адабиёти форсу тољик»-и Е. Э. 
Бертелс» ва дигар осор ба табъ расиданд.  

Салимї дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнї дар таъсиси силсилаи 
«Китобхонаи донишљў», маљаллањои «Навруста», «Муњаќќиќ», пешбурди 
корњои интишоротї ва ѓаномандии мазмуну мундариљаи «Паёми ДДОТ», 
ташкили Шуроњои диссертатсионї, нашри рисолаву осори олимон, 
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тањкими фаъолияти матбааву нашриёт, сохтмон, таъмиру азнавсозии 
биноњои таълимї, хобгоњ, зиёд кардани маош ва дастгирии иљтимоии 
устодону омўзгорон, кормандон ва донишљўёну муњаќќиќони љавон ва 
љињати амалї сохтани якчанд тадбиру ташаббус њосили пайкорњои наљиб 
муваффаќ гардидааст.  

Њамчун директори ИЗА ба номи Абуабдуллоњи Рўдакии АМИТ 
Салимї бо наќшаву барномањои ояндасоз амал карда, бо донишварони ин 
муассисаи пажуҳишї масъалаи тањриру такмили китобњои академиву 
бунёдии «Таърихи адабиёти муосири тољикї»,  таҳияи «Куллиёт»-и устод 
Садриддин Айнї ва дигар корњоро ба миён гузошт.  

Њоло Салимї дар вазифаи узви Комиссияи маркази интихобот ва 
раъйпурсии ЉТ, ки ин нињод њамчун ташкилоти доимоамалкунандаи сиёсї 
амал мекунад, фаъолияти босамар дорад.  

Салимї дорандаи Љоизаи адабии ба номи Камоли Хуљандї (1999), 
Љоизаи Бунёди Манучењри Фарњангї ва Анљумани тољикон ва 
форсизабонони љањон (2011) мебошад.  

 Ас.: Маърифати бадеии таърих. – Хуљанд, 1997; Марњилањои услубї ва тањаввули 

анвои наср дар адабиёти форсу тољик (асрњои IХ-ХIII). Хуљанд, 2002; Андешањо дар њошияи 
таърихи наср. Маҷмуаи маќолањо. Хуљанд, 2005; Назаре ба таърихи наср дар замони устод 
Рўдакї. -Хуљанд, 2008; Тољики оламшумул. Рисола рољеъ ба наќш ва маќоми Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар бунёди давлатдории миллї, тањкими 
Истиќлолияти давлатї ва ташаккули љомеаи шањрвандї (ҳаммуаллиф). Д., 2011; Признанний 
миром таджик. Монография о роли и месте Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона в создании национальной государственности, укреплении Государственной 
независимости и формировании гражданского общества (Соавторство). Д., 2011.   

 
 

 
САЛИМОВ Нуриддин (тав. 02. 02. 1940, н. Дарвоз, 

ваф. 2002, ш. Душанбе), файласуф, номзади илмњои 
фалсафа (1971), профессор (1993). Соли 1965 факултети 
забон ва адабиёти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм намудааст. 
Солњои 1965–1968 аспирант, 1968–1984 муаллим, 
дотсент, иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи 
марксизм-ленинизми донишкадаи номбурда буд. 
Њамзамон солњои 1977–1980 вазифаи муовини декани 

факултети математика оид ба корњои тарбиявї-сиёсиро ба уҳда дошт. 
Солњои 1984–1989 дар КМ Њизби Коммунистии Тољикистон ба сифати 
мушовири Хонаи маорифи сиёсии КМ Тољикистон фаъолият намудааст. 
Солњои 1989–1990 директори филиали Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко дар ш. Ќурѓонтеппа, 1990–1993 ректори 
Донишгоњи давлатии ба номи Н. Хусрав буд. Солњои 1993–1995 профессор, 
1995–2002 ба њайси мудири кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев 
фаъолият намудааст. Њамзамон солњои 1969–1995 воќеанигори сиёсии 
телевизион ва радиои тољик шуда кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 200 
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асару маќолањои илмї ва илмию методї мебошад. Мавзуи тадќиќотҳои 
ўро масъалањои фалсафаи иљтимої, иљтимоию сиёсии замони муосир, 
ваҳдати миллї ва ѓайра дар бар гирифтаанд. Бо унвони «Корманди 
шоистаи Тољикистон» (2000) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Сохтори иљтимоии Тољикистон. Д., 1975; Ќувваи пешбарандаи љамъият. Д, 
1983; 60-солагии ташкилёбии Тољикистон. Д., 1984; Баъзе проблемањои иљтимої-сиёсї 
дар замони бозсозї. Д., 1991; Вањдат-якдилї. Д., 1997; Фалсафаи зиндагї. Д., 1997; 
Фалсафаи вањдати миллї. Д., 2000; Асосњои фалсафа (Дастури таълимї, ҳаммуаллиф). 
Д., 1999.  

 
 САЛОМИ Нуриёни Баравнї (тав. 19.05.1939, д. 

Баравни н. Ванљ, ваф. 06.06.2014, ш. Душанбе), 
адабиётшиноси тоҷик, номзади илмҳои филологӣ 
(1989), дотсент. Солњои 1961–1966 дар факултети 
таъриху филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т.Г. Шевченко тањсил 
намудааст. Солњои 1967–1970 аспиранти кафедраи 
адабиёти тољики донишкадаи номбурда буда, баъди 
хатми аспирантура солњои 1970–1973 дар кафедраи 

адабиёти тољики Донишкадаи омўзгории ш. Кўлоб ва баъди кушодашавии 
Донишкадаи санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода тайи солњои 
1973–1989 дар кафедраи филологияи ин донишкада ба касби омўзгорї 
машѓул мешавад. Баъдан аз соли 1990 то охири умраш њамчун дотсенти 
кафедраи адабиёти тољики ДДОТ ба номи Садриддин Айнї кору фаъолият 
намуда, дар ин муддат аз фанњои таърихи адабиёти тољик, тафсири шеър, 
назмшиносї ва дигар фанњо дарс гуфтааст. Рисолаи илмии номзадии худро 
дар риштаи адабиёти классикї дар мавзўи “Гулистон»-и Саъдӣ ва татаббӯи 
он дар адабиёти форсу тољик (асрҳои XIV-XVII)» тањти роњбарии устодон 
Н.Маъсумї ва профессор Н.Сайфиев соли 1989 њимоя намудааст. Ў њамчун 
олими даќиќназар тањќиќоту таълифоти зиёде дар соњаи адабиётшиносї 
дошта, ба ќалами ў зиёда аз 10 рисолаву дастурњои илмї ва таълимию 
методї ва беш аз 300 номгўй маќолањои илмї, илмию методӣ ва илмию 
оммавӣ тааллуќ дорад. Сањми ў дар тањия ва нашри осори бадеии 
классикони тољику форс назаррас аст. Ў дар риштањои гуногуни илми 
филологияи тољик, таълифоти илмию методӣ ва таќризу нақди адабӣ 
корњои пурарзишеро анљом додааст. Матни “Малфузот»-и Абдуллоњи 
Ансорї, “Хористон»-и Маљди Хофї, “Нигористон»-и Муинии Љувайнї, 
“Дастур-ул-мулук»-и Самандархољаи Тирмизї, “Парешон»-и Ќоонии 
Шерозї, “Њадиќат-ур-расул»-и Носењи Хатлонї, ашъори Мулло Ёри 
Ванљї, “Нузњат-ул-арвоњ»-и Мир Њусайни Њиравї ва ғайраро пажӯҳиш, 
таҳия ва нашр намудааст. Ѓайр аз фаъолиятҳои илмию таълимӣ ашъори 
баландмазмуне низ эљод кардааст. Аввалин шеърњои ў замони донишљўияш 
рўи коѓаз омада, ду маљмўъаи ашъораш бо номи «Наљвои зиндагї» ва 
«Мењробод» нашр гардидааст. Солњои дароз роњбарии мањфили адибони 
љавони донишгоњи омўзгориро бар уњда дошт. Барои хидматњои шоёнаш 
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бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон», 
ифтихорномањои Донишкадаи омўзгории шањри Кўлоб, Донишкадаи 
санъати Тољикистон ва љамъияти «Дониш» сарфароз гардонида шудааст. 

Ас.: «Бањористон»-и Љомї ва муносибати вай бо «Гулистон»-и Саъдї», Д., 1989; 
Наљвои зиндагї, Д., 1997; Носењи Хатлонї ва «Њадиќатуррасул»-и ў, Д., 2000; Махзани 
илму дониш, Д., 2001; Њафтод соли даргоњи маърифат, Д., 2001; Насри ахлоќии 
адабиёти форсу тољик дар асрњои Х-ХIII, Д., 2003; Маљди Хофї. Хористон, Д., 2004; 
Даме бо «Гулистон», Д., 2005; Носењи Хатлонї. Њадиќат-ур-расул, Д., 2005; Амир 
Њусайни Њиравї. Нузњат-ул-арвоњ, Д., 2007; Мењробод (маљмўаи ашъор), Д., 2009.  

 
CАМАНДАРОВ Габриэл Рубинович (тав. 25. 10. 1910, ш. Ќўќанди 

ЉШС Узбекистон), адабиётшиноси тољик, номзади илми филология (1950), 
дотсент. Солњои 1925–1930 донишљўи Дорулмуаллимини тољикии ш. 
Тошкент буд. Солњои 1930–1932 њамчун муаллими адабиёт дар мактаби 
миёнаи № 25 ш. Самарќанд, 1932–1935 муаллими адабиёти мактаби №10 ш. 
Тошкент кор кардааст. Солњои 1935–1937 дар аспирантураи Донишкадаи 
забонњои Узбекистон (УЗНИЯ) тањсил кардааст. Солњои 1937–1977 
муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи адабиёти тољики 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Соли 1947 донишкадаи номбурдаро низ хатм кардааст. Солњои 1945–1950 
њамчунон дар вазифаи муовини директори донишкадаи омўзгории пойтахт 
оид ба шуъбаи ѓоибона кор кардааст. Муаллифи як ќатор китобњои дарсї 
ва хрестоматияњо оид ба адабиёти тољик барои мактабњои миёна мебошад. 
Бо медали «Барои мењнати шоён дар солњои Љанги Бузурги Ватанї» ва 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз 
гардидааст.  

 
CАМИЕВ Амриддин Муњамадиевич (тав. 24.11.1971, 

ноњияи Дарвоз), географ, номзади илмњои география 
(2010). Соли 1990 омўзишгоњи касбї-техникии раќами 7- 
и ш. Душанбе ва соли 1995 Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраевро хатм 
кардааст. Баъди хатми донишкадаи мазкур дар кафедраи 
географияи табиӣ дар вазифаи ассистент ба кор шуруъ 
намуд. Соли 1999 ба аспирантура дохил шуда, дар 
мавзуи  «Географическое исследование Памира в конце 

XIX-первой половине ХХ вв. и их значение для развития науки и 
экономики современного Таджикистана» тадқиқот бурд. Соли 2001 баъди 
хатми аспирантура ба вазифаи ассистенти кафедраи географияи табиї ба 
кор омад. Соли 2004 муаллими калони кафедраи МТГ ва туризм интихоб 
гардид. Соли 2010 дар мавзӯи зикршуда рисолаи номзадӣ ҳимоя намуд.  

Самиев Амриддин дар давлатњои Япония, Венгрия, Ќазоќистон, 
Узбекистон ва Ќирѓизистон аз курсњои омўзишї ва такмили ихтисос 
гузаштааст. Солњои 2015-2020 вазифаи  декани факултети география ва аз 
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моњи августи соли 2020 вазифаи мудири кафедраи туризм ва методикаи 
таълими географияро ба уњда дорад. 

   Муаллифи зиёда аз 50 мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-методӣ, 1 
монография, 2 китоби дарсї, 3 дастури таълимӣ буда, дар конференсияњои 
љумњуриявию байналхалќї дар шањрњои Алмаато, Барнаул ва Тошкент 
баромад намудааст. Дар солҳои охир дар мавзуи «Дурнамои рушди туризм 
дар Тољикистон» тадқиқоти илмӣ мебарад. Бо нишони Аълочии маорифи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қадр шудааст. 

Ас.: Природные ресурсы верхнего течения реки Амударьи: вопросы охраны и 
рационального использования (бо њаммуаллифї), Д., 2002; Из истории географических 
исследований на Памире // Известия АН РТ, №3, 2010; Природно-географические 
особенности Памира // Вестник Таджикского национального университета, №6 (62), 
2010. Роль географических исследований первой половины XX в. для развития 
промышленности в Таджикистане. Вестник ТГПУ им С, Айни № 2. Душанбе 2018. –
С.15-22/; Роњнамои фанни география синфи 7-ум «Географияи материкњо ва уќёнусњо» 
(барои омўзгорони  муассисањои  тањсилоти умумї).Д., 2018; Методикаи таълими 
география (китоби дарсї).Д., 2018; Географияи материкњо ва уќёнусњо (китоби дарсї 
барои синфи 7).Д., 2020. 

 

 

САМИЕВ Бобољон Љўраевич (тав. 01. 01. 1970, д. 
Вешаби н. Айнї), файласуфи тољик, доктори илмњои 
фалсафа (2010), дотсент (2004), профессор (2012). Солњои 
1987-1993 дар факултети филологияи тољики Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
кардааст. Солњои 1989-1990 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат намудааст. Солњои 1993-1994 мудири кабинети 
кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоњи аграрии 

Тољикистон, 1994-1998 ассистенти кафедраи номбурда, 1998-2005 мудири 
кафедраи фанњои љамъиятии Коллељи техникии ба номи академик М. 
Осимї, 2006-2007 мудири кафедраи фанњои гуманитарии Коллељи тиббии 
ш. Душанбе буд. Солњои 2008-2009 ба њайси дотсенти кафедраи фалсафа ва 
сиёсатшиносии Донишгоњи аграрии Тољикистон кор карда, аз соли 2009 то 
соли 2011 вазифаи мудири кафедраи фалсафа ва фарњанги ДДОТ ба номи 
С. Айниро ба уњда дошт.  

Солњои 2011 - 2014 дар вазифаи муовини ректор оид ба корњои илмии 
донишгоњ фаъолият варзида, аз соли 2015 то соли 2018 дар вазифаи 
сардори Раёсати таълими донишгоњ кор кардааст. Аз соли 2019 ба ин сў 
мушовири ректори ДДОТ ба номи С. Айнї.  

Соли 1999 дар мавзуи «Аќидањои иљтимої-сиёсии Ањмади Дониш» 
рисолаи номзадї ва 2009 рисолаи докториро дар мавзуи «Тањлили 
аќидањои фалсафї ва иљтимоии маорифпарварони тољик оид ба сохтор ва 
муносибатњои иљтимоии охири асри XIX ва ибтидои асри XX» њимоя кард.  

Зери роњбарии ў шаш нафар унвонљўён рисолањои номзадии худро 
њимоя намудаанд. Муаллифи шаш китоби дарсї, 3 монография, дастурњои 
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таълимї-методї ва 70 маќолањои илмї ва илмию оммавї мебошад. Дар 
таълифотњояш андешањои маорифпарварона ва ислоњотхоњонаи Ањмади 
Дониш, њамасрон ва давомдињандагони афкори ў, таљљассуми одоби 
идораи давлатї ва усулњои барќарорї ва устувории кишвар, категорияи 
адолат ва риояи рукнњои адолати иљтимої дар таълимоти иљтимої-сиёсии 
Ањмади Дониш, маорифпарварї ва љадидия, тарзи табаќабандї ва 
муносибатњои байни табаќањои љамъиятиро дар таълимоти 
мутафаккирони асри XIX ва ибтидои асри XX мавриди омўзишу баррасї 
ќарор додааст. Дар конференсияњои љумњуриявї ва байналмилалї 
суханронї намудааст. Аълочии маорифи Тољикистон (2012).  

Ас.: Баъзе масъалањои «Рисолаи сиёсї»-и Ањмади Дониш дар бораи давлат. Д., 
1997; Афкори ислоњотї-иљтимоии Ањмади Дониш. Д., 2000; Назархоњии Ањмади Дониш 
ва хотирањои сайёњони хориљї оид ба сохтори иљтимоии аморати Бухоро. Д., 2007; 
Социально-философский анализ взглядов таджикских просветителей о структуре 
социальних отношений конца ХIХ и начала ХХв. Д., 2007; Сотсиология (китоби дарсї, 
ҳаммуаллиф). Д., 2007; Сотсиологияи амалї (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2008; 
Фалсафаи илм (китоби дарсї ҳаммуаллиф). Д, 2014; Фалсафаи илм (китоби дарсї 
ҳаммуаллиф). Д, 2015; Вожаномаи фалсафа ва методологияи илм (ҳаммуаллиф). Д., 
2016; Таърихи тамаддун ва фарњанги љањонї /Љилди 2.. Д. 2017; Методологияи 
тадќиќоти илмї. Д., 2018; Чї гуна китоб бихонем? (ҳаммуаллиф). Д., 2019; Донишномаи 
тањсилот дар фазои низоми кредитї (ҳаммуаллиф); Вуруде ба шинохти Мавлоно 
Љалолиддини Балхї ва Мавлоно Шамси Табрезї.. Д., 2020; Абунасри Форобї. «Ињсо-
ул-улум». Пажуҳиш, тањияи матн, таълиќот ва тавзењот. Д., 2020 ва ѓайра.  

 

 
САМИЕВ Саидмурод Њайдарович (тав. 29. 05. 1944, д. Ночии болои 

н. Њисор), физик ва кимиёшинос, номзади илмњои химия (1980). Солњои 
1964–1969 дар факултети физика-математикаи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил намудааст. Соли 1969 ассистенти 
кафедраи физикаи назариявї, 1970–1975 ассистенти кафедраи физикаи 
умумии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1975–1978 аспиранти Институти химияи умумї ва 
ѓайриорганикии ба номи Н. С. Курнокови АИ ИЉШС, 1979–1989 
муаллими калони кафедраи физикаи умумї ва назариявии донишкадаи 
омўзгории пойтахт буд. Аз соли 1989 њамчун дотсенти кафедраи физикаи 
умумии донишкадаи омўзгорї фаъолият дошт. Њамзамон, солњои 1973–
1974 коромўзи Институти физикаю техникаи АИ ЉШС Тољикистон ба 
номи С. У. Умаров буд. Оид ба тадќиќоти физикї-химиявии фосфидњои 
кадмий ва руҳ, инчунин, физикаи кристаллњо корњои илмї анљом дода, 
зиёда аз 40 номгўи корњои илмї ва илмию методї ба нашр расонидааст.  

Ас.: Тадќиќи хосиятњои физикї-химиявии кристаллњо. Д., 1991.  
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 САМИЕВ Тоњир Абдусамадович (тав. 10-. 03. 1963, 
д. Искодар, н. Айнї), педагог, номзади илмњои педагогика 
(2006). Соли 1978 пас аз хатми мактаби миёна ба 
Омўзишгоњи педагогии шањри Панљакент дохил шуда, 
онро соли 1982 бо хатм намудааст. Пас аз хатми 
Омўзишгоњ барои кор ба вилояти Ќурѓонтеппа (њоло 
вилояти Бохтар) дар н. Колхозобод ба мактаби миёнаи 

№50 участкаи Узум муаллими синфњои ибтидої шуда кор кардааст. Соли 
1983 њуљљатњояшро ба Донишкадаи Омўзгории шањри Душанбе ба номи Т. 
Г Шевченко супорида, пас аз адои хизмат онро соли 1990 хатм намудааст. 
Фаъолиятро аз ассистенти кафедраи “роњнамои касбї»- и факултаи 
индустриалию педагогї оѓоз намудааст. Соли 1997 дар факултаи мазкур ба 
вазифаи љонишини декан оид ба корњои тарбиявї фаъолият намудааст. 
Соли 2000-ум ба ДМТ гузашта дар кафедраи педагогика кор кардааст. То 
соли 2010 дар Донишгоњи миллии Тољикистон кор кардааст. Соли 2011 ба 
Донишкадаи Тарбияи Љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов ба њайси 
муовини ректор оид ба илм фаъолият намудааст. Сипас пас аз чор соли 
муовинї боз ба вазифаи мудири кафедраи педагогика ва психологияи 
њамин донишкада фаъолият намудааст. Соли 2020 ба ДДОТ ба номи С. 
Айнї ба кор омада, њамчун дотсенти кафедраи педагогика фаъолият дорад. 
  

  САМИЕВА Нисо Шарбатовна (тав. 19.12. 1977, д. 
Тутќавули ш. Норак). Соли 1995-2001  факултети 
филологияи ДМТ-ро бо ихтисоси филолог, муаллими 
забон ва адабиёти тољик хатм намудааст. 

Аз соли 1996 то солњои 2010 дар муассисаи тањсилоти 
миёнаи умумии № 4 ба номи А.Мирзоеви д. Тутќавули ш. 
Норак ба њайси омўзгори фанни забон ва адабиёти тољик 
кор ва фаъолият намудаст.  

Аз соли 2013 то 2021 дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти 

факултети филологияи тољики  ДДОТ ба номи С.Айнї ба ҳайси лаборант-
ассистенти кафедраи мазкур кор ва фаъолият кардааст. 

Аз соли 2021 то ин ҷониб ассистенти кафедраи назария ва таърихи 
адабиёт кор ва фаъолият намуда истодааст.  

 Аз соли 2017 таҳти роҳбарии профессор С. Саидов дар мавзуи «Саид 
Холзода ва поэтикаи ашъори ў» тањќиќоти илмї анҷом дода, омодаи 
дифоъ мебошад. Аз рӯйи мавзӯъ чандин мақолаҳо навиштааст, ки намунаашро 

дар зер меорем. 
 Ас.: “Шарњи њоли Саид Холзода дар пажуњиши љадид». Д. 2019; “Авзони шеъри Саид 

Холзода ва хусусиятҳои он». Д., 2020; “Мактуботи манзуми  Саид Холзода ва вижагиҳои он»Д., 

2021; “Нақши санъати талмеҳ дар ашъори Саид Холзода», Д., 2021 ва ғ. 
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САНГИНОВ Наим (тав. 15. 11. 1944, н. Айнї), 
забоншинос, номзади илмњои педагогї (1980), дотсент 
(1982). Соли 1966 факултети забонњои хориљии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинобод ба 
номи С. М. Кировро хатм кардааст. Солњои 1967–1968 
муаллими кафедраи забони англисии АИ Љумњурии 
Тољикистон, 1970–1971 хидмати артиши шуравї, аз соли 
1971 муаллим, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
педагогикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 

Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Якчанд сол дар вазифаи мудири 
кафедраи педагогика, психология ва методикаи кори тарбиявии 
Донишкадаи давлатии санъати ба номи М. Турсунзода адои вазифа 
намудааст. Якчанд солњо њамчун дотсенти кафедраи педагогикаи 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор карда, 
аз соли 1995 мудири кабинети методии Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон буд ва њамчун муаллими њамкор дар донишгоњи омўзгорї кор 
мекард. Муаллифи як ќатор асару маќолањои илмї, илмию методї 
мебошад.  

 
САНГИНОВ Наљмуддин (тав. 1. 05. 1928, ш. Конибодом, ваф. 31. 01. 

1990, ш. Душанбе), муаррих, номзади илмњои таърих (1965), дотсент (1969). 
Солњои 1945–1949 дар факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1949–1953 аспиранти кафедраи таърихи ИЉШС, 1953–1958 
муаллими калон ва декани шуъбаи ѓоибона, 1958–1964 декани факултети 
таърих, 1964–1968 мудири кафедраи таърихи ИЉШС, 1968–1974 декани 
факултети таъриху филология, 1974–1986 мудири кафедраи таърихи умумї, 
1986–1990 дотсенти кафедраи номбурдаи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Муаллифи 4 асар ва зиёда аз 60 
маќолањои илмї буда, дар онњо масъалањои муборизаи њизби коммунистї 
дар ташаккул ва таъсисёбии синфи коргар баррасї шудааст. Бо 
ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ќадр карда 
шудааст.  

Ас.: Состояние экономики и зарождение пролетариата в дореволюционном 
Таджикистане. Д., 1960; Формирование и развитие рабочего класса в Таджикской ССР. 
Д., 1963; Коммунистическая партия в борьбе за формирование и развитие рабочего 
класса в Таджикистане. Д., 1967; История рабочего класса Таджикистана. Д., 1973.  

 
САНГИНОВ Њомидљон (тав. 1924, н. Конибодом, 

ваф. маълум нест), физиолог, номзади илмњои тиб, 
дотсент, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1952 
факултети муолиљавии донишкадаи тиббиро хатм 
кардааст. Солњои 1942–1946 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат кардааст. Солњои 1947–1952 донишљўи 
Донишкадаи тиббии ш. Душанбе, 1952–1955 аспиранти 
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Донишкадаи маркази такмили ихтисоси духтурон, 1955–1967 ассистенти 
Донишкадаи тиббии ш. Душанбе ба номи Абуалї ибни Сино, 1967–1970 
муаллими калони кафедраи анатомия ва физиологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1970–1998 
мудири кафедраи мудофиаи граждании донишкадаи номбурда буд. 
Муаллифи зиёда аз 30 корњои илмї, илмию методї буда, дар 
конференсияњои илмию назариявї бо маърузањо баромад кардааст. Бо 
ордени «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи якум ва 10 медал мукофотонида 
шудааст.  

 
 САНГИНОВА Мижгон Бањромовна (тав. 11. 07. 

1986, шањри Душанбе), омўзгори забони англисї, 
номзади илми филология (2013), дотсент. Факултети 
забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнїро бо 
итхтисоси омўзгори забони англисї хатм намудааст 
(2009). Солњои 2009-2012 ба њайси асисстент дар кафедраи 
методикаи таълими забони англисї кор кардааст. Соли 

2013 ба њайси муовини декан оид ба илм ва муаллими калони дар кафедраи 
забоншиносї ва типологияи муќоисавї, аз соли 2020 то инљониб 

Њамчун дотсенти њамин кафедра кор мекунад. Рисолаи номзадиро 
тањти унвони «Ташаккули асосњои салоњиятнокии иљтимої фарњангии 
омўзгорони ояндаи забонњои хориљї» дифоъ намудааст. Дар муддати 
фаъолияташ бештар аз 30 маќолаи илмї ва як китоби дарсї аз фанни 
Грамматикаи забони англисї (барои магистрони ѓайритахассусї) ба табъ 
расонидааст 

 
 

САНГОВ Нуриддин Набиевич (тав. 4. 12. 1957, н. 
Варзоб), педагог, номзади илмњои педагогї (1994), 
дотсент (1995). Солњои 1975–1978 дар Омўзишгоњи олии 
лётчики ш. Актюбинск ва солњои 1978–1981 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1981–1986 
ассистенти кафедраи фанњои умумитехникии факултети 
индустриалї-омузгории донишкадаи омўзгории 
пойтахт, 1986–1989 аспиранти Академияи илмњои 

педагогии ИЉШС дар ш. Москва буд. Солњои 1989–1994 ба њайси 
муаллими калони кафедраи фанњои умумитехникї ва љонишини декани 
факултети муњандисї-омўзгорї, 1995–2000 дотсент ва мудири кафедраи 
роњнамои касбии факултети муњандисї-омўзгории ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев кор кардааст. Аз соли 2000 то 2009 мудири кафедраи соњибкорї ва 
иќтисодиёт, солњои 2009-2013 декани факултети технология ва соњибкорї, 
2013-2015 мудири кафедраи технология ва соњибкории ДДОТ, 2015-2021 

мудири кафедраи автомобил ва мошинсозии Коллеҷи муҳандисию 



653 

 

омӯзгории шаҳри Душанбе фаъолият намудааст. Аз моҳи январи соли 2021 

дар вазифаи дотсенти кафедраи фанҳои умумитехникӣ ва мошиншиносии 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї фаъолият менамояд. Дар давоми 
фаъолияти худ дар донишгоњ барои тайёр намудани мутахассисони соњаи 
омўзгорї ва олимони љавон сањми арзандаи худро гузоштааст. Бо нишони 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (2000) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Трактори и сельскохозяйственние машини. Ремонт и эксплуатация 
машинотракторного парка. Методические указания. Д., 1986; Методические рекомендации по 
обучению учащихся предмета «Трактори и автомобили». Д., 1993; Индустриально-
педагогическая психология. Часть 1. (Пособия для студентов). Д., 1997; Индустриально-
педагогическая психология. Часть 2. (Пособия для студентов). Д., ДГПУ, 1997; Вопроси 
профессиональной подготовки молодёжи (Пособия для студентов). Д., 1997; Политехнические 
основи трудовой и профессиональной технической подготовки молодёжи республики 
Таджикистан. Д., 1997; Бурриши масолењ, дастгоњњо, асбобњо (дастури таълимї, ҳаммуаллиф). 

Д., 2009; Спецдидактика (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2010. Роҳнамоии касбӣ. Д., 2015; 
Методикаи таълими истеҳсолӣ. Д., 2020; Асосҳои политехникии ҳамгироии 
тайёрии меҳнатӣ ва касбӣ-техникии ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(монография). Д., 2015.  

 
САТТОРЇ Лолахон (тав. 1956, н. Фархор), наттоќи 

машњури тољик, хатмкардаи факултети љуѓрофияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории шањри Душанберо хатм 
кардааст, аз соли 1982 то соли 1992 наттоќи радиои тољик 
буд, садои гиро ва ширадор дорад, табиї сухан мегўяд, 
сомеъонро бо равишњои гуногун зери таъсир мегирад. Аз 
соли 1993 инљониб дар вазифањои муњаррири варзидаи 

идораи сиёсї ва директори телевизиони тољик, сарвари Маркази Миллии 
санъатњои аудиовизуалии радио, телевизион ва кино, раиси иттињодияи 
«Тољиккино», мудири шуъбаи наттоќони радиои тољик, директори 
«Тољикфилм», раиси иттифоќи касабаи Кумита хидмат намудааст. Бо 
унвони «Њунарпешаи Шоистаи Тољикистон» ќадр гардидааст.  

 
САТТОРЇ Набиљон (тав. 05. 05. 1917, ш. 

Истаравшан, ваф. 1986), адабиётшинос, номзади илми 
филология (1968), дотсент (1970). Соли 1940 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1941–
1945 дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок кардааст. Яке 
аз дењањои Украинаро ба хотири ў Николай Сатторенко 
(дар давраи љанг бо њамин ном машњур буд) номгузорї 
кардаанд. Солњои 1949–1967 дар кафедраи адабиёти 

тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко ба сифати муаллими калон кор кардааст. Солњои баъдї 
муаллими кафедраи адабиёти Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин буд. Муаллифи зиёда 50 рисола ва маќолањои илмї ва илмию 
методї мебошад. Бо ордену медалњои «Барои мудофиаи Ленинград», 



654 

 

«Барои озод кардани Будапешт», «Барои озод кардани Вена», нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва ифтихорномањои 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ќадрдонї карда шудааст.  

Ас.: Њаёт ва эљодиёти Зуфархон Љавњарї. Д., 1960; Корњои контролї барои 
студентони ѓоибхон. Д., 1961.  

 

САТТОРЇ Пиримќул (1. 08. 1938, д. Њавзи н. Бойсуни 
вилояти Сурхандарё –ваф. 1993). Соли 1962 факултаи таъриху 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории Душанберо 
хатм кардааст. Сипас ходими адабии рўзномањои ноњиявии 
«Вахш»-у «Њаќиќати Ќурѓонтепа» будааст.  

Дар шањри Ќурѓонтепа мањфили адабии «Гулбарг»-ро 
таъсис дода дар давоми солњои зиёд дар тарбияи адибони 

љавони вилоят то таъсисёбии шуъбаи ИН Тољикистон дар ин минтаќа 
њиссаи арзанда гузоштааст. Аз солњои донишљўйї машќи ќалам 
мекардааст. Иддае аз шеърњояш дар матбуоти даврї, маҷмуањои дастљамъї 
ва мустаќили «Пайѓом» (1979), «Боли парвоз» (1986), «Хўшаи Парвин» 
(1989) «Дуди њасрат» (1993; дар њамкорї бо А. Муродї) ба чоп расондаанд. 
Аз соли 1989 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 

 
САТТОРОВ Абдурасул Эшбекович (тав. 18. 03. 

1950, н. Љилликули вилояти Хатлон), риёзидон, номзади 
илмњои физика-математика (1979), дотсент (1985). 
Солњои 1966–1971 дар факултети математикаи 
Донишкадаи давлати омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1971–1972 
ассистенти кафедраи асосњои истењсолот, 1972–1974 
ассистенти кафедраи геометрияи донишкадаи номбурда, 
1974–1978 коромўзи илмї ва аспиранти Донишгоњи 

давлатии ш. Ќазон (Федератсияи Россия) буд. Солњои 1978–1993 њамчун 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи геометрия, њамзамон 1984–1988 
муовини декани факултети математикаи донишкадаи омўзгории пойтахт 
оид ба таълим кор кардааст. Солњои 1993–1997 вазифаи мудири кафедраи 
алгебра ва геометрия, 1997–2002 муовини ректори Донишгоњи давлатии 
Ќурѓонтеппа оид ба масъалањои иќтисодї ва тањсили ѓоибона, 2002–2005 
муовини ректори донишгоњи номбурда оид ба корњои илмї, 2005–2007 
директори маркази имтињонгирии компютерии донишгоњи мазкурро ба 
уҳда дошт. Аз соли 2007 мудири кафедраи алгебра ва геометрияи 
Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа мебошад. Оид таъриху таълими 
математика ва дигар масъалањои муњими соњаи математика кори илмї 
бурдааст. Муаллифи зиёда аз 120 маќолањои илмї, илмию методї ва 
китобу дастурњои таълимї мебошад. Дорандаи ордени «Шараф» буда, бо 
нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ва «Аълочии 
фарњанги Љумњурии Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  
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Ас.: Асосњои тригонометрия (ҳаммуаллиф). Ќурѓонтеппа, 2008; Педагогические 
идеи учених-естествоиспитателей Ближнего и Среднего Востока IX-XVII вв. Д., 2009; О 
методике использования достижений учених средневекового Ближнего и Среднего 
Востока в процессе обучения матемтаике. Д., 2010; Некотрие дидактические идеи 
Мухаммада Наджмидинхона в его «Трактате по алгебре» // Известия АН РТ, 2010, №1.  

 
САТТОРОВ Абдуљаббор Сатторович (тав. 23. 05. 

1946, д. Кангурти н. Данѓара, ваф. 3. 05. 2013), ходими 
давлатию љамъиятї, муаррих, номзади илмњои таърих 
(1984), академики Академияи илмњои педагогї ва 
иљтимоии Россия (1999). Соли 1967 Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Соли 1967 муаллими забон 
ва адабиёти руси мактаби миёнаи №6 н. Фархор, солњои 
1967–1968 сарбози артиши шуравї, 1968–1969 муллими 

забон ва адабиёти руси мактаби миёнаи №5 н. Фархор, 1969–1973 муаллим 
ва муовини декани факултети забон ва адабиёти рус, котиби Комитети 
комсомоли Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1973 мудири шуъбаи таблиѓот ва ташвиќоти Комитети њизбии 
н. Октябр, 1973–1976 инспектори масьули шуъбаи ташкилии КМ ВЛКСМ, 
1976–1981 котиби аввали КМ комсомоли ЉШС Тољикистон, 1981–1984 
аспиранти Академияи илмњои љамъиятї дар назди КМ ЊКИШ, 1984–1985 
котиби якуми Комитети њизбии н. Совет, 1985–1986 ректори Донишкадаи 
тарбияи љисмонии ш. Душанбе, 1986 инспектори КМ ЊК Тољикистон, 
1986–1988 котиби Комитети њизби коммунисти вилояти Кулоб, 1988–1991 
муовини Вазири маорифи Тољикистон, 1991–1992 раиси Кумита оид ба 
корњои љавонон, варзиш ва туризм, 1992–1996 сардори Раёсати мактабњои 
олї ва муовини вазири маорифи Љумњурии Тољикистон буд. Солњои 1996–
2004 њамчун ректори Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї), 2004–2008 
мудири кафедраи таърихи ватани донишгоњи номбурда ва солњои 2008-
2013 ба њайси дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики Донишгоњи 
Россия–Тољикистон (Славянї) фаъолият дошт. Муаллифи як ќатор корњои 
илмї оид ба масъалањои таърихи халќи тољик мебошад. Вакили Шурои 
Олии Тољикистон даъватњои 9, 10 ва 11 аст. Бо ордени «Нишони фахрї» ва 
унвони «Корманди шоистаи Тољикистон» (1998) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Россия и Таджикистан. Из истории российско-таджикских торгово-
экономических отношений (1917–1941). Д., 2005.  

 

    САТТОРОВ Асрор Ќањњорович (тав.11.12.1981, д. 
Шуњратёр,  љамоати дењоти Гулистони ш.Вањдат)  номзади 
илмњои педагогї  (2016).  Хатмкардаи факултети филологияи 
тоҷики ДДОТ ба номи С.Айнї (2004). Фаъолиятро ба 
сифати  китобдори мактаб оѓоз намуда (1988-1989), сипас 
њамчун омўзгори забон ва адабиёт (2004-2005),  муовини 

директор оид ба таълими мактаби тањсилоти миёнаи умумии 
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№106 ш.Вањдат (2005-2010),  аспиранти Академияи тањсилоти Тољикистон 
идома додааст. Солњои 2010-2017 ходими калони илмї ва мудири шуъбаи 
илм ва инноватсияи Пажуњишгоњи рушди маорифи АТТ ва 2017-2020 
мудири кафедраи педагогика ва психологияи Коллељи омўзгории ба номи 
Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї буд. Шуруъ аз соли 
2021 дар кафедраи педагогикаи умумидонишгоњии ДДОТ ба номи С.Айнӣ 
фаъолият дорад. Дар мавзуи “Ташаккули арзишњои маънавї ва наќши он 
дар таъини мавќеи иљтимоии фориѓини мактаби тањсилоти миёнаи умумї» 
рисолаи номзадӣ дифоъ намуда, бештари таълифоташ ба ҳамин мавзуъ 
ихтисос дода шудааст. Зиёда аз 50 мақолаи илмӣ, илмӣ-оммавӣ, методӣ ба 
табъ расонидааст. Бо ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон (2013), нишони сарисинагии Аълочии маорифи Тоҷикистон 
(2016) ва ифтихорномаҳои соњавї қадрдонӣ шудааст.  

Ас: Фурўѓи абадият (бозёфт, омўзиш, љустуљў, кўшиш, дарёфт, саъйу талош, 
муваффаќиятњо, нишондодњо, дастовардњо, мулоњизањо, андешањо...). Д., 2016; 
Комплекси таълимї-методї аз фанни таърихи педагогикаи љањон. Д.,  2019; Лоиќ-
дардошнои ќалам. Д., 2016;  Барномаи таълимї аз фанни педагогика ва психологияи 
касбї барои курсњои такмили ихтисоси омўзгорони муассисањои тањсилоти ибтидої ва 
миёнаи касбї. Д., 2021.  

 
САТТОРОВ Нуралї Сайдалиевич (тав. 01. 09. 

1982, ш. Душанбе), муаллими забони тољикї. Соли 2000 
ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (њозира ДМТ) дар 
факултети шарќшиносї, шуъбаи забони арабии 
фикултети мазкур дохил шуда, соли 2005 онро хатм 
намудааст. Солҳои 2005-2007 ба сифати ассистент дар 
кафедраи забони тоҷикӣ (ҳоло назария ва амалияи 
забоншиносӣ)-и факултети филологияи тоҷики ДДОТ 

ба номи Садриддин Айнї фаъолият намудааст. Солњои 2007–2012 
ассистенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ, љонишини декан 
оид ба корњои тарбиявии факултети филологияи тоҷик, солњои 2012 – 2016 
ассистенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии факултети мазкур, 
солњои 2016-2017 ҷонишини декан оид ба корҳои тарбиявӣ, ассистенти 
кафедраи назария ва амалияи забоншиносии факултети мазкур. Соли 2018 
муаллими калони кафедраи назария ва амалияи забоншиносии факултети 
филологияи тољик. Аз соли 2019 ин ҷониб ҳамчун муаллими калони 
кафедраи забонҳои хориҷии умумидонишгоҳии ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї фаъолият менамояд. Дар мавзуи “Нақши воҳидҳои лексикии забони 
арабӣ дар калимасозии забони тоҷикӣ» (дар асоси маводи “Ёддоштҳо»-и С. 
Айнӣ, ҷилди 3-4) бо роҳбарии д.и.ф., узви вобастаи АМИТ, профессор 

Раҳматуллозода Сахидод рисолаи номзадиашро ба анҷом расонида, дар арафаи 

дифоъ қарор дорад.  
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Бо Ифтихорномаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи С. Айнӣ (2010), Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (2014) сарфароз гардонида шудааст.  

Ос. Истифодаи Масдарҳои арабӣ дар “Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ // Паёми 

Донишгоҳи омӯзгорӣ, №3.  Д., 2014, С. 58-2; Тағйироти овоии иқтибосоти арабӣ дар забони 

тоҷикӣ (дар асоси маводи “Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ)//Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон 4/9 (185). Д., 2015; Нақши калимасозии морфемаи “хона» дар “Ёддоштҳо»-и 

Садриддин Айнӣ // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ №12 1 (84) 2020; Калимаҳои мураккаб ба ҷузъи 

арабӣ дар “Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ//Маҷмуаи мақолот (маводи ҳамоишии 

байналмиллалии “Устод Садриддин Айнӣ поягузори адабиёти реалистии халқҳои Осиёи 

Марказӣ») (16-17 апрели соли 2018). Д.,2018; Сайре дар сайргоҳи олами наврӯз// Дар кит. 

Анҷумани наврӯз (дастури методӣ барои донишҷӯён) (саҳ. 165-169). Д.2020; Забони адабӣ ва 

рисолати давлатии он//Дар кит. Анвори дониш (маҷмуаи илмӣ) (саҳ. 215-218).. Д.,2019. 

 
 

САТТОРОВ Сангимаҳмад Одинаевич (тав. 14. 

12. 1970, ҷамоати С. Турдиев, н. Њамадонї), омўзгор, 

номзади илмњои педагогї (2013). Хатмкардаи СПТУ 46-и 
вилояти Волгоград ФР (1989), хизмат дар сафи артиш 

(1989-1991), тањсил дар Донишкадаи тарбияи ҷисмонии 
ба номи С. Раҳимов (1993-1997), омўзгори кафедаи 

ҳарбии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

(1997-2006), афсари калони шуъбаи илмӣ-тадқиқотии Донишкадаи ҳарбии 

ВМҶТ (2006-2010), омўзгори кафедраи ҳарбии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (2010-2016) ва Донишгоҳи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба 
номи С. Улуғзода (2016-2019). Аз 2019 то ҳол дар кафедраи педагогика ва 

психологияи факултети таҳсилоти томактабӣ ва ибтидоии Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ фаъолият дорад. Др 
мавзуи “Ташаккули сифатҳои ахлоқию касбии курсантҳои муассисаҳои 
олии касбии ҳарбии Тољикистон дар раванди таълиму тарбия» рисолаи 
номзадї дифоъ кардааст.  

Ас.: Педагогикаи њарбї (дастури таълимї). Д., 2020.  
 
 

САТТОРОВ Тоњирљон (тав. 30. 09. 1947, д. 
Фирўзобаи н. Конибодом), биолог, зоолог ва экологи 
тољик, доктори илмњои биологї (1994), профессор 
(1995), академики Академияи илмњои байналмилалии 
мактабњои олї (2002). Солњои 1964–1969 дар шуъбаи 
биология ва химияи факултети география ва 
табиатшиносии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Солњои 1969–1970 муаллими биология ва химияи 

мактаби миёнаи № 2 ш. Норак, 1970–1971 хидмати артиши шуравї (ш. 
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Перм), 1971–1972 муаллими биология ва химияи мактаби шабонаи 
коргарљавонони ш. Душанбе, 1972–1977 ассистенти кафедраи зоологияи 
донишкадаи омўзгории пойтахт, 1977–1980 аспиранти Институти 
зоологияи АИ ЉШС Украина, 1981–1983 муаллими калони кафедраи 
методикаи таълими география ва табиатшиносї, 1983–1985 муовини 
декани факултети географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе оид ба таълим, 1983–1987 ректори Донишгоњи халќии 
«Муњофизати табиат» дар назди донишкадаи номбурда буд. Солњои 1985–
1998 њамчун мудири кафедраи биологияи умумї, 1998–2009 декани 
факултети биология, 2009–2010 муовини ректори ДДОТ ба номи С. Айнї 
оид ба корњои таълим кор кардааст. солњои 2010-2013 директори маркази 
такмили ихтисос ва бозомўзии кадрњо ва аз соли 2013 инљониб њамчун 
профессори кафедраи зоологияи факултети биологияи ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї фаъолият дорад.  

Оид ба масълањои муосири таълими биология, тањаввули олами 
њайвонот, проблемањои экологї, зоогеография ва герпетофаунаи Осиёи 
Марказї, оќилона истифода бурдану њифзи сарватњои табиии Тољикистон 
ва дигар масъалањои муњими соњаи биология корњои илмї анљом додааст. 
Муаллифи зиёда аз 180 маќолањои илмї, илмию методї, 7 дастури 
таълимї, як монография, 4 китоби дарсї барои донишљўёни мактабњои олї 
ва китоби дарсии «Зоология» барои синфњои 8-уми мактабњои тањсилоти 
умумии љумњурї мебошад. Дастовардњои илми биологияи тољикро на 
танњо дар љумњурї балки берун аз он дар кишварњои Чехословакия, 
Њиндустон, Англия, Италия, Белорусия, Украина, Туркманистон, 
Узбекистон, Эрон ва ѓ. муаррифї намудааст. Бо роњбарии ў 5 нафар 
мутахассисони љавон рисолаи номзадии худро дифоъ намудаанд ва якчанд 
нафари дигар ба тадќиќотњои илмї машѓуланд. Айни замон раиси Шурои 
табъу нашр, аъзои Шурои диссертатсионии дифои рисолањои номзадї аз 
ихтисоси методикаи таълими химия ва биологияи донишгоњи омўзгорї, 
аъзои Шурои диссертатсионии дифои рисолањои номзадии Донишгоњи 
миллии Тољикистон аз ихтисоси зоология ва физиология, аъзои Шурои 
олимони Институти зоология ва паразитологияи Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон ва аъзои Шурои миллии тањсилот дар назди 
Вазорати маорифи Тољикистон мебошад.  

Фаъолияти омўзгориро бо илм пайваста идома медињад. Зиёда аз 200 
маќолањои илмї ва илмию методї, 3 дастури таълимї, 5 китоби дарсї 
барои мактабњои олї ва китоби дарсии аз нав тањияшудаи зоология (2021) 
барои синфи 8-уми мактабњои тањсилоти умумии љумњурї ба ќалами ў 
тааллуќ доранд. Дар соли 2010-ум асари «Хазандањои Тољикистон»-ро 
тањия намуда, китоби дарсии «Зоологияи сутунмўњрадорон»-ро барои 
донишљўёни мактабњои олии љумњурї аз чоп баровардааст. Дар нашри 
дуюми «Китоби Сурх»-и Тољикистон (соли 2015) њиссагузор мебошад. Дар 
тањияи стандарти давлатї ва китобњои дарсї аз фанњои биология барои 
мактабњои тањсилоти умумї ва олї иштирок намудааст. Барои хизматњои 
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шоистааш дар рушду нумўи маорифи тољик бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1990), ордени «Дўстїи» (2001), 
ифтихорномаи Кумитаи марказии ЛКСМ Тољикистон ва ифтихорномањои 
Вазорати маорифи Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Дастури методї ба дохилшавандагони институтњои педагогї. Д., 1991; 
Пресмикающиеся Северного Таджикистана. Д., 1993; Методикаи ташкил намудани 
дарсњо аз биологияи умумї. Д., 1994; О необходимости экологического образования и 
воспитания студентов в педагогических вузах Республики Таджикистан. Д., 1995; 
Зоогеографические особенности герпетофауни Таджикистана. Д., 1997; Асосњои 
таълимоти эволютсионї. Д., 1997; Асосњои чорводорї. Д., 1998; Зоология (китоби дарсї 
барои синфњои 8-ум). Д., 2001; Корњои беруназсинфї аз биология. Д., 2003; Мулоњизањо 
оид ба биологияи умумї. Д., 2003; Асосњои методикаи таълими биология. Д., 2008; 
Истифодаи чистонњо дар дарсњои биология. Д., 2008; Њалли масъала ва супоришњои 
экологї дар дарсњои биология. Д., 2009; Зоологияи сутунмўњрадорон (китоби дарсї 
барои донишљўёни факултетњои табиатшиносии мактабњои олї). Д., 2010; Зоологияи 
сутунмуњрадорон (китоби дарсї). Д., 2021.  

 
 

САТТОРОВ Њабибулло Ҷабборович (тав. 01. 06. 1990, 
д. Љамбул, шањри Њисор), филолог, хатмкардаи Донишгоњи 
миллии Тољикистон (2013). Солњои 2013–2014 
сармутахассиси шуъбаи илм ва инноватсия, њамзамон 
котиби масъули маљаллаи илмии “Паёми донишгоњи 
омўзгорї», 2014-2016 муди бахши тањияи грантњо ва 
лоињањои инноватсионї дар ќисми илм, 2016-2017 мудири 
шуъбаи илм ва инноватсия, 2017-2019 ёрдамчии ректори 

донишгоњ ва аз соли 2019  сармуњаррири нашрияи “Омўзгори љавони»-и 
ДДОТ ба номи Садриддин Айниро ба зимма дорад.  

Дар мавзуи “Маќоми Азизуддини Насафї дар ташаккули насри 
ирфонии адабиёти форсу тољик»пажуҳиши илмї анљом дода, муаллифи 
зиёда 20 мақолаи илмї ва беш аз 40 маќолаи оммавї аст. Барои хидматњои 
бенуќсон бо ифтихорномањои Донишгоҳ, Вазортаи маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷоизаи озумуни “Олими ҷавони сол-2017» сарфароз 
гардонида шудааст. Барандаи љоизаи ифтихории байналмилалии устод Мирзо 

Турсунзода (2021) аст. 
Ас.: «Мақсади ақсо»-и Азизуддини Насафӣ. Д., 2021.  

 

САТТОРОВА Нигора Тоњирљоновна (тав. 20. 01. 
1982, шањри Душанбе), омўзгори забони англисї, 
номзади илмњои педагогї (2020), хатмкардаи факултети 
забони англисии ДДОТ ба номи С. Айнї (2003), солњои 
2003-2004 дар ташкилоти байналмиллалии Mercy Corps 
кор карда, аз соли 2004 инљониб дар факултети забони 
англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ ба њайси 
ассистент, саромўзгори кафедраи услубшносӣ ва 
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назарияи тарҷума фаъолият дорад. Такмили ихтисосро дар давлатҳои 
Юнони Кадим, Њиндустон ва Эрон гузарондааст. Инчунин, дар 
барномаҳои байнанлмилалӣ ва дар конфоронсњо иштирок карда аст. Дар 
мавзуи “Исторический опит профессионального развития учителей в 
Англии и его применение в повишении квалификации педагогических 
кадров в вузах РТ» рисолаи номзадї дифоъ намудааст.  

 Ас: Система образования в Великобритании (Сборник научних статей).. Д., 2008; 

Духовность и проблеми образования. Д., 2008.  

 

САТТОРОВА Њанифаљон (тав. 28. 03. 1950, ноњияи 
Конибодом-ваф. соли 2018), муаллими фанни география. 
Солњои 1973–1976 дар факултети табиатшиносї ва 
географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи  Т.Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Солњои 1973–1976 лаборанти калони кафедраи 
географияи иќтисодї, 1976–2000 методисти калони  
шуъбаи ѓоибонаи факултети географияи Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќ. Љўраев буд. 

Аз соли 2005 то 2018 муаллими кафедраи туризм ва методикаи таълими 
географияи донишгоњи мазкур буд. Муаллифи зиёда аз 25 маќолањои илмї 
ва илмию методї мебошад, ки дар онњо пањлуњои мухталифи масъалањои 
баланд бардоштани маърифати экологии хонандагон, њифз ва истифодаи 
самараноки захирањои обиро тадќиќу тањлил намудааст. Дар масъалаи 
тарбияи мењнатии хонандагон дар дарсњои табиатшиносї тадќиќоти илмї 
бурда аст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2001), 
ифтихорномањои Вазорати маориф, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва донишгоњи омўзгорї ќадрдонї карда 
шудааст. 

  
 

 
САФАР Сулаймонї (тав. 10. 03. 1951, н. Исфара, 

ваф. 2018), педагог, доктори илмњои педагогї (1995), 
профессор (1997). Солњои 1968–1972 дар Омўзишгоњи 
омўзгории ш. Конибодом ва солњои 1972–1976 дар 
Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба номи М. 
Турсунзода тањсил кардааст. Солњои 1976–1980 
муаллими калони кафедраи китобшиносии Донишкадаи 
санъати Тољикистон, 1980–1983 аспиранти Донишгоњи 
давлатии фарњанги Москва буд. Солњои 1983–1985 ба 

њайси дотсенти кафедраи китобшиносї, 1985–1987 мудири кафедраи 
номбурда дар Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон кор кардааст. 
Солњои 1987–1990 дар докторантураи Донишгоњи фарњанги Москва тањсил 
кардааст. Солњои 1990–1995 дотсенти кафедраи педагогикаи Донишгоњи 
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Исфањони Љумњурии Исломии Эрон буд. Солњои 1992–1997 дар факултети 
филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тањсил кардааст. Солњои 
1998–1999 њамчун мудири кафедраи китобшиносии Донишкадаи давлатии 
санъати Тољикистон, 1999–2004 директори Пажуҳишгоњи фарњанг ва 
иттилоот, 2004–2007 мудири кафедраи педагогикаи умумии ДДОТ ба номи 
Ќ. Љўраев кор кардааст. Аз соли 2007 то охири умр дар вазифаи мудири 
Маркази тањсилоти миллї ва инноватсияи Пажуҳишгоњи илмњои 
педагогии Академияи тањсилоти Тољикистон фаъолият дошт. Муаллифи 
беш аз 800 асару маќолањои илмї ва илмию методї мебошад, ки 
масъалањои педагогика, омўзишу парвариш, таълиму тарбия, китобу 
китобдорї, китобшиносї, фарњангшиносї, забоншиносї, масъалањои 
эроншиносию афѓоншиносї ва равобити фарњангиро фарогир мебошанд. 
«Консепсияи рушди фарњанги Тољикистон», Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фаъолияти китобдорї» ва чанде санадњои давлатию идорї ва 
барномањои соњаи фарњанг ва иттилоотро мураттаб гардонидааст. Дар 
тайёркунии кадрњои илмї муваффаќ мебошад. Зери роњбарии ў зиёда аз 15 
нафар аспиранту унвонљўён дар соњаи педагогика рисолаи номзадї дифоъ 
кардаанд ва айни њол 18 нафар унвонљўёни хориљї зери роњбарии ў ба 
корњои илмию тадќиќотї машѓул буданд. Бо нишонњои сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1982), «Аълочии фарњанги 
Љумњурии Тољикистон» (1983), мукофотњо ва ифтихорномањои Вазорати 
фарњанг ва маорифи Тољикистон ва Љумњурии Исломии Эрон сарфароз 
карда шудааст.  

Ас.: Фарњангшиносї (китоби дарсї). Д., 2002; Тамаддун. дар 4 љилд. Д., 2003–2008; 
Донишномаи педагогикаи навин. Д., 2009; Педагогикаи Ислом. Д., 2009; Афкори педагогии 
Имоми Аъзам. Д., 2009; Таълиму тарбият дар Ислом. Д., 2010.  

 

 
 САФАРЗОДА Давлат Шариф (тав. 8. 03. 1971, 

шањраки Фархор), шоир ва публитсист. Соли 1982 мактаби 
миёнаи №7 зодгоњаш, соли 1993 факултаи филологияи 
тољики Донишгоњи давлаттии омӯзгории ш.Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченкоро ба поён расондааст. Соли 1993 
фаъолияти мењнатиро дар Кумитаи давлатии телевизион ва 
радиои Тољикистон оѓоз бахшида, дар вазифањои ёвари 

коргардон, муҳаррири идораи фарҳангу маънавиёт, муҳаррири калони 
идораи барномаҳои сиёсии ТВТ, сармуҳаррири идорањои барномаҳои 
сиёсӣ ва афкори умум ва Ахбори ТВТ, муовини аввали директори ТВТ кор 
кардааст. Солњои 2012-2014 директори генералии КВД «Тољиккино», аз 
соли 2014 то 2019 сардори Раёсати табъу нашри Вазорати фарњанги 
Тољикистон, 2019-2021 директори Муассисаи нашрявии «Адиб»- и 
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва аз соли 2021 муовини вазири 
фарњанги Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Асосан, дар соњаи очерку публитсистика ва шеъру тарљума тавфиќ 
ёфтааст. Ашъораш дар сањифањои матбуоти даврї ва маҷмуањои «Пайѓоми 
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ишќ» (1998), «Шеъри гањвора» (2010), «Шањбол» (2010), «Ављи парвоз» 
(2011), «Дурахши истиќлол» (2011), «Девони ашъор» (Кобул, 2013), «Исёни 
ѓурур» (2013) фароњам омадаанд.  

Мавзуњои худшиносиву худогоњии миллї, муњаббат ба зодбум, 
тараннуми манзарањои дилфиреби Ватан, тарѓиби хислатњои њамидаи 
инсонї, некиву накукорї, дўстиву рафоќат дар осораш мавќеи мењварї 
касб кардаанд. Ба ашъораш њунармандони зиёд оњанг бастаанд.  

Барои хизматњои шоён ба медали “Хизмати шоиста” ( 2008) ва 
унвони ифтихории “Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон” (2018) 
сарафроз шудааст. Барандаи Љоизаи Иттифоќи журналистони Тољикистон 
ба номи Абулќосим Лоњутї (2002) ва Љоизаи ба номи Мирзо Турсунзода 
(2013) буда, аз соли 2010 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.   

 

 
САФАРОВ Аъзам (тав. 20. 12. 1920, н. Айнї, ваф. 

маълум нест), файласуф, номзади илмњои фалсафа 
(1965), дотсент, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. 
Соли 1951 шуъбаи ѓоибонаи факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко ва соли 1952 мактаби олии 
Кумитаи бехатарии давлатии ИЉШС-ро дар ш. Москва 
хатм кардааст. Солњои 1978–1985 њамчун дотсенти 
кафедраи фалсафаи Донишкадаи давлатии омўзгории 

ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. То ба донишкадаи 
омўзгории пойтахт ба кор омаданаш дар вазифаи ходими калони илмии 
шуъбаи фалсафаи АИ Тољикистон, муаллими калони кафедраи фалсафаи 
Донишкадаи омўзгории ш. Ленинобод ва дотсенти Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Кулоб фаъолият намудааст. Муаллифи зиёда аз 50 корњои 
илмї ва илмию оммавї мебошад. Бо 5 медал мукофотонида шудааст.  

Ас.: Моњияти иљтимоии Суфизм. Д., 1965.  

 
САФАРОВ Исмоил Иброњимович (тав. 20. 02. 

1948, н. Орджоникидзеобод), кимёшинос, номзади 
илмњои химия (1989), дотсент (1990). Соли 1970 
факултети биология-химияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1970–1971 коромўз-тадќиќотчии 
донишкадаи номбурда буд. Солњои 1971–1972 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 1972–
1975 дар шуъбаи рўзонаи аспирантураи Институти 

равандњои нефтохимияи Академияи илмњои Озарбойљон тањсил кардааст. 
Солњои 1975–1993 њамчун муаллим, муаллими калон ва дотсенти кафедраи 
химия ва биологияи органикии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев фаъолият намудааст. Њамзамон солњои 1981–
1993 вазифаи муовини декани факултети биология-химия оид ба таълимро 



663 

 

ба уҳда дошт. Солњои 1993–1994 ба њайси сармутахассис ва муовини 
сардори Раёсати тањсилоти миёна ва олии касбии Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон, 1995–2007 сардори Раёсати илм, 2007–2009 мудири 
шуъбаи тањсил ва ислоњоти соњаи маориф кор кардааст. Аз 2009 то ба 
имрўз сармутахассиси шуъбаи тањсил ва ислоњоти соњаи маорифи Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон мебошад. Њамчунон аз соли 2000 аъзои 
Шурои эътирофи мутаќобилаи њуљљатњои тањсилот ва унвонњои илмии 
Кумитаи њамгироии иќтисодии Аврупову Осиё (Белорусия, Россия, 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон), аъзои Шурои марказии 
маърифати экологии давлатњои Осиёи Марказї ва аз соли 2005 раиси 
Шурои коршиносони фанни биологияи назди Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон аст. Муаллифи зиёда аз 100 корњои илмї ва илмию 
методї аст, ки дар онњо гурўњивазкунии термикии эфирњои аллилфенилї ва 
дигар масъалањои химиявї баррасї шудаанд. Муаллифи ду китоби дарсї 
ва ду ихтирооти илмї аст. Дар конференсияњои љумњуриявї ва 
байналмилалї бо маърузањо баромад намудааст. Аввали солњои 80-уми 
асри ХХ дар татбиќи барномаи илмию техникии умумииттифоќии 
«Реактив» ширкат варзида, дар муддати чањор сол ба њосил кардани ќариб 
50 моддаи нави химиявї ноил мегардад, ки як ќисмати онњо ба мундариљаи 
каталогњои умумииттифоќии истењсоли реактивњои химиявї дохил шуданд. 
Бо «Медали нуќра»-и намоишгоњи комёбињои хољагии халќи ИЉШС, 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1993) ва 
унвони фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон» (1998) ќадр карда 
шудааст.  

Ас.: Химияи органикї (китоби дарсї барои синфњои 10, ҳаммуаллиф). Д., 2006; 
Экология (китоби дарсї барои синфњои 9, бо њамммуаллифї). Д., 2006.  

 
 
 

 
САФАРОВ Юлдош Сафарович (тав. 20. 10. 1934, 

д. Дарбанди н. Бойсуни ЉШС Узбекистон, ваф. 04.2011), 
забоншинос, номзади илми филология (2002), дотсент 
(2004). Солњои 1953–1958 дар факултети таърих ва 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Аз соли 1958 њамчун мудири кабинети забон ва 
адабиёти тољик, ассистент, муаллими калон, дотсенти 
кафедраи забони тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї 

фаъолият мекунад. Њамзамон солњои 1958–1971 вазифаи раиси 
радиошунавонии донишкадаи омўзгориро ба уҳда дошт. Оид ба забони 
осори насри муосири тољик, аз љумла рољеъ ба забон ва услуби Рањим 
Љалил, Њабиб Юсуфї, Пайрав Сулаймонї, Садриддин Айнї, Мирзо 
Турсунзода ва дигарон тадќиќоти илмї бурдааст.  
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Ас.: Таснифоти калимањои русию интернатсионалии асарњои Рањим Љалил аз рўи маъно. 
Д., 2001; Луѓати чандомади калимањои русї- интернатсионалии асарњои Рањим Љалил. Д., 1993; 
Ихтисорањо дар асарњои Рањим Љалил. Д., 1994; Калимањои мураккаби кўтоњкардашуда дар 
асарњои Рањим Љалил // Мактаби советї. Д., 1989, №11; Баъзе хусусиятњои луѓавии ашъори С. 
Айнї // Паёми донишгоњи омўзгорї (бахши филологї ва љомеашиносї). Д., 1997, №5.  

 
САФАРОВ Мањмадалї Мањмадиевич (тав. 05. 05. 

1952, д. Найзираки н. Орљоникидзеобод (имрўза 
Вањдат), физики тољик, доктори илмњои техникї (1994), 
дотсент. Солњои 1969–1974 дар факултети физикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1975–1980 
лаборанти калони кафедраи методикаи таълими 
физика, 1980–1984 аспирант, 1984–1988 ассистент, 1988–
1994 муаллими калон ва дотсенти кафедраи физикаи 

умумии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев 
буд. Оид ба хосиятњои њароратии эфирњои сода ва мањлули обии гидразин 
вобаста ба њарорат ва фишор кори илмї бурда, зиёда аз 160 номгўи корњои 
илмї ва илмию методї нашр намудааст. Инчунин, њаммуаллифи се 
ихтироот мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» (1992) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Асосњои физикаи гармо (ҳаммуаллиф). Д., 1992.  

 
САФАРОВ Ниёз Сафарович (тав. 12. 08. 1931, д. 

Работингаки н. Шурообод, ваф. 2013, ш. Душанбе), 
равоншиноси тољик. Соли 1949 Донишкадаи 
муаллимтайёркунии ш. Кулобро хатм намудааст. 
Солњои 1950–1952 дар Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1952–1954 муаллими кафедраи 
педагогика ва психологияи Донишкадаи 
муаллимтайёркунии ш. Кулоб, 1955–1957 декани 

факултети таъриху филологияи Донишкадаи омўзгории ш. Кулоб, 1957–
1960 муовини директори Донишкадаи омўзгории ш. Кулоб оид ба таълим 
ва корњои илмї, 1962–1968 муаллими калони кафедраи равоншиносии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 
1968–1969 сардори Раёсати кадр ва мутахассисони љавони Вазорати 
маорифи халќи Тољикистон буд. Солњои 1969–1991 њамчун сардори Раёсати 
мактабњои олї ва миёнаи махсус, мактаби олї ва илм, маълумоти олї ва 
миёнаи махсус, маълумоти олии Вазорати маорифи Тољикистон кор 
кардааст. Солњои 1991–1995 муовини Вазири маорифи Љумњурии 
Тољикистон, 1995–1996 Мушовири давлатии Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба илм ва масоили иљтимої, 1996–1997 Мушовири 
давлатии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба илм, фарњанг ва 
масоили иљтимої, 1997–1999 Мушовири давлатии Президенти Љумњурии 



665 

 

Тољикистон ва сардори Раёсати сиёсати иљтимоии Дастгоњи иљроияи 
Президенти Тољикистон буд. Аз соли 2000 то ба имрўз њамчун мушовири 
ректори Донишкадаи иќтисодии Тољикистон фаъолият дорад. Бо орденњои 
«Нишони фахрї» (1961, 1971), медали «Барои мењнати шоён», ба 
муносибати 100-солагии рўзи таваллуди В. И. Ленин, медали «Ветерани 
мењнат» (1985), ордени «Дўстї» (1999) ва ифтихорномаи Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

 
САФАРОВ Нозим (тав. 26. 02. 1939, н. Ленин), 

муаррихи тољик, доктори илмњои таърих (1988), 
профессор (1990). Соли 1963 факултети таърихи 
Донишкадаи давлати омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1963–1964 
муаллими мактаби миёнаи №1 н. Данѓара, 1963–1965 
методисти шуъбаи маорифи н. Данѓара, 1965–1968 
аспиранти кафедраи таърихи ЊКИШ, 1968–1970 
муалими таърихи ЊКИШ-и донишкадаи омўзгории 

пойтахт, 1970–1973 мудири шуъбаи хонаи маорифи КМ ЊК Тољикистон, 
1974–1978 муаллими калон, дотсенти кафедраи таърихи ЊКИШ, 1978–1980 
декани факултети педагогика, 1980–1990 декани факултети такмили 
ихтисоси директорони мактаби миёнаи назди Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1990–1992 
њамчун директори Донишгоњи такмили ихтисоси муаллимони ЉШС 
Тољикистон ва њамзамон муаллими њамкори донишгоњи омўзгории 
пойтахт кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 50 маќолањои илмї ва илмию 
оммавї мебошад. Оид ба Њизби коммунисти Тољикистон ва масъалањои 
тайёр намудани кадрњои омўзгорї дар давраи сохтмони сотсиализм кори 
илмї бурдааст. Айни њол нафаќахўр аст.  

Ас.: Коммунистическая партия Таджикистана и вопроси подготовки учительских 
кадров в годи построения социализма. Д., 1969; Ленинская забота об учителе в годи 
строительства социализма. Д., 1970; Ленинские идеи о народном образовании и их 
осуществление в Таджикистане. Д., 1970; Ликвидация неграмотности женшин – 
таджичек в годи построения социализма. Д., 1971; Методические совети по изучению 
истории КПСС. Д., 1975.  

 
САФАРОВА Мављигул Рањимовна (тав. 04.04.1967, н. 
Шањритус). Омўзгори забони русї, хатмкардаи шуъбаи 
ѓоибонаи факултети забон ва адабиёти рус ДДОТ ба 
номи С.Айнї (1994). Фаъолияти педагогиро аз  1994 дар 
мактаби миёнаи №2-и н. Ќумсангир оѓоз намудааст. 

Солњои 2000-2009  омӯзгори  фанни забон ва адабиёти 
руси  мактаби миёнаи № 5-и н. Фирдавсии  ш. Душанбе. 
Аз соли 2009 инљониб дар ДДОТ ба номи С.Айнї ба 

сифати ассистенти  кафедраи забони  муосири  рус ва забоншиносии 
умумии факултети забон ва адабиёти рус, омўзгори калони кафедраи  
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умумидонишгоҳии  забони русї ва аз соли 2009 ба ин сў дар  вазифаи 
мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус фаъолият 
дорад. Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Основы обучения русскому 
речевому этикету учащихся таджикской  школы в современных условиях 
межкультурной коммуникации»  дифоъ намуда аст (2016). 
  Ос.: «Обучение основам речевого этикета учащихся-таджиков на уроках русского языка». Д. 

2021; «Практический курс русского языка» (барои донишљўёни курси 1-уми ихтисоси биология,  

биология-химия, биология-экологияи  факультети биология. Д., 2020; Теоретико-практический 

курс по русскому языку (иб. аз 3 ќ.). Д., 2020, 2021. 

 

 
САТСКАЯ Павлина Никитична (тав. 11. 01. 1927, 

д. Куберлаи вилояти Ростови РСФСР, ваф. маълум 
нест), филолог, номзади илмњои педагогї (1983), 
профессор (1996), узви вобастаи Академияи илмњои 
омўзгорї ва иљтимоии Россия (1997). Соли 1949 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1949–1950 
муаллими забони англисии мактаби миёнаи №20 ш. 
Душанбе, 1950–1977 муаллими кафедраи забони 

хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1977–1997 мудири кафедраи методикаи таълими забонњои 
хориљии донишкадаи мазкур буд. Аз соли 1997 профессори кафедраи 
забони англисї ва забоншиносии типологии Донишгоњи Россия–
Тољикистон (Славянї) мебошад. Муаллифи як ќатор корњои илмию методї 
оид ба масъалањои таълими забони англисї мебошад. Дар тадќиќотњояш 
душворињои аз худ намудани забонњо, машќњои забонї ва методикаи 
омўзиши забони англисиро баррасї намудааст. Бо унвони «Корманди 
шоистаи Тољикистон» (1998) сарфароз карда шудааст.  

Ад.: Развитие умений устной речи на уроках англиского языка. Д., 1958; Устний 
метод обучения английскому языку. Д., 1965; Обзор и сопоставительний фонетический 
анализ английского и таджикского языков с виводами о трудностях. Д., 1967; Устний 
вводний курс английского языка в 5 классах таджикских школ. Д., 1969; Английский 
язык для новичков. Д., 1989; Вопроси методики английского языка таджикской школе. 
Д., 1995.  

 
СВИРИД Людмила Александрова (тав. 29. 11. 

1920, н. Верхний Каменскии вилояти Пенза, ваф. 
маълум нест), муаллими забони русї. Соли 1945 
Донишгоњи давлатии ш. Ленинградро бо ихтисоси 
русишиносї хатм кардааст. Солњои 1954–1956 ба њайси 
муаллим, 1957–1995 муаллими калони кафедраи забони 
русї ва забоншиносии умумии факултети забон ва 
адабиёти руси Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор карда, дар тарбия ва 
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тайёр намудани њазорњо нафар мутахассисони маълумоти олидор аз рўи 
ихтисоси забон ва адабиёти рус сањм гузоштааст. Муаллифи корњои зиёди 
илмї, илмию методї, аз љумла «Книга для чтения по русскому языку для 
студентов ВУЗов с таджикским языком обучения» (1966) мебошад. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз 
гардонида шудааст.  

 
СЕГАЛ Борис Иосифович (тав. 15. 12. 1929, ш. 

Ленинград, ваф. маълум нест), муаллими забони 
олмонї. Соли 1951 Донишкадаи давлатии омўзгории 
забонњои хориљии ш. Ленинградро хатм намудааст. 
Солњои 1951–1960 муаллим, муаллими калони кафедраи 
забони олмонии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 1960–1961 
муаллими забони олмонии кафедраи забонњои хориљии 
Донишкадаи техникии саноати моњидорї ва хољагии ш. 

Калининград, 1961–1963 муаллими мактаби миёнаи №23 ш. Калининград 
буд. Солњои 1963–1994 њамчун муаллими калони кафедраи забони олмонии 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор 
кардааст. Муаллифи 10 маќолаи илмї ва як дастури методї бо 
њаммуаллифии омўзгорони кафедраи забони олмонї аст.  

 
СЕМЕНОВ Александр Александрович (тав. 12. 10. 

1873, губ. Тамбов, ваф. 16. 11. 1958, ш. Душанбе), 
муаррихи маъруфи советї, академики АИ ЉШС 
Тољикистон (1951), аъзо-корреспонденти АИ ЉШС 
Узбекистон (1943), Ходими хизматнишондодаи илми 
ЉШС Тољикистон (1946) ва ЉШС Узбекистон (1944). 
Соли 1885 Донишкадаи муаллимтайёркунии ш. Тамбов 
ва соли 1900 Донишкадаи забонњои шарќии ба номи 
Лазареви ш. Москваро хатм кардааст. Солњои 1901–

1905 ёрдамчии коргузори идораи вилояти Закаспий, сипас мудири шуъбаи 
омор, 1906–1916 коргузори идораи генерал-губернатории Туркистон, 
чандин солњо мушовири намояндаи Россия дар Бухоро буд. Баъди 
Инќилоби Октябр дар корњои ташкилї ва пешрафти фаъолияти илмии АИ 
ИЉШС, Донишгоњи ш. Тошкент, музейњои Москва, Ленинград, Осиёи 
Миёна, Институти шарќшиносї, таърих ва санъати ЉШС Узбекистон, АИ 
ЉШС Тољикистон ва ѓ. иштирок дошт. Дар аввали солњои 50-уми асри XX 
ба аспирантњои Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи 
Т. Шевченко ба њайси муаллими ѓайриштатї дарс гуфтааст. Аз соли 1951 
то охири умраш ба њайси директори Институти таърихи АИ ЉШС 
Тољикистон кор карддаст. Ў аъзои њаќиќии як ќатор љамъиятњои илмї буд. 
Доир ба масъалањои археология, этнография, санъат, таърих, ислом, 
хусусан тасаввуф, исмоилия асарњои илмї навиштааст. Хизмати ў дар 
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омўзишу тарљума ва нашри дастнависњо, љамъоварии маълумотњо рољеъ ба 
таърих ва маданияти халќњои Осиёи Миёна, пеш аз њама тољикон, бузург 
аст. Инчунин, дар тадќиќи њаёт ва фаъолияти мутафаккирони асрњои миёна 
Абурайњони Берунї, Абуалї ибни Сино, Носири Хисрав ва дигарон њиссаи 
сазовор гузоштааст. Муаллифи зиёда аз 300 асари илмї мебошад. Бо 2 
ордени «Байраќи Сурхи Мењнат», 2 ордени «Нишони фахрї», бо медали 
«Барои мењнати шоён дар солњои Љанги Бузурги Ватанї» ва 
ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ва ЉШС 
Узбекистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Материалњо барои омўзиши шеваи тољикони кўњистонии Осиёи Миёна. 
Тошкент, 1900; Очеркњои этнографии Кўњистони Зарафшон, Ќаротегин ва Дарвоз. 
Тошкент, 1903; Очерк дар бораи сохти заминдорї ва хирољситонии собиќ аморати 
Бухоро. Тошкент, 1929; Первие шейбаниди и борьба за Мавераннахр (16 вв.). Д., 1951; 
Надпись на надгробии псевдо-сейид Омара в гур-и Эмире в Самарканде // Эпиграфика 
Востока №1, 1947; Надпис на надгробиях имура и его потомков в гур-и Эмире // 
Эпиграфика Востока №2, 1948; Надписи на подгробиях Тимура и его портомков а гур-и 
Эмире // Эпиграфика Востока № 3, 1949; Некоторие данние по экономике империи 
Султана Хусейн-Мирзи (1469–1506) // Известия АН Тадж. ССР. Отд. Общ. Наук, № 4, 
1953.  

 
СЕНЮШКИН Константин Дмитриевич (тав. 02. 

04. 1901, вилояти Улянов, ваф. маълум нест), географ, 
номзади илмњои география (1965). Соли 1941 шуъбаи 
ѓоибонаи факултети географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро бо 
дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1920–1925 
муаллими тарбияи љисмонии мактаби миёнаи ш. 
Уляновский, 1925–1926 хидмати артиши шуравї, 1927–
1929 корманди идораи заминшиносии Сибири Ѓарбї, 

1929–1931 прораби Комиссарияти халќии ЉШС Тољикистон, 1931–1932 
муаллими тарбияи љисмонии мактаби миёнаи ш. Уляновский, 1932–1934 
топограф дар Сибири Шарќї, 1934–1936 картографи фабрикаи ш. 
Тошкент, 1936–1937 картографи Кумитаи замини Љумњурии Тољикистон, 
1937–1939 топографи Институти тадќиќотї-илмии Тољикистон, 1939–1943 
муаллими географияи мактабњои миёнаи ш. Сталинобод буд. Солњои 1943–
1945 дар сафњои артиши шуравї  хизмат кардааст. Солњои 1945–1946 
инспектори калони омўзишгоњи касбї-техникии ш. Сталинобод буд. 
Солњои 1946–1979 њамчун муаллими калони кафедраи заминшиносї ва 
геологияи факултети географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко фаъолият дошт. Дар муддати 33 соли 
фаъолияти омўзгориаш дар донишкадаи омўзгории пойтахт дар тарбияи 
њазорњо нафар мутахассисони маълумоти олидор сањми арзандаи худро 
гузоштааст. Муаллифи зиёда аз 30 маќолањои илмї, илмию методї ва 
якчанд маводњои таълимї барои донишљўён аст. Барои хизматњояш бо ду 
медал, ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон, 
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нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи ИЉШС» ва «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

 
СЕРГЕЕВ Артур Филипович (тав. 04. 05. 1931, ш. 

Ленинград, ваф. маълум нест), забоншинос, номзади 
илми филология (1966), дотсент (1977). Соли 1955 
Донишкадаи давлатии омўзгории забонњои хориљии ш. 
Москва ба номи М. Торезро хатм кардааст. Солњои 
1959–1961 аспиранти Донишкадаи забонњои хориљии ш. 
Москва буд. Солњои 1955–1981 њамчун муаллим, 
муаллими калон, мудири кафедраи забони немисї ва 
франсузии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 

Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 25 
корњои илмї оид ба забоншиносї мебошад. Таълифотњояш масъалањои 
назария ва амалияи грамматика, типологияи муќоисавии забонњои 
франсузї ва русиро фаро гирифтаанд. Бо медали «Барои мењнати шоён», 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1975) ќадр 
карда шудааст.  

 
СЕРЕБРЯНИКОВ Лев Федорович (тав. 29. 09. 

1925, ЉАШС Чувашистон, ваф. 19. 11. 1990, ш. 
Душанбе), њуќуќшиноси тољик, номзади илмњои 
њуќуќшиносї (1971), дотсент (1980), иштирокчии Љанги 
Бузурги Ватанї. Соли 1959 факултети њуќуќшиносии 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм кардааст. Солњои 1943–1945 иштирокчии 
Љанги Бузурги Ватанї, 1945–1966 хидмати артиши 
шуравї дар Комитети бехатарии давлатии ИЉШС ш. 

Душанбе, 1966–1968 корманди калони нашриёти давлатии Тољикистон, 
1968–1972 Котиби илмии Президиуми АИ ЉШС Тољикистон, 1973–1980 
муаллими калон, дотсенти кафедраи коммунизми илмии Донишкадаи 
индустралии ш. Тюмен, 1980–1990 дотсенти кафедраи коммунизми илмии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Муаллифи 15 асар ва зиёда аз 50 маќолањои илї ва илмию оммавї 
мебошад. Барои хизматњояш бо ордени Љанги Бузурги Ватанї дараљаи 1 ва 
12 медал мукофотонида шуда буд. Дар конференсияњои илмї-назариявї бо 
маърузањо баромад мекард.  

Ас.: Марксизм-ленинизм о становлении социалистического государства. Д., 1968; 
К вопросу о сломе угнетатальского эмирского аппарата на территории современного 
Центрального и южного Таджикистана // Известия АН Тадж. ССР. Д., 1970. №3.  

 
СИЁСАТШИНОСЇ, кафедра.  
Кафедраи сиёсатшиносї то соли 1991 ба љои кафедраи «Коммунизми 

илмї» арзи вуљуд кардааст. Устодони аввалини кафедраи (коммунизми 
илмї) номзади илмї фалсафа, дотсент А. Абдуназаров, А. Жилин, Н. 
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Салимов, Ш. Љумъаев, Г. Мухторова, С. Давлатов, Њ. Шоимардонов 
буданд. Кафедраро номзади илмї фалсафа, дотсент Абдуназаров А. 
сарварї мекард. Сентябри соли 1970 Абдуназаров А. ба вазифаи љонишини 
мудири шуъбаи илм ва мактабњои олии КМ Њизби Ќоммунистии 
Тољикистон таъин гардид. Вазифаи мудири кафедра ба уҳдаи номзади 
илмї таърих, дотсент М. Яњёев гузошта шуд. Соли 1973 дотсент М. Яњёев 
ба докторантура шомил шуд. Ба вазифаи мудири кафедра номзади илмї 
таърих, дотсент Назарова С. интихоб шуда, то соли 1987 адои вазифа 
намуд. Соли 1979 њайати кафедра аз њисоби мутахассисони варзида пурра 
гардид. Номзади илмї таърих, дотсент Серебренников Л. Ф., номзади 
илмї таърих, дотсент Мирзоев М ба њайати кафедра шомил шуданд. Бо 
сабаби ба нафаќа рафтани Назарова С., соли 1987 доктори илмї таърих, 
профессор Шарипов Я. Ш. мудири кафедра интихоб шуд. Соли 1994 
профессор Шарипов Я. Ш. ба нафаќа баромад ва вазифаи мудири 
кафедраро номзади илмї фалсафа, дотсент Давлатов С. ба уҳда гирифт ва 
то соли 1998 ин вазифаро иљро намуд. Моњи июни соли 1998 доктори илмї 
фалсафа, просессор М. Гулахмедов мудири кафедраи сиёсатшиносї 
интихоб гардид. Аз моњи январи соли 2009 то соли 2012 номзади илмњои 
сиёсї, дотсент Ќосимова Р. И. вазифаи мудири кафедраи сиёсатшиносиро 
ба уҳда дошт. Аз соли 2012 то соли 2014 иљрокунандаи вазифаи мудири 
кафедра, д.и.ф., профессор Гулахмедов М. ба уҳда дошт. Аз соли 2014 то 
соли 2017 вазифаи мудири кафедраро номзади илмњои сиёсї, дотсент 
Ахиева С ба душ гирифт. Аз соли 2017 то инҷониб мудири кафедра н.и.с. 
дотсент Бедилов Ҳ. Қ мебошад.  

Дар кафедра 14 нафар омўзгорон кору фаъолият доранд. Омўзгорони 
кафедра дорои унвонњои илмї буда, оид ба самтњои илмии сиёсати дохилї 
ва хориљии давлат тадќиќот ва фаъолияти илмї бурда истодаанд.  

Дар кафедра як профессор д.и.ф., Гулахмедов М. дотсентон Давлатов 
С., Бедилов Њ. К., Њакимов Р., Ќосимова Р., Ахиева С., муаллими калон 
Ќувватов С. ва ассистентон Имомназарова М., Амиров Т., Мусоев И., 
Мирзоев У ва лаборант Саидова Ф. фаъолият намудаанд.  

Дар солњои охир дар кафедра аз тарафи устодони кафедра асрсњои 
илмию оммавї ва методї дар њаљми 2 дастури таълимї, 2 китоби дарсї ва 
зиёда 20 маќолањо ва фишурдањои матн низ ба нашр расидааст.  

Кафедра дар раванди корњои тарбиявии донишљўён фаъолона 
ширкат намуда, дар ташаккули тафаккури сиёсии онњо њисса мегузорад. 
Барои ин маќсад бо љавонон суҳбату лексияњо, мањфилу озмунњо ва 
конференсияњо гузаронида мешаванд. Донишљўён барои навиштани 
маърузањо љалб карда мешаванд. Устодони кафедра дар мавзуъњои 
тарбиявї дар рўзномаю маљаллањо, симою садо мунтаззам баромад карда, 
дар тарбияи ватандўстї ва ахлоќи њамида њисса мегузоранд.  

Устодони кафедраи сиёсатшиносї мутобиќи сохтори имрўзаи 
идоракунии љомеа дар бахшњои гуногуни сиёсї, низоми сиёсї ва равандњои 
ташкил кардани он, маданияти сиёсї, усули ќабул кардани ќарорњо ва 
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бунёди сохтори љомеаи демократї корњои назарраси тадќиќотї, илмї, 
методї ва тарбиявиро мебаранд. Дар пешравињои корњои кафедра њиссаи 
устодон Гулахмедов М., Давлатов С., Ќосимова Р. И., Бедилов Њ. К., 
Њакимов Р. М., Ахиева С. У., Ќувватов С., Амиров Т., Имомназарова М., 
Мусоев И., Мирзое У ва дигарон назаррас аст.  

Устодони кафедра аз рўи равияњои «Муносибатњои миллї дар љомеаи 
демократї», «Ташаккули љањонбинии халќи тољик», «Наќши вањдат дар 
даврони истиќлолият», «Муносибатњои иќтисодї-иљтимоии дар давраи 
сохти демократии Тољикистон», «Маданияти сиёсї», «Вазъи фазои 
геополитика дар минтаќањои Осиёи Марказї», «Камбизоати ва низоъњои 
сиёсї», «Роль модернизация в обществе», «Наќши маданияти сиёсии 
љавонон дар љомеа» тадќиќот мебаранд.  

То ба имрўз устодони кафедра як ќатор китобњои дарсї, дастурњои 
таълимиву методї, рисола ва брошюрањо нашр намудаанд, ки инҳо 
китобҳои дарси «Геополитика», «Низоъшиносї», «Маҷмуи лексияњо аз 
фанни сиёсатшиносї», «Дастури методї аз фанни сиёсатшиносї», 
«Политология», «Равандњои миллї ва сиёсии истиќлолияти Тољикистон», 
«Хусусиятњои сиёсии хориљии Љумњурии Тољикистон», «Межнациональние 
отношения в таджикском современном обществе», «Проблеми развития 
этнических меньшинств в современном Таджикистане», «Особенности 
становления внешний политики суверенного Таджикистана и его связи со 
странами СНГ», «Камбизоатї ва омилњои пайдоиши он», «Роњнамо барои 
волидайн љињати таълиму тарбияи фарзанд», «Особенности формирования 
патриотизма таджикского народа», «Политическая элита и политические 
лидери (учебное пособие)», «Эмомалї Рањмон асосгузори давлати навини 
тољикон», «Равзанаи сиёсї» аз љумлаи онњоянд.  

 
 
 
  
 СИРОЉИДДИНИ Шарофиддин (тав. 1950, д. Ревади н. Айнї). 

Баъди хатми мактаби 8-солаи дења тањсилро дар Омўзишгоњи омўзгории 
Панљакент (1964-1968) идома дода, баъдан ба омўзгорї пардохтааст. 
Дастпарвари факултаи филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
Ленинобод ба номи С. М. Киров аст. Ширкатвари Конфаронси 
муаллимони забон ва адабиёти тољик дар шањри Душанбе (1983), яке аз 
муаллифони китоби дарсї ва дигар маводи таълимї буда, соли 1993 бо 
дипломи дараљаи аввал сарфароз гардонида шудааст.  

 Аз соли 1986 эљод мекунад. Намунаи њикоёту ашъораш дар 
рўзномањои «Њаќиќати Ленинобод», «Нилуфар», «Суѓд», «Овози 
Самарќанд», «Садои мардум», «Паёми Душанбе», «Бањори Аљам», 
маљаллањои «Сайњун», «Хуљанд», «Дайри муѓон», «Садои Шарќ», 
китобњои дастљамъии «Хўшањо», (Хуљанд, 1992), «Армуѓони Фалѓар» 
(2000) ба табъ расидаанд. Њикоёту ќиссањояш дар маҷмуањои «Бозии 
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ќисмат» (1991), «Уммањонї» (Панљакент, 1966), «Танбењи 
ишќ» (2003), «Мењру ѓазаб» (2006), «Фидойї» (2007), 
«Дарвозаи тилойї» (2008) ва ѓ. чоп шудаанд. Муаллифи 
драмаи таърихии «Хоља Ањрори Валї» (1977) ва ќиссаи 
фољиавии «Тўѓрал» (1999) мебошад. Аз соли 1999 узви 
Иттифоќи нависандагони љумњурист.  

 
СИРОЉИДДИНОВ Салоњиддин (тав. 27. 09. 1930, 

ш. Уротеппа, ваф. 16. 06. 1998, ш. Уротеппа), муаррих, 
номзади илмњои таърих (1963), дотсент (1972). Соли 
1948 Омўзишгоњи омўзгории ш. Уротеппаро хатм 
кардааст. Солњои 1951–1956 донишљўи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1948–1950 
мудири ќисми таълими н. Ѓарм, 1950–1954 муаллими 
мактаби миёнаи ба номи Сталини н. Ѓончї, 1956–1958 
мудири ќисми таълими мактаби миёнаи ба номи Синои 

н. Восеъ, 1959–1962 аспиранти Институти шарќшиносии АИ ИЉШС, 1963–
1970 муаллими калони кафедраи таърихи ИЉШС, 1971–1996 муаллими 
калон, дотсенти кафедраи таърихи умумии Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи зиёда аз 4 асар 
ва 60 маќолањои илмї ва илмию оммавї аст. Оид ба њаракати миллию 
озодихоњии халќњои араб баъди љанги дуюми љањон кори илмї бурдааст. 
Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ќадр 
карда шудааст.  

Ас.: Њаракати миллї-озодихоњии халќњои араб баъди љанги дуюми љањон, солњои 
1945–1974. Д., 1975; Национально-освободительное борьба арабских народов после 
второй мировой войни, 1945–1975г.. Д., 1975; Новая Республика на Арабском Востоке // 
Коммунисти Тољикистон. Д., 1962, №20; К собитиям на Арабском Востоке // 
Коммунисти Тољикистон. Д., 1962. №6.  

 
СИЯЊАКОВ Сафаралї Мирзоевич (тав. 05. 07. 1965, д. Саѓирдашти 

н. Дарвоз), физикдон, номзади илмњои техникї (2016). Соли 1989 шуъбаи 
рўзонаи факултети физикаи Донишкадаи давлати омўзгории ш. 
Душанберо бо ихтисоси омўзгори физика ва математика хатм кардааст. 
Солњои 1989-1990 муаллими физикаи мактаби №6 ш. Роѓун, 1990-2004 
лаборант, аспирант, мудири лаборатория ва ассистенти кафедраи физикаи 
умумии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев фаъолият намудааст. Солњои 2004-2017 
муаллими калони кафедраи физикаи умумии донишгоњи омўзгорї ва 
њамзамон муовини декан оид ба корњои тарбия, таълим дар факултети 
физика кору фаъолият карда аст. Соли 2018 вазифаи сардори шуъбаи 
мониторинг ва ва бањодињии сифати тањсилотро ба уњда дошт. Солњои 
2018- 2021 дар вазифаи декани факултети технология ва соњибкорї кор 
карда аст. Аз соли 2021 инљониб мудири кафедраи физикаи умумии 
факултети физикаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї фаъолият дорад. 
Муаллифи зиёда 100 маќолаи илмї, стандарт барнома ва роњнамои физика 
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барои омўзгорони фанни физикаи синфи 10-уми муассисањои таълимии 
миёнаи умумї, як китоб ва якчанд дастурњои методї ва барномањои 
таълимї мебошад, ки ба љанбањои мухталифи таълими физика бахшида 
шудаанд.  

 Ас.: Устройство для определения влияния магнитного поля на изменение 
температуропроводности магнитних жидкостей. Малий патент № ТJ 229 Республики 
Таджикистан (соавтор) // Заявка № 0900294 от 31. 03. 2009, №, зарегистрирован в Гос. 
реестре изобретений Республики Таджикистан 17. 06. 2009г., № 27/00 27/74. 1 с. Лаппиш 
ва мављњо. Д., 2011 ќисми 2; Оптика. Д., 2013; Электрик ва магнетизм. Д., 2013; Сохти 
атом. Зарањои элементарї. Д., 2014; Физикаи молекулавї ва асосњои термодинамика 
(барои донишљўёни мактабњои олї). Д., 2015; Асосњои механика, ДДОТ ба номи С. 
Айнї. Д., 2015; Стандарт, барнома ва роњнамои физикаи синфи 10-и муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї. Д., 2018; Корњои лабораторї аз механика, физикаи 
молекулавї, электрик ва магнетизм, оптика. Д., 2019-2020.  

 

СОБИРОВ Абдусабур Шукурович (тав. 10. 05. 1945, н. Њисор), 
риёзидон, номзади илмњои физика-математика (1974), дотсент (1979). 
Соли 1966 шуъбаи математикаи умумии факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм намудааст. Солњои 1966–1979 ассистент ва муаллими калони 
кафедраи алгебра ва назарияи ададњо, њамзамон солњои 1969–1972 
аспиранти донишкадаи номбурда буд. Аз соли 1979 њамчун дотсенти 
кафедраи алгебра ва назарияи ададњои Донишгоњи миллии Тољикистон 
кор карда, аз соли 2007 вазифаи мудирии ин кафедраро ба уҳда дорад. 
Оид ба исботи ќонуни асимптотии таќсимоти ададњои сода бо методи 
элементарї ва дигар масъалањои муњими математика кори илмї бурдааст. 
Равияи илмие, ки ў пеш мебарад, яке аз масъалањои класикии соњаи 
назарияи ададњо буда, натиљаи олимони Амрикої Г. Даймонд ва Д. Љ. 
Стейнигро оид ба бањои асимптотии функсияи Чебишев бењтар менамояд. 
Муаллифи зиёда аз 60 таълифоти илмї ва илмию методї аст. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз шудааст.  

Ас.: Элементњои назарияи маљмуъњо ва мантиќи математикї. Д., 1986; Вичисление 

некоторих комбинаторних виражений // Доклад АН Тадж. ССР, 1991, № 10, Т. 37; О 
некоторих числових неравенствах // Вестник Таджикского национального 
университета, № 1 (49). Д., 2009.  

 
 

СОБИРОВ Гадобой (тав. 1. 12. 1928, н. 
Ўроттеппа, ваф. 6. 10. 1976), риёзидон, номзади илмњои 
физика-математика (1963), дотсент (1966), асосгузор ва 
аввалин мудири кафедраи геометрия дар донишкадаи 
омўзгорї. Соли 1960 факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1960–1962 
аспирант, 1962–1964 ассистент, 1964–1965 муаллими 
калони кафедраи математика, 1965–1968 мудири 
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кафедраи математикаи элементарї ва методикаи таълими математика, 
1968–1972 дотсенти кафедраи назарияи ададњо ва математикаи 
њисоббарории донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Аз соли 1972 то охири 
умр њамчун мудири кафедраи геометрияи донишкадаи номбурда фаъолият 
дошт. Оид ба эљодиёти Алоуддин Ибни Муњаммад Алї ал-Ќушчї ва 
фаъолияти ў дар инкишофи илми математика дар Шарќи Наздик ва 
Миёна, инчунин, дигар масъалањои муњими соњаи математика корњои илмї 
анљом додааст. Муаллифи 4 асари калонњаљми илмї ва зиёда аз 40 
маќолањои илмї, илмию методї мебошад. Ў дар рушду нумўи илми 
математика, бахусус таърихи математикаи Осиёи Марказї хизмати 
арзанда кардааст.  

Ас.: Инкишофи математика дар Осиёи Миёна (асрњои XV-XVII). Д., 1966; 
Њамкории эљодии олимони Осиёи Миёна ва мактаби илмии Улуѓбек дар Самарќанд. Д., 
1973; Тараќќиёти назарияи муодила дар Осиёи Миёна // Мактаби советї, 1962, №10.  

 

 СОБИРОВ Мањмадюнус Маидмуродович (тав. 29. 
11. 1971. шањри Душанбе), географ, номзади илмњои 
география. Соли 2005 зинаи бакаллаврии факултети 
географияи донишгоњи омўзгории Тољикистон ба номи Ќ. 
Љўраевро хатм намудааст. Солњои 2011-2014 ассистенти 
кафедраи методикаи таълими география ва туризм, аз 
соли 2015 муаллими калони кафедраи мазкур. Соли 2017 
рисолаи номзадиро дар мавзуи «Экономико-
географические особенности территориальний 

организации туристко-рекреационного комплекса центрального 
Таджикистана» њимоя кардааст. Солњои 2018- 2020 мудирии кафедраи 
методикаи таълими география ва туризмро ба уҳда дошт. Муаллифи 
якчандмаќолањои илмї бањисоб меравд.  

Ас.:Природно-географические фактори развития регионального туризма в 
Центрального Таджикистана. Д., 2017. Топонимика (Дастури таълимї барои 

донишљўён). Д., 2018.  
 

СОБИРОВА Лутфї Неъматовна (тав.7.11.1951, ш. Душанбе),омўзгори 
забони русї. Хатмкардаи факултети таърих ва филологияи ДМТ (1964), 
муаллими забони русии МТУ № 15- и н. Њисор (1964-1966), муаллим, 
муаллими калон, мудири кафедраи умумидонишгоњии забони русии ДДОТ 
ба номи С.Айнї (1966-2009), аз соли 2008 то соли 2010 муаллими калони 
кафедраи забони муосири рус ва забоншиносии умумии донишгоњи мазкур 
буд. Муаллифи беш аз 15 маќолаи илмї ва илмиву методї. Тули 44 соли 
фаъолият дар донишгоњ дар тарбияи садњо нафар мутахассисон сањм 
гузоштааст. Бо нишони сарисинагии Аълочии маорифи Тољикистон ќадр 
ёфтааст (2005). 
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СОБИР Султон (тав. 9. 05. 1934, деҳаи Шавкати Поён, н.  
Айнї), шоири таронасаро, Арбоби њунари Тољикистон. 
Хатмкардаи факултаи таъриху филологияи ДДОТ ба номи 
С. Айнї. Пас аз хатми донишгоҳи маскур панҷ сол дар 
рӯзномаи “Комсомоли Тоҷикистон» дар вазифаи ходими 
адабӣ ва мудири шуъбаи мактаб ва тарғибу тасдиқи ғояҳои 

Ватандӯстона фаъолият намудааст. Аз соли 1963 то соли 2013 расо 50 сол 
дар бахши адабиёту фарҳанги радиои Тоҷикистон кор кардааст. 
Чакидаҳои хомааш дар мавзуъҳои муҳимтарини замон – Тоҷикистон, 
Ватан, сулҳу дӯстӣ, меҳнату фароғат, ҳусни табиати пуртароват, васфи 
ҷавонӣ ва ишқу муҳаббати ҷовидонӣ пасиҳам интишор шудаанд.  

 Маҷмуаи ашъори ў бо номњои “Субҳи умед» (1973), “Чупонбача» 
(1978) “Таронаи дил» (1983), “Ошёни меҳр» (1986), “Кӯи мурод» (1993), 
“Паёми хуршед» (2003), “Гулњои њаёт» (2004-барои бачањо) “Гулрези ғазал» 
(2004), “Асори дил» (2005) “Парвози суруд», (ба номи-адвор) китобҳои 
бачагона “Чӯпон бача», “Гулҳои ҳаёт» ва “Хирси ношоям» дастраси 
њаводорони каломи мавзун гардидаанд.  

 
СОДИЌЗОДА Розиќ Љангихон (тав. 30. 12. 1957, н. Шамсиддин 

Шоњин, вилояти Хатлон), омўзгори фанни таърих, ходими љамъиятї. 
Хатмкардаи ДДОТ ба номи С. Айнї (1985). Аз соли 1985 то соли 1994 ба 
њайси омўзгори муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №1-и н. Ш. Шоњин 
фаъолият намудааст. Ду маротиба ѓолиби озмуни даври ноњиявии 
«Муаллими сол» гардида, шогирдрнаш ѓолиби олимпиадаи фаннии даври 
вилоятї ва љумњуриявї шудаанд. Аз соли 1995 то соли 2005 дар вазифањои 
мудири шуъба ва роњбари дастгоњи раиси н. Ш. Шоњин кор кардааст. Соли 
2004 курси такмили ихтисосро дар Академияи хизмати давлатии назди 
Президенти Федератсияи Россия гузашта, рутбаи тахассусии мушовири 
давлатии дараљаи 3-юм гирифтааст. Солњои 2005-2017 дар вазифаи мудири 
шуъбаи маорифи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии н. Ш. Шоњин кор 
карда, барои мустањкам намудани заминаи моддї- таълимии соњаи маориф 
сањми арзанда гузоштааст. Солњои 2018-2020 њамчун мутахассиси 
Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
адои вазифа намудааст.  

Ас.: Равзанаи субњ. Д., 2002 (рисолаи таърихї).  

 

 

 

 
СОДИЌОВ Ислом Содиќович (тав. 11. 12. 1948, н. 

Варзоб), физик, номзади илмњои физика-математика 
(1985), дотсент (1986). Солњои 1966–1971 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1971–1978 
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ассистенти кафедраи физикаи назариявии донишкадаи номбурда, 1979–
1984 тадќиќотчї ва аспиранти Академияи илмњои ИЉШС, 1985–1988 
муаллими калони кафедраи физикаи назариявї, 1989–1998 декани 
факултети физика, 1998–1999 директори литсейи назди ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Солњои 1999–2003 њамчун дотсенти кафедраи барќикунонї ва 
автоматонии Донишгоњи аграрии Тољикистон кор карда, айни њол мудири 
кафедраи физикаи донишгоњи мазкур мебошад. Оид ба хосиятњои 
динамикии макромолекулањои хаттї дар майдони гидродинамикии ќадї 
кори илмї бурда, зиёда аз 100 номгўи корњои илмї ва илмию методї, аз 
љумла, 2 рисолаи илмї ва 4 китоби дарсї нашр намудааст. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1990) сарфароз 
шудааст.  

 
 

СОДИЌОВ Музаффар Сафарович (тав. 01. 01. 1959. 
Деҳаи Ҳаррангони боло, ноҳияи Варзоб), омўзгори фанни 

таърих. Соли 1985 донишкадаи педагогии шаҳри Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи С. Айнӣ)- ро 
аз рӯи ихтисоси муаллими таърих ва ҷомеашиносӣ хатм 
намудааст. Пас аз хатми донишгоҳ фаъолияташро ба ҳайси 
омӯзгори фанни таърихи мактаби миёнаи № 26 ноҳияи 
Варзоб (солҳои 1985-1989), мутахассиси шуъбаи ташкилии 

ҳукумати ноҳияи Варзоб (1989-1992), муаллими таърихи мактаби миёнаи № 
26 ноҳияи И. Сомонӣ (1992- 1995), муаллими калони кафедраи таърихи 
умумии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ (солҳои 2012-2013) идома додааст. 
Аз соли 2013 инљониб дар вазифаи Сармутахассиси шуъбаи идоракунии 
сифати таҳсилот ва назорати электронии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї 
адои вазифа дорад. Дар мавзуи «Муҳоҷирати меҳнатии тоҷикон дар 
даврони истиқлолият» пажуҳиш анљом додааст.  

 Ас.: Барномаи таълимӣ аз фанни таърихи Русия (Давраи қадим). Д., 2011; Барномаи 

таълимӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик барои шуъбаи ғоибона. Д., 2017; Барномаи таълимӣ 

аз фанни таърихнигорӣ, таърихи наву навтарини мамлакатҳои хориҷӣ. Д., 2017; Таърихи 

Хитой (Дастури таълимӣ). Д., 2019; «Авесто» ҳамчун манбаи таърихӣ (маводи таълимӣ). Д., 

2019.  

 
 
 

СОДИЌОВ Њошим Умарович (тав. соли 1911, ш. 
Самарќанд, ваф. маълум нест), физик, номзади илмњои 
физика-математика (1951), дотсент. Соли 1931 факултети 
коргарии ш. Тошкентро хатм намуда, дар мактаби миёнаи ш. 
Самарќанд аз фанни физика ва математика дарс додааст. 
Солњои 1932–1937 дар факултети физикаи Донишгоњи 
давлатии ш. Москва тањсил намудааст. Якчанд солњо дар 
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шуъбаи шабонаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченко њамчун муаллим кор кардааст. Солњои 1939–1940 дар вазифаи 
сардори шуъбаи мактабњои олї ва миёнаи махсуси Вазорати маорифи 
ЉШС Тољикистон, 1940–1943 директори Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1943–1947 Вазири маорифи ЉШС 
Тољикистон фаъолият намудааст. Солњои 1948–1951 вазифаи директори 
Институти тадќиќотию илмии мактабњоро ба уҳда дошт. Солњои 1951–1954 
мудири шуъбаи энергетикаи АИ ЉШС Тољикистон ва мудири кафедраи 
физикаи умумии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченко, 1954–1959 мудири кафедраи физикаи донишкадаи номбурда 
буд. Солњои 1959–1968 њамчун декани факултети физикаи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин ва муовини ректори донишгоњ 
оид ба корњои илмї кор кардааст. Аз соли 1986 ба нафаќа баромадааст. 
Муаллифи маќолањои зиёди илмї ва чанд дастуру китобњои дарсї 
мебошад. Барои хизматњояш сазовори унвони фахрии «Муаллими 
хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон», ордени «Нишони фахрї» 
ва бисёр медалњои ИЉШС гаштааст.  

 
 
СОДИЌОВА Наталя (тав. 17. 04. 1924, ш. Воронеж, ваф. ш. Москва), 

адабиётшинос, номзади илми филология, дотсент, Муаллими 
хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон. Соли 1945 факултети забон 
ва адабиёти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченко ва соли 1947 аспирантураи донишкадаи мазкурро хатм кардааст. 
Фаъолияти омўзгориаш ба њайси муаллими мактаби миёнаи занонаи ш. 
Сталинобод оѓоз шуда буд. Солњои 1950–1951 њамчун дотсенти кафедраи 
адабиёти руси Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. 
Г. Шевченко, 1952–1953 муаллими калони кафедраи адабиёти рус, 1955–
1971 дотсенти кафедраи адабиёти рус ва хориљии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин кор кардааст. Солњои 1972–1979 мудири 
кафедраи адабиёти советї ва њамагонии донишгоњи номбурда буд. Соли 
1983 аз Љумњурии Тољикистон ба ш. Москва рафтааст.  

 
 
 
 
 

 
СОЛЕЊБОЕВ Њотам Њакимбоевич (тав. 1910, ш. 

Хуљанд, ваф. 29. 01. 1987, ш. Душанбе), ходими маъруфи 
давлатї ва љамъиятї. Солњои 1931–1935 дар вазифаи 
директори Техникуми хољагии ќишлоќ, 1935–1937 
директори омўзишгоњи омўзгорї, 1937–1939 мудири 
ќисми таълимии мактаби тиббї, 1939–1940 мудири 
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маорифи вилояти Ленинобод, љонишини раиси Комиљроияи шурои 
депутатњои мењнаткашони хамин вилоят, 1940–1942 Раиси Госплани 
Шурои Вазирони ЉШС Тољикистон, 1942–1943 вазири маорифи 
Тољикистон, 1943–1945 љонишини Раиси Шурои Вазирони ЉШС 
Тољикистон, 1947–1951 раиси Комитети иљроияи Шурои депутатњои 
мењнаткашони вилояти Сталинобод, 1951–1953 вазири хољагии коммуналї 
кор кардааст. Солњои 1953–1956 дар мактаби олии њизбии назди КМ 
ЊКИШ тањсил намуда, солњои 1956–1957 раиси Комиљроияи шурои 
депутатњои мењнаткашони ш. Душанбе буд. Солњои 1957–1961 вазифаи 
директори Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро ба уҳда дошт. Якчанд сол дар вазифаи намояндаи доимии 
ЉШС Тољикистон дар назди Шурои Вазирони ИЉШС кор кардааст. Ў 
ќобилияти баланди ташкилотчигї ва таљрибаи калони кори роњбарї дошт. 
Дар давраи роњбарии ў дар донишкадаи омўзгорї заминаи моддию 
таълимии донишкада хеле мустањкам шуд. Ў ба масъалањои таълиму 
тарбия диќќати њамаљониба медод. Дар ёддоштњои хеш давраи њамчун 
директори Донишкадаи омўзгории ш. Душанбе кор карданашро ба хотир 
оварда, чунин менависад: «Аз он ваќте, ки ман аз ин коллективи 
шуҳратманд рафтам, солњои зиёд гузаштанд. Вале ман он рўзњоро, ки бо 
одамони кушодарўю хирадманд мегузаронидам, њељ фаромўш карда 
наметавонам. Ман ин давраро дар њаёти худам давраи хушбахттарин 
мешуморам» (Њ. Солењбоев. Замон ва одамон. Ёддоштњо, Д., 1976. – С. 
224). Барои хизматњояш бо орденњои «Ленин», «Байраќи Сурхи Мењнат», 
«Нишони фахрї», «Љанги Бузурги Ватанї» дараљаи 1, унвони фахрии 
«Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» ва 
ифтихорномањои ИЉШС мукофотонида шудааст.  

 
СОЛИБОЕВ Вадим Хатамович (тав. 04. 06. 1938, 

ш. Хуљанд, ваф. 1993, ш. Душанбе), равоншиноси тољик, 
номзади илмњои равоншиносї (1968), дотсент (1971). 
Солњои 1957–1959 њамчун лаборанти Донишкадаи 
тиббии ш. Душанбе, 1959–1961 челонгар кор кардааст. 
Солњои 1959–1964 донишљўи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1964–1965 мудири 
кабинети кафедраи забони русии донишгоњи номбурда, 
1965–1967 аспиранти кафедраи равоншиносї, 1968–1986 

муаллими калон ва дотсенти кафедраи мазкур дар Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1986–1989 декани 
факултети такмили ихтисоси директорони мактаби миёна буд. Солњои 
1989–1993 ба њайси дотсенти кафедраи равоншиносии Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев фаъолият дошт. Муаллифи 6 
асар ва 250 маќолањои илмї ва илмию методї аст. Бо нишонњои 
сарисинагии «Барои муваффаќиятњо дар кори маорифи ИЉШС» (1989) ва 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  
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Ас.: Очеркњо доир ба психологияи инкишофи нутќи русии мактабњои тољикї. Д., 1967; 
Тањлили психологии ваљњњои омўзиши забони русї, њамчун забони дуюми модарї. Д., 1973; 
Тањлили психологии ваљњиёти азхудкунии забони русї њамчун забони дуюм. Д., 1983; Баъзе 
хусусиятњои наќли матнњо бо забони дуюм. Д., 1973; Системаи омўхтани психология дар 
донишкадаи олии омўзгорї. Д., 1982.  

 
СОЛИЕВ Лутфулло (тав. 15. 03. 1941, н. Рўдакї (ваф. 

20. 09. 2020, ш. Душанбе), кимиёшиноси маъруфи тољик, 
доктори илмњои химия (1989), профессор (1991), Арбоби 
илм ва техникаи Тољикистон (2002), академики шуъбаи 
Тољикистонии Академияи илмњои байналмилалии 
мактабњои олї (ТО МАН ВШ) (2009). Солњои 1959–1964 
дар факултети табиатшиносї ва географияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1964–1965 дар 

сафњои артиши шуравї хизмат намудааст. Солњои 1966–1969 аспиранти 
Институти химияи умумї ва ѓайриорганикии АИ ЉШС Украина (ш. Киев), 
1970–1989 ходими хурди илмї, ходими калон илмї ва ходими пешбари 
институти мазкур, 1989–1997 дотсент ва профессори кафедраи химияи 
умумї ва ѓайриорганикии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 1997–1998 декани 
факултети химия, 1998–2007 муовини ректори донишгоњи номбурда оид ба 
корњои илмї буд. Аз соли 2007 то 2015 мудири кафедраи химияи умумї ва 
ѓайриорганикии ДДОТ ба номи С. Айнї ва аз 2015 то 2020 профессори 
кафедра буд. Оид ба мувозинатњои фазагї дар системањои бисёртаркибаи 
обї-намакї, назария ва амалияи химияи ѓайриорганикї тадќиќоти илмї 
бурдааст. Яке аз муаллифони равияи нави илмї – пешгўии мувозинатњои 
фазагї дар системањои бисёртаркибаи обї-намакї бо ёрии усули 
транслятсия  мебошад. Муалифи 4 монография, 5 китоби дарсї, 10 дастури 
таълимї, 13 ихтироот ва зиёда аз 550 маќолаи илмї мебошад. Дар 
конференсияњои илмї ва илмию методии љумњуриявї ва байналхалќї 
баромад кардааст. Барои хизматњои шоистааш бо ифтихорномаи Вазорати 
маориф, нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2000), 
Ѓолиби нашрияи “Springer Nature» дар солњои 2015 ва 2016, «Љоизаи 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф» ва «Асосгузори 
мактаби илмии “Омўзиши системањои бисёркомпонента бо усули 
транслятсия»« сарфароз карда шудааст. 

Ас.: Политерма растворимости солевой системы морского типа (бо њаммуаллифї), Д., 1992; 
Корњои амалї аз тањлили сифатї (бо њаммуаллифї), Д., 1992; Асосњои химияи тањлилї (китоби 
дарсї барои синфњои 10–11), Д., 1998; Прогнозирование фазовых равновесий в 
многокомпонентной системе морского типа методом трансляции (Книга1), Д., 2000, (Книга 2), 
Д., 2010; (Книга 3), Д., 2019; Строение фазового комплекса и растворимость водно-солевой 
системы из сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов натрия и кальция. Д., 2020, Химияи 
ѓайриорганикї (китоби дарсї барои синфи 9), Д., 2001; Химия (китоби дарсї барои синфи 9), 
Д., 2007, 2013, 2019; Химияи умумї (асосњои назариявии химияи ѓайриорганикї), Д., 2008, 2011, 
2014, 2017; Химияи ѓайриорганикї (химияи элементњо ва пайвастагињои онњо), Д., 2010, 2012, 
2016, 2018; Донишномаи химия (барои наврасон ва љавонон). Д., 2016; Асосњои тањлили физико-
химиявї (китоби дарси барои магистрон ва аспирантон). Д., 2016, 2020; Изображение системы 
Na,K,Mg//SO4,Cl-H2O масцентрическим методом // Украинский химический журнал АН Укр. 
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1977, Т. 43. №10; Построение фазового комплекса физико-химических систем методом 
трансляции // Журнал физической химии АН СССР, 1979, Т. 53, №2; Исследование фазовых 
равновесий многокомпонентных физико-химических системах // Журнал неорганической химии 
АН СССР, 1980, Т. 54, №6; Исследование фазовых равновесий в многокомпонентной системе 
Na, K, Mg, Ca//SO4, Cl–H2O при 25°С // Журнал физической химии АН СССР, 1984, Т.58. №1; 
Исследование регенерации калийно–магниевых солей из маточных растворов в производстве 
бихлорных калийных удобрений // Журнал прикладной химии. АН СССР. 1985. Т. 58, №4; 
Основные направления в методологии физико-химического анализа сложных и 
многокомпонентных систем//Журнал неорганической химии АН СССР, 1987, Т.32. №7; 
Определение положения нонвариантных точек на диаграммах растворимости методом 
донасыщения//Украинский химический журнал. АН Укр 1987. Т. 53, №6; Схематические 
диаграммы фазовых равновесий многокомпонентных систем // Журнал неорганической химии. 
АН СССР. 1988, Т. 33, №5; Исследование осаждения сульфатных калийно-магниевых солей из 
многокомпонентных растворов высаливанием // Журнал прикладной химии АН 
СССР.1990.Т.63.№7; Фазовые равновесия в системе Na,Mg,Ca//SO4,Cl–H2O // Известия ВУЗ-ов. 
Химия и химическая технология. 1992. Т. 35, №2; Фазовые равновесия изотермы 75°С системы 
Na,Mg, Ca//SO4,Cl–H2O.//Известия ВУЗ–ов. Химия и химическая технология. 1994. Т. 37, №3; 
Омўзиши тањлили физико-химиявї дар мактабњои тањсилоти њамагонї // Маърифат, 1988. № 2; 
Фазовые равновесия в системы Na,K,Mg,Ca//SO4,Cl–H2O при 25°С в области кристаллизации 
галита//Журнал физической  химии РАН. 2000, том 74, №5; Фазовые равновесия в системе 
Na,K//SO4,CO3,F–H2O при 25°С. Журнал неорганической химии РАН. 2007, Т. 52, №10; 
Фазовые равновесия в системе Na,K//SO4,CO3,HCO3–H2O при 25°С // Журнал неорганической 
химии, РАН. 2008, т. 53, №5; Многокомпонентные химические системы и методы их 
исследования // Известия Таджикского отделения международной академии наук высшей 
школы, 2007, №2 (02); Фазовые равновесия системы Na,Ca||CO3,HCO3-H2O при 250С//ДАН РТ. 

2012. Т.55. № 3; Фазовые равновесия системы Na,Ca||SO4,HCO3-H2O при 00С//ДАН РТ. 2013. 
Т.56. № 2; Фазовые равновесия системы CaSO4-CaCO3-Ca(HCO3)2-H2O при 00С//ДАН РТ. 2014. 

Т.57. № 8; Solubility in the Na,Ca||SO4,CO3-H2O System at 00C//Russian Journal of inorganic 

chemistry. 2016. Vol. 61. № 5; Solubility in the Na,Ca||SO4,CO3-H2O System at 250C//Russian Journal 
of inorganic chemistry. 2016. Vol. 61. № 8; Structure of solubility diagram of the quaternary 
Na,Ca||SO4,CO3-H2O water-salt system at 250C//Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 
2016. № 9-10; Solubility in the Na,Ca//CO3,НCO3-H2O system at 250C// Russian Journal at inфorganic 
chemistry, 2017, Vol.62, № 9; Solubility and phase equilibria in the Na,Ca//CO3,HCO3-H2O system at 
00C//Chimica Techno Acta, 2017, Vol.4, № 3; Растворимость системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-
H2O при 500С// Химический журнал Казахстана, 2017, № 4 (60); Растворимость системы Na2SO4-
Na2CO3- NaHCO3-H2O при 00С//ДАН РТ, 2017, Т.60, № 9; Structure of the solubility diagram in the 
Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O system at 0, 25 and 500C//Chimica Techno Acta. 2018. Vol. 5, № 2; 
Solubility in the Quaternary CaSO4-CaCO3-CaF2-H2O System at 500C//Inorganic Chemistry – An 

Indian Journal. 2018,Vol. 13, № 1; Phase equlibria in the Na,Ca||CO3,HCO3-H2O System at 500С//East 

European Science Journal. 2018, Vol. 1. № 5(33); Solubility in the system Na,Ca||SO4,CO3-H2O at 
500С//Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2019, Vol.64, № 2; Phase equilibrium of 
Na,Ca||SO4,CO3,HCO3-H2O systems at 50°С// Applied solid state chemistry, 2018. № 4(5); Phase 
еquilibria in the System Na,Са||SO4,CO3,HCO3–H2O at 0°C// Chimica Techno Acta, 2019, Vol.6.№1; 
Comparative analysis of phase complex systems Na,Са||SO4,CO3–H2O about 50 and 750C//American 
scientific Journal, 2019, № (28); Solubility in the Na,Ca||SO4,HCO3-H2O system at 250С//Chimica 
Techno Acta, 2019, Vol.6.№ 4; Фазовый комплекс системы Na,Ca//SO4,CO3,HCO3-H2O при 
750С//Узбекский химический журнал. 2020. № 2; Phase complex of the system 
Na,Са||SO4,CO3,HCO3–H2O at 1000C//Chimica Techno Acta, 2020, Vol.7. № 2. 

  

 
СОЛИЊОВ Таѓоймурод Њайитович (тав. 03. 01. 

1946, н. Њисор), физики тољик, доктори илмњои физика-
математика (1998), профессор (2003). Соли 1969 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм кардааст. Солњои 1972–1975 аспирант, 
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1975–1983 ходими хурди илмї, 1983–1986 ходими илмї, 1987–1989 ходими 
калони илмии Институти физикаю техникаи ба номи С. У. Умарови АИ 
ЉШС Тољикистон, 1990–1998 дотсент, 1998–2002 профессори кафедраи 
физикаи умумии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2002 њамчун 
профессори кафедраи физикаи назариявии Донишгоњи миллии Тољикистон 
кор мекунад. Њамзамон, солњои 2005–2008 профессори хориљии Донишгоњи 
илмї ва технологии Кохат (Покистон) буд. Оид ба сохтори назариявии 
хусусиятњои спектри пароканиши дукаратаи рушної дар наздикии 
нуќтањои бўњронии моеъњо, майдони њароратии моеъњо ва љисмњои сахт 
дар зери таъсири нури лазерї, ќонуниятњои деструксияи полимерњо дар 
зери таъсири нури лазерї, оптоакустикаи лазерии моеъњои квантї ва 
классикї, инчунин, фотоакустикаи ѓайрихаттї корњои илмию тадќиќотї 
бурдааст. Муаллифи зиёда аз 250 номгўи корњои илмї ва илмию методї 
мебошад. Бо роњбарии ў ду нафар рисолаи номзадї ва як нафар рисолаи 
докторї њимоя кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» (1989) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Асосњои назариявии оптоакустикаи лазерї (ҳаммуаллиф). Д., 2002.  
 

СОЛЕЊОВ Шамсиддин Аслиддинович (тав. 7. 11. 1959, 
д. Ѓаззаи н. Панҷакент), адабиётшинос, доктори илми 
филология (2012), профессор (2016). Солњои 1979-1984 дар 
факултаи филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
тањсил намудааст. Солҳои 1984-1990 дар рӯзномаи 
“Њаќиќат»-и н. Рӯдакӣ кор кардааст. Солњои 1992-1995 дар 
аспирантураи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳсил намудааст. Баъдан, солњои 1995 - 2012 дар Институти 

забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ ба ҳайси корманди илмӣ, мудири 

шуъбаи адабиёти муосир, муовини директор кор кардааст. Солњои 2012 - 
2016 Сардори Конуни забони тоҷикӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷии 
Китобхонаи миллии Тоҷикистон буд. Аз соли 2016 ба њайси профессори 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият 
намуда, аз соли 2017 вазифаи мудири кафедраи назария ва таърихи 
адабиёти њамин донишгоњро ба уњда дорад. Номбурда муаллифи беш аз 70 
мақола ва маърузаҳои илмист, ки дар ҳамоишҳои илмии ватанию 

байналмилалӣ ироа ва нашр гардидаанд. Соли 1997 рисолаи номзадиро 
дар мавзуи “Поэтикаи њикояи тољикии солњои 70-80 садаи ХХ» ва соли 
2012 дар мавзуи «Романи тоҷикии садаи ХХ (масъалаи ташакули жанр) 
рисолаи докторї дифоъ мамудааст. Самтњои фаъолияти илмии ў тањќиќу 
баррасии адабиёти муосири тољик ва наќди адабї аст. Вай узви Итињодияи 
нависандагони Тољикистон (2017) ва Аълочии маорифи Тољикистон (2020) 
мебошад.  

Ос.: Поэтикаи ҳикояи тоҷикии солҳои 70-80 (масъалаи замон ва макони бадеӣ). 

Д., 2009; Адабиёт ва шинохти он. Д., 2010; Романи тоҷикии садаи ХХ. Д., 2012; 
Қуллапаймои сухан. Д., 2011; Сад соли насри форсї. Д., (ҳаммуаллиф). Д., 2014). 
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СОЛИЊЉОНОВ Расулљон (тав. 1955, водии Фарѓонаи ЉШС 

Узбекистон), файласуф, номзади илмњои фалсафа (1990). Соли 1982 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм намудааст. Солњои 1983–1986 њамчун мудири кабинети кафедраи 
фалсафа, котиби Комитети комсомолии донишкада, раиси Кумитаи 
иттифоќњои касабаи донишљўён фаъолият намудааст. Солњои 1985–1990 
дар аспирантураи донишкадаи омўзгорї тањсил кардааст. Муаллифи 
якчанд асарҳо ва маќолањои илмї мебошад, ки дар онњо масъалањои 
диалектикаи зиддиятњои иљтимої ва арзишњои фалсафа мавриди таҳлил 
қарор гирифтаанд. Бо нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» 
(1990) ќадр гардидааст.  

Ас.: Диалектикаи зиддиятњои иљтимої: хусусиятњои инкишоф. Д., 1989; Диалектика ва 
алтернативањои он. Д., 1993; Фалсафа (Китоби дарсї, бо њаммуалифї). Д., 1997.  

 

СОМОНАИ ДОНИШГОЊ 

Сомонаи донишгоҳ муаррифгари фаъолияти ҳамарӯзаи он ба шумор 

рафта, вобаста ба самтҳои таълиму тарбия, илму иқтисод ва хоҷагидорӣ, 

робитаҳои байналмилалӣ ва дигар зерсохторҳои он дар асоси 

“Низомнома” ва “Дастурамали вазифавӣ” фаъолият дорад. Ҳайати он аз як 

нафар роҳбар ва се нафар корманд-суратгир, таблиғгари хабар ва 

хабаргузори техникӣ иборат аст. 

Сомона фаъолияти расмии худро бо унвони tgpu.tj аз моҳи октябри 

соли 2012 оғоз намуда, соли 2017 бо дастури раёсати донишгоҳ барои 

сохтани домени нави он “tspu.tj”  гурӯҳи барномасозон муваззаф 

гардидаанд. Бартарии домени нав дар он аст, ки хусусиятҳои фарогири 

сохтори донишгоҳ, кабинети инфиродӣ, утоқи донишҷӯ, китобхонаву 

паёми донишгоҳро бо усули нав дарбар мегирад.  

Дар сомона аз ҳисоби ҳимоякунандагони Шӯроҳои дифоъ зиёда аз 

514 нусхаи ҳуҷҷати электронӣ ворид карда шуд. 

Маврид ба зикр аст, ки ҷиҳати  нигаҳдории доменҳои tgpu.tj  ва tspu.tj  

ар сервери ширкати “Tаrena” аз сентябри соли 2020 аз ҷониби донишгоҳ ва 

ширкати мазкур шартномаи  ҳамкорӣ ба имзо расид. 
Дар соли 2021 ба сомона  370 хабар, 88 эълон, 514 ҳуҷҷати 

электронӣ, 3032 акс аз ҷониби кормандон ворид гардидааст.  
  

 
СОЊИБКОРЇ ВА ИЌТИСОДИЁТ, кафедра.  
Сифати љараёни таьлиму тарбия дар мактаб пеш аз њама аз мањорати 

кадрњои педагогї вобаста мебошад. Соли 1989 барои баланд бардоштани 
мањорати мутахассисони педагогї дар факултети муњандисї-омўзгорї 
(њоло технология) кафедраи «Роњнамои касбї» кушода шуд. Вазифаи 
кафедра аз ташкили низоми тайёрии донишљўён ба кори роњнамои касбї 
дар мактаб, ташкили корњои илмию тадќиќотї ва методї бо маќсади ёрї 



683 

 

ба мактаб оид ба корњои роњнамои касбї ва касбинтихобкунии љавонон 
иборат буд.  

Таълими фанњои роњнамои касбї дар кафедра аз рўи фанњои 
«Асосњои назарияи роњнамои касбї», «Методикаи корњои роњнамои 
касбї», «Ташхиси роњнамои касбї», «Психогияи иљтимої», «Психологияи 
индустриалї-педагогї» бурда мешуданд, ки онњоро мудири аввалини 
кафедра, дотсент Ниниашвили М. И. ва дотсент Карамзин И. В. тартиб 
дода буданд. Дар кафедра омўзиши фанњои таьлимї бо забонњои тољикї ва 
русї бурда мешуданд. Бо маќсади бењтар намудани тайёрии донишљўён дар 
кафедра кабинетњои «Назария ва методикаи роњнамои касбї», «Ташхиси 
касбї», «Психологияи иљтимої» ва озмоишгоњи мошинањои электронии 
њисоббарор ташкил карда шуданд.  

Солњои 1984–1994, ки марњилаи аввали фаьолияти кафедра буд, дар 
мавзуи «Ташкили роњнамои касбии хонандагони гурўњи синни гуногун дар 
љараёни таьлими мењнат ва берун аз синф» тадќиќоти илмї бурда мешуд, 
ки натиљаи тадќиќотњо дар маводњои дарсии «Профессиограммаи касбњои 
оммавии ихтисосњои саноатї ва хољагии ќишлоќ» (Ниниашвили М. И., 
Карамзин И. В.) ва «Ташкили роњнамоии касбї дар дарсњо ва корњои 
беруназсинфї» (Ниниашвили М. И., Карамзин И. В., Томилин С. В.) 
инъикос ёфтаанд.  

Марњилаи дуюми корњои илмию тадќиќотї (1995–2000) тадќиќотњои 
илмї дар мавзуи «Баландбардории сифати тайёрии муаллимони фанњои 
умумитехникї ва рањнамои касбї» бурда мешуданд. Дар иљрои мавзуи 
мазкур мудири кафедра, дотсент Сангов Н. Н., муаллимон Паршина Н. В., 
Лазарев Д. Н., Атахонов М. Т., Рањматова М., Алифбеков Н., Љалилова 
Ш., Айдаров Д., Додољонов А. А., Самиев Т. А. фаъолона иштирок 
намудаанд.  

Дар ин марњила зиёда аз 50 корњои илмию методї аз тарафи 
муаллимони кафедра навишта шудаанд. Аз љумла китобњои дарсии 
«Психологияи индустриалї-педагогї» (ќисми I-II) (Карамзин И. В., Сангов 
Н. Н.), «Асосњои политехникии тайёрии мењнатї ва касбї-техникии 
љавонони Љумњурии Тољикистон» (Сангов Н. Н), «Масъалањои тайёрии 
касбии љавонон» (Карамзин И. В., Сангов Н. Н.) навишта шуданд. Дар ин 
солњо устодони кафедра Рањматова М. ва Додољонов А. А. рисолањои 
номзадиашонро дифоъ намуданд. Аз соли кушодашавии кафедра дар он 
устодон Атахонов М. Т., Ёров К., Абдуќодирова М., Гаврилова Г., 
Бессонова Н. П., Рањматова М., Љалилова Ш., Самиев Т., Айдаров Д. адои 
вазифа намудаанд.  

Соли 2000-ум вобаста ба гузариш ба наќшањои таълимии 
бисёрзинагї, иваз намудани барномањои таълимї, љорї намудани фанњои 
нави «Асосњои соњибкорї», «Иќтисоди хонагї», «Менељмент», «Асосњои 
иќтисоди бозоргонї ва маркетинг», «Њисоботи бухгалтерї ва андозгузории 
муассиса» кафедраи «Роњнамои касбї» дар асоси ќарори Шурои олимони 
донишгоњ ба кафедраи «Соњибкорї ва иќтисодиёт» таѓйири ном кард.  
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Њоло дар кафедра муаллимони баландихтисос – номзади илмњои 
педагогї Мухторова Г. Г., муаллими калон Искандарова С. А. ва муаллим 
Алиев А. бо роњбарии мудири кафедра, номзади илмњои педагогї, дотсент 
Сангов Н. Н. фаъолият карда истодаанд.  

 
 

СТАНЮКОВИЧ Майя Борисовна (тав. 01. 05. 
1931, ш. Ленинград, ваф. маълум нест), биолог, номзади 
илмњои биологї (1971), дотсент (1974). Солњои 1949–
1954 дар Донишгоњи давлатии Ленинград ба номи А. А. 
Жданов аз рўи ихтисоси ботаник-географ тањсил 
намудааст. Баъди хатми донишгоњ аз соли 1954 ба њайси 
лаборанти калон дар Маркази биологии Помири АИ 
ЉШС Тољикистон кор кардааст. Аз соли 1970 то охири 
умраш дар кафедраи ботаникаи Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко њамчун лаборант, муаллим, 
дотсенти кафедра ва муовини декани факлтети биология фаъолият дошт. 
Муаллифи зиёда аз 46 корњои илмї аст. Асосан ба омўзиши набототи 
баландкўњи Помир машғул буд. Мақолањо ва корњои илмии ў дар 
маљаллањои илмии љумњуриявї ва берун аз он нашр шудааст. Борњо дар 
конфренсияњои љумњуриявї ва байналхалқї бо маърузањо баромад 
намудааст.  

 
СУБЊИЯ (Зоҳидова) (тав. 3. 01. 1964, ноҳияи Айнии видояти Суғд). 

Баъди хатми Донишкадаи давлатии омӯзгории ш. Душанбе (1985), соле дар 
маҷаллаи “Занони Тоҷикистон» (“Фирӯза»), дар шуъбаи мактубҳо, кор 
кардааст. Аз соли 1987 ба таълиму тарбияи насли наврас машғул аст. 
Ашъораш дар рӯзномаву маҷаллаҳои даврӣ ва маҷмуаҳои “Даргоҳи падар» 
(1996), “Афсонаи шаб» (2004), “Раққоса» ба табъ расидаанд. Аълочии 
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Аз соли 2007 узви Иттифоқи 
нависандагони Тоҷикистон мебошад.  

 
 

СУЛАЙМОНОВ Абдулњай Сангинович (тав. 25. 
10. 1918, ш. Хуљанд, ваф. 18. 04. 1987, ш. Душанбе), 
кимиёшиноси тољик, номзади илмњои химия (1952), 
муаллими хизматнишондодаи ЉШС Тољикистон, 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 1942 
факултети химияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Ленинобод ба номи С. М. Кировро хатм кардааст. Соли 
1942 њамчун муаллими мактаби миёнаи Рудник Кансай, 
1942–1943 ассистенти кафедраи физикаи Донишкадаи 

давлатии омўзгории ш. Ленинобод кор кардааст. Солњои 1943–1944 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат карда, дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок 
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намудааст. Соли 1944 бо сабаби ярадор шуданаш аз љанг баргаштааст. 
Солњои 1944–1948 муаллими кафедраи химияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Ленинобод, 1948–1952 аспиранти Институти химияи АИ 
ЉШС Тољикистон, 1952–1956 мудири кафедраи химияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Ленинобод, 1956–1962 мудири кафедраи химия, 
1962–1972 ректори Донишкадаи полтехникии Тољикистон, 1972–1986 
дотсенти кафедраи химияи умумии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Дар муддати 14 соли фаъолияти 
омўзгориаш њамчун муаллими таљрибадор ва олими шинохта дар 
донишкадаи омўзгории пойтах дар тайёр кардани њазорњо нафар 
мутахассисон барои мактабњои Љумњурии Тољикистон сањми калон 
гузоштааст. Муаллифи зиёда аз 10 китобу дастурњои таълимї аст. Оид ба 
хосиятњои химиявии пайвастагињои комплексї корњои илмї анљом 
додааст. Бо орденњои «Байраќи Сурхи мењнат», «Љанги Бузурги Ватанї» 
дараљаи якум, «Нишони фахрї», якчанд медалњо ва ифтихорномањои 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

 
    

СУЛАЙМОНОВ Искандар Одинаевич (тав. 10. 10. 
1961, деҳаи  Шуроби Поён (ҳоло Нурафшон)-и ҷамоати 
деҳоти Хонақоҳ (ҳоло Сомон)-и ноҳияи Ҳисор) 
забоншинос, номзади илмҳои филологӣ (2019). 
Хатмкардаи факултети филологияи тоҷики Институти 
давлатии педагогии ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
(ҳоло ДДОТ ба номи С. Айнӣ) – солҳои 1978 – 1982. 
Муаллими забон ва адабиёти тоҷик – солҳои 1982 – 1989, 

ҷонишини директор оид ба корҳои таълимии Мактаб-интернати махсуси 
ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони полиомиелит ва фалаҷи бачагонаи воқеъ дар 
деҳаи Хирманаки ноҳияи Ҳисор – солҳои 1989– 1998; лаборанти калон, 
ассистенти кафедраи забони тоҷикии факултети филологияи тоҷики ДДОТ 
ба номи С. Айнӣ – 1998–2004; муаллими калони кафедраи забони тоҷикии 
факултети филологияи тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ –2005 – 2019; 
ҷонишини декан оид ба корҳои таълимии факултети филологияи тоҷики 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ –2005–2006; 2008-2010; сардори Раёсати таълими 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ – солҳои 2010–2015; мушовири ректори ДДОТ ба 
номи С. Айнӣ – солҳои 2015–2016; сардори Раёсати илм ва инноватсияи 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ – солҳои 2016-2017; директори Маркази тестии 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ – солҳои 2017 - 2019; муҳаққиқ–коромӯзи кафедраи 
назария ва амалияи забоншиносӣ–соли 2019; номзади илмҳои филология, 
и. в. дотсенти кафедраи назария ва амалияи факултети филологияи тоҷики 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ – аз соли 2019. Аз соли 2020 мудири кафедраи 
назария ва амалияи забоншиносии факултети филологияи тоҷики ДДОТ ба 
номи С. Айнї. Диссертатсияи номзадиро дар мавзуи “Лексикаи лаҳҷаи 
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кӯҳистони Ҳисор», ки ҳамчун проблемаи илми забоншиносӣ бори аввал 
мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, дифоъ намудааст. Таҳти роҳбарии ӯ 
бештар аз 20 нафар рисолаи хатми бакалаврӣ ва корҳои дипломӣ дифоъ 
кардаанд.  

 Бо Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(2010) ва нишони Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (2010) 
ќадр шудааст.  

Ас.: Истилоњоти боѓу токпарварї дар лањљаи кўњистони Њисор // Паёми донишгоњи 
омўзгорї, № 6. Д., 1999; Вожањои ифодагари мафњуми анвои ангур дар лањљаи кўњистони Њисор 
// Абкори маонї (маҷмуаи илмї). Д., 2002; Калимањои сермаъно дар лањљаи кўњистони Њисор // 
Абкори маонї (маҷмуаи илмї). Д., 2002; Хусусияти омоморфемавї ва синоморфемавии 

пасванди -ак дар лањљаи кўњистони Њисор // Сухани сабз (маҷмуаи илмї). Д., 2003; Калимањои 
омонимї дар лањљаи кўњистони Њисор // Сухани сабз (маҷмуаи илмї). Д., 2003; Калимањои 
антонимї дар лањљаи кўњистони Њисор» // Суханпарвар (маҷмуаи илмї). Д., 2005; Истилоњоти 
бофандагї ва масоили гендер дар лањљаи Каратоѓ // Гендер ва љомеа, № 2, 2006; Калимањои 
русї-аврупої дар лањљаи кўњистони Њисор // Асрори сухан (Маҷмуаи илмї). Д., 2007; Вожањои 
туркї-узбекї дар лањљаи кўњистони Њисор // Асрори сухан (маҷмуаи илмї). Д., 2007; 
Истилоњоти соњаи чорводорї дар лањљаи кўњистони Њисор // Паёми донишгоњи омўзгорї, № 
1/35. Д., 2009.  

 
СУЛАЙМОНОВА Алла Гумаровна (тав. 18. 09. 1953, 

ш. Агри, Россия), педагог, номзади илмҳои педагогӣ (1985), 
дотсент (1989). Солҳои 1970-1974 дар факулетети педагогї-
психологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи Т. Г Шевченко таҳсил намудааст. Фаъолиятро аз соли 
1974 ба сифати мурабї дар Колељи касбї-техникии алоќа 

№5- и ш. Душанбе оѓоз намуда, солҳои 1983-1993 омўзгори кафедраи 
педагогика-психологияи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба 
номи С. Улуғзода фаъолият намудааст. Аз соли 2012 инљониб ба сифати 
омўзгор дар кафедраи психологияи умумидонишгоҳии ДДОТ ба номи С. 
Айнї фаъолият дорад.  

Ас.: Курс лекций по истории педагогики. Д., 2010; 
 
 

 
СУЛЕМОНОВА Азалия (тав. 2. 11. 1926, ш. 

Тошкент, ваф. маълум нест), муаррих, номзади илмњои 
таърих (1972), дотсент (1984). Соли 1948 факултети 
таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1946–
1950 муаллими таърихи Техникуми бойторї, 1951–1955 
муаллими таърихи мактаби миёнаи вилояти Ќрим, 
1956–1962 муаллими таърихи мактаби шуравї-њизбии 
ш. Владивосток, 1962–1963 муаллими таърихи ЊКИШ-и 

ш. Усурийский буд. Солњои 1963–1992 њамчун муаллими калон ва дотсенти 
кафедраи таърихи ЊКИШ ва таърихи сиёсии Донишкадаи давлатии 
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омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев фаъолият намудааст. Соли 1992 
бо хоњиши худ аз кор рафтааст.  

 
СУЛТОН Сафар (тав. 3. 03. 1935, д. Дарѓ, н. Айнї, ваф. 

15. 09. 2008, ш. Душанбе). Баъди хатми мактаби миёна 
факултаи филологияи тољики Донишгоњи давлаттии 
омўзгории Душанбе ва Омўзишгоњи олии театрии ба номи М. 
С. Шепкини Маскавро хатм кардааст. (1958). Солњои 1958-
1965 актёри Театри давлатии академии драмаи ба номи 

Абулќосим Лоњутї, инспектори калони Раёсати санъати Вазорати 
маданияти РСС Тољикистон, сармуњаррири шуъбаи адабї ва мусиќии 
Комитети давлатии РСС Тољикистон оид ба телевизион ва радиошунавої, 
муњаррири калони Колегияи репертуарњои Вазорати маданияти 
Тољикистон будааст. Пас аз тањсил дар Академияи илмњои 
љамъиятшиносии назди КМ КПСС (1965-1968) дар вазифаи сардори 
раёсати Вазорати маданияти РСС Тољикистон, мудири сектори шуъбаи 
маданияти КМ ПК Тољикистон, директори Киностудияи «Тољикфилм» ва 
проректори Иниститути давлатии санъати Тољикистон ба номи Мирзо 
Турсунзода кор кардааст. Аз соли 1980 љонишини якуми Вазири маданияти 
РСС Тољикистон, баъдан устоди Донишкадаи давлатии санъати 
Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода, профессор (1990) будааст.  

Пйесањои аввалинаш «Хаткашон» (1957), «Њайдар якрав», 
«Каромат», «Беморбинї», «Ду рафиќ» (1960), «Роњи сафед», «Садоќат», 
(1961) ва «Муфаттиш» (1962) ном дошта, драмаи «Субњи Хуљанд» (1916) 
њикоят мекунад. Драммањои «Ќарзи виљдон» (1965, «Беватан» (1971), 
«Ќасос, «Барои ватан» (1973), «Абадзинда» (1975), «Муњаббат ва адоват» 
(1976) ва ѓ. масъалањои тарбияи ватандўстии насли наврасро дар бар 
мегиранд.  

Пйесањои «Гирдоб» (1973), «Уќоб» (1974), «Одамият» (1976), «Баќои 
умр» (1979), «Алафњои бегона» (1983) проблемањои њалталаби зиндагии 
њамзамонро мавриди бањсу андеша ќарор додаанд Чанде аз осори 
драматургии Султон Сафар дар театрњои љумњурї ва берун аз он ба сањна 
гузошта шудаанд. Муаллифи маҷмуањои драматургии «Гирдоб» (1973), 
«Шарораи Хуљанд» (1981), «Баќои умр» (1984), асари илмии «Конфликт ва 
характер» (1971) мебошад. Бо нишон ва Ифтихорномањои Шурои Олии 
Тољикистон мукофотонида шудааст. Аз соли 1962 узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон аст.  

 
СУЛТОНОВ Сайдалї (тав. 5. 06. 1942, д. Эловари 

н. Вањдат), биологи шинохтаи тољик, номзади илмњои 
биологї (1975), дотсент (1984). Солњои 1960–1963 дар 
Раёсати сохтмони Ёвонтрести Тољикгидрострой ба 
сифати коргар фаъолият намудааст. Солњои 1963–1968 
дар шуъбаи биология ва химияи факултети география 
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ва табиатшиносии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Баъди хатми аспирантура соли 1972 ба 
сифати муаллим, муаллими калон ва дотсенти кафедраи ботаникаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
фаъолият намудааст. Солњои 1983–2005 мудири кафедраи ботаникаи ДДОТ 
ба номи Ќ. Љўраев буд. Њамчунин солњои 1991–1994 вакили мардумї аз 
њавзаи интихоботии №28 дењшурои Чўянгарони н. Кофарнињон (њоло 
Вањдат) интихоб шудааст. Доир ба флора ва набототи Тољикистон, 
масъалањои њифз ва истифодаи оќилонаи сарватњои табии набототи 
љумњурї тадќиќоти илмї бурдааст. Оид ба ин масъала зиёда аз 50 кори 
илмї-тадќиќотиро ба табъ расонидааст. Муаллифи 6 китоби дарсї, аз 
љумла «Ботаника барои синфњои 5-6» (2001), «Ботаника барои синфи 5» 
(2005), «Ботаника барои синфи 6» (2005), «Биологияи умумї барои синфи 
11» (2006), «Машѓулиятњои лабораторї аз фанни ботаника барои 
донишљўёни бахши аввали факултетњои биологї» (2000), «Ботаника - 
дастури таълимї-методї доир ба машѓулиятњои лабораторї аз анатомия ва 
морфологияи растанињо» (2009) ва 7 барномаи таълимї аз фанњои биологї 
мебошад. Яке аз мураттибони Стандарти давлатии маълумот аз фанни 
биология барои мактабњои тањсилоти умумї аст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1989), ифтихорномањои КМ 
комсомоли Тољикистон ва ифтихорномаи Вазорати маорифи ЉШС 
Тољикистон (1988) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Ботаника (китоби дарсї барои синфи 6, њаммуаллиф). Д., 2018.  
 

СУЛТОНЗОДА Соќї Аслон (тав. 8. 01. 1983, д. 
Вешаби н. Айнї) забоншинос, хатмкардаи шуъбаи 
забони франсавї, факултети филологияи романї-
германии ДДОТ ба номи С. Айнї (2005), ассистенти 
кафедраи забони франсавии ДДОТ ба номи С. Айнї 
(2005-2007), аспиранти шуъбаи рўзонаи кафедраи 
фалсафа донишгоњ (2007-2009). Солњои 2010-2011 
магистранти Донишгоњи Париж-8, дар Фаронса буда, 

рисолаи номзадиро дар мавзуи “Ибни Сино дар суннатњои фалсафии 
Фаронса»дифоъ намудааст (2012). Мудири кафедраи забони франсавии 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (2012-2015. Солњои 2015-2016 ба њайси 
декани факултети забонњои романї-германї ва аз соли 2017 ба сифати 
мудири кафедраи забони франсавї фаъолият дорад. Рисолаи докториро 
мавзуи «Масъалањои материя ва атрибутњои он дар фалсафаи Ибни Сино» 
њимоя намудааст (2020).  

Рўйхати асарњо ва корњои илмї-методї ва таълимї-методиии 
номбурда беш аз 60 номгўйро ташкил медињанд. Муаллифи 4 монография, 
аз љумла 2 монографияи номбурда дар шањри Саарбрюкени Олмон, яке бо 
забони русї, дигаре бо забони франсавї нашр шудаанд. Дар баробари 
корњои илмї-тадќиќотї ба тарљумаи осори бадеии нависандагони 
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Фаронса, ба забони тољикї низ машѓул аст. Намунаи тарљумањояш аз 
забони фаронсавї ва баргардонњояш аз хатти форсї ба кириллии тољикї 
дар маљаллаи «Навруста» интишор гардидаанд. Њамзамон аз соли 2015 
раисии љамъияти дўстии “Тољикистон-Фаронса»-ро дар назди Љамъияти 
дўстї ва равобити фарњангии Тољикистон бо кишварњои хориљї бар уњда 
дорад. Борњо барои тањсилу такмили ихтисос ва иштироку суханронї дар 
конефенсияю форумњои байналмилалї ба кишварњои хориљи дуру наздик 
сафарњо анљом додааст. Аълочии маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
мебошад.  

Ас.: Фалсафаи тољик дар Фаронса.  Д., 2021; Проблема материи и её атрибутов в 
философии Ибн Сини. Д., 2019; Грамматикаи забони франсавї. Дастури таълимї. – Д., 
2018; Философия Авиценни (Ибн Сини) во Франции.  Саарбрюккен, 2015; Avicenne (Ibn 
Sina) chez les philosophes français. Editions universitaires européennes, 2014. -108 p.; Ибн 
Сина в философской традиции Франции. Д., 2013. ва ғ.  

 
СЎФИЕВ Ањмад (тав. 25. 10. 1948, д. Зидењи н. 

Варзоб, ваф. 2. 09. 2004), педагог, номзади илмњои 
педагогї (1989), дотсент (1994). Солњои 1966–1970 дар 
факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намудааст. Солњои 1970–1972 муаллими мактаби 
миёнаи зодгоњаш, 1972–1994 ассистент ва муаллими 
калон, 1994–2004 дотсент ва мудири кафедраи 
геометрияи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Оид ба 

методикаи истифодабарии векторњо дар њалли масъалањои амалии 
дарсњои математикаи мактаби миёнаи нопурра кори илмї анљом додааст. 
Дар тадќиќоти худ мавќеи масъалањои амалиро бо маводи векторї дар 
курси геометрияи синфњои 8-9 муайян ва онњоро чун воситаи методии 
робитаи байнифаннии геометрия ва физика муќаррар намудааст. 
Муаллифи якчанд маќолањои илмию методї ва дастурњои таълимию 
методї мебошад. Бо нишони сарисинагии «Аълочии морифи Тољикистон» 
ва ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон мукофотонида 
шудааст.  

Ас.: Нишондодњои методї барои њалли масъалањои геометрї бо ёрии мафњуми зарби 
векторњо (ҳаммуаллиф). Д., 1988; Созишњои геометрї. (Нишондоди методї, ҳаммуаллиф). Д, 
1991; «Ибтидо»-и Евклид ва геометрияи Лобачевский (ҳаммуаллиф). Д., 1992; Хатњои тартиби 
дуюм (ҳаммуаллиф). Д., 1993; Геометрияи проективї (ҳаммуаллиф). Д., 1995; Практикуми 
њалли масъалањои планиметрї (ҳаммуаллиф). Д., 1997; Геометрияи бисёрченака (ҳаммуаллиф). 
Д., 2003; Татбиќи векторњо дар њалли масъалањои физикї // Мактаби советї, 1988, № 12.  
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Т 
ТАБАРОВ Соњиб Шўњратиевич (тав. 23. 01. 1924, 

д. Чорроњаи н. Муминобод, ваф. 15. 04. 2015, ш. 
Душанбе), мунаќќид ва адабиётшиноси маъруфи тољик, 
номзади илми филология (1949), аъзои Иттифоќи 
нависандагони ИЉШС (1947), аъзои вобастаи АИ 
Љумњурии Тољикистон (1953). Солњои 1934–1936 дар 
Омўзишгоњи омўзгории ба номи В. М. Молотови ш. 
Самарќанд, 1936–1937 дар Омўзишгоњи омўзгории ба 
номи А. В. Луначарскии ш. Панљакент тањсил 

намудааст. Солњои 1937–1939 дар Омўзишгоњи ба номи Лоњутии ш. Кулоб 
ва солњои 1939–1943 дар факултети адабиёти Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил дошт. Соли 1943 
пас аз хатми донишкадаи омўзгорї муддате дар кафедраи забон ва адабиё-
ти он муаллимї кардааст. Якчанд муддат дар Омўзишгоњи омўзгории ш. 
Кулоб дарс гуфтааст. Солњои 1945–1949 аспиранти филиали тољикистонии 
АИ ИЉШС, 1949–1952 ходими калони илмии Институти забон ва адабиёти 
АИ ЉШС Тољикистон, 1952–1962 мудири кафедраи забон ва адабиёти 
тољик, муовини ректор оид ба корњои илмї, 1962–1980 мудири кафедраи 
адабиёти советии тољик, 1980–1985 дотсенти кафедраи номбурда дар 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин буд. Аз соли 1985 
ходими калони илмии Институти забон ва адабиёти АИ Љумњурии 
Тољикистон. Муаллифи зиёда аз 400 маќолаву асарњои илмї мебошад. Дар 
асарњои ў масъалањои омўзиши марксистию ленинии мероси адабї, 
принсипњои њизбият ва халќият, методу љараён ва услуби адабї, мавзуъ ва 
андеша, мундариља ва шакли асари адабї, андешаи коммунистї, танќиди 
адабї ва раванди эљоди бадеї, чањонбинии санъаткор, анъана ва навоварї, 
инъикоси Инќилоби Октябрь ва тасвири образи В. И. Ленин дар адабиёт 
тољик тадќиќ шудаанд. Дар тањриру таълифи «Очерки таърихи адабиёти 
советии тољик» (1956) иштирок кардааст. Яке аз муаллифони китоби дарсї 
ва хрестоматияи адабиёти тољик барои синфи 9-ум (1951-54) ва якчанд 
барномањои таълими адабиёт барои мактабњои миёна ва олист. Аъзои 
Раёсати Иттифоќи нависандагони Тољикистон, аъзои њайати асосии 
тањририяи Энсиклопедияи Советии Тољик, аъзои Раёсати Љамъияти дўстї 
ва равобити мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї ва ѓ. мебошад. 
Дорандаи љоизаи адабии давлатии ба номи Абуабдуллоњ Рўдакї (2010) 
буда, бо се ордени «Нишони фахрї» ва ифтихорномаи Президиуми Шурои 
Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Романи «Ѓуломон»-и С. Айнї њамчун романи таърихї. Д., 1948; Материалњо 
оид ба омўхтани адабиёти советии тољик. Д., 1948; Садриддин Айнї – асосгузори 
адабиёти советии тољик. Д., 1954; Пайрав Сулаймонї, - Д., 1962; Мирсаид Миршакар. 



691 

 

Д., 1962; Методи тањлили асарњои бадеї. Д., 1992; «Мунозира»-и Абдурауфи Фитрат 
(љузъи 1). Д., 1997; Асосњои назариявии танќиди адабї (ќисми 3). Д., 1999; «Биёноти 
Сайёњи њиндї»-и Фитрат (љузъи 2). Д., 2001; Таќдири фољиавии як шоири тољик. Д., 
2001; Мунзим, Бењбудї. Д., 2002; Зиндагиномаи Садриддин Айнї (1975–1899). Д., 2009.  

 
ТАБАРОВ Хайрулло Назарович (тав. 20. 08. 1964, 

н. Ленинград (ҳоло Муминобод), муаллими забони 
тољикї, номзади илмњои филология. Солњои 1982–1987 
дар факултети забон ва адабиёти Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Кулоб ба номи А. Рўдакї тањсил намуда, 
дар ин миён солњои 1983–1985 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат кардааст. Солњои 1987–1990 муаллими 
забон ва адабиёти тољики мактаби миёнаи №39 н. Вахш, 
1990–1997 ассистент, муаллим, муаллими калони 

кафедраи забони тољикї, њамзамон муовини декани факултети филологияи 
тољики Донишгоњи омўзгории ш. Ќурғонтеппа ба номи Н. Хусрав оид ба 
таълим буд. Солњои 1997–1998 њамчун муаллими калони кафедраи 
методикаи таълими забони тољикї, 1998–2004 муаллими калони кафедраи 
умумидонишгоњии забони тољикї, њамзамон муовини декани факултети 
забонњои хориљии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев оид ба таълим кор кардааст. 
Солњои 2000–2003 донишљўи шуъбаи ѓоибонаи факултети забонњои 
хориљии донишгоњи омўзгорї буд. Аз соли 2004 то 2020 њамчун муаллими 
калони кафедраи умумидонишгоњии забони тољикї ва сармутахассиси 
шуъбаи робитањои байналмилалии Донишгоњи миллии Тољикистон, 
мудири кафедраи забони тољикии ДСРТ ва аз соли 2021 инљониб чун 
датсенти кафедраи забони тољикии Донишгоњи славянии Россия ва 
Тољикистон кор мекунад. Оид ба вижагињои луѓавї ва сарфию нањвии 
ашъори Хоља Њусайни Кангуртї кори илмї мебарад. Муаллифи зиёда аз 20 
маќолањои илмї ва илмию методї аст.  

Ас.: Таълими аломатњои китобат. Д., 2002.  
 

 
 ТАБАРУКОВ Муборакшо Искандарович (тав. 01. 

02. 1968, н. Дарвоз, љ\д Саѓирдашт) омўзгори география ва 
биология, номзади илмњои география (2012), хатмкардаи 
географияи ихтисоси география-биологияи ДДОТ ба номи 
С. Айнї. Солњои 1995- 1998 шуъбаи аспирантураи ДДОТ 
ба номи Ќ. Љўраев (Њоло ба номи Садриддин Айнї)-ро 
хатм намуда, 1986-1988 дар сафи ќувањои муссалањи 
иттињоди Шуравї хизмат намудааст. Солњои 1992-2002 

ассистенти кафедраи географияи иќтисодї ва иљтимоии факултети 
географияи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, аз соли 1998 раиси иттифоќи 
касабаи омўзгорони факултети география, 2013-2014 љонишини декан оид 
ба таълимии факултет, 2002-2018 муаллими калони кафедраи географияи 
иќтисодї ва иљтимоии факултет, аз соли 2020 мудири кафедраи географияи 
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иќтисодї ва иљтимоии факултети географияи ДДОТ ба номи Садриддин 
Айниро ба уњда дорад.  

Ас.: Табиатшиносї (олами атрфи мо) китоби дарсї барои синфи 4-уми муассисањои 

тањсилоти умумї.Д., 2019; Управление проектоми.Д., 2011; Геоэкологическое состояние и 
перспективное развитие горно-санитарной охраны курортно – рекреационных ресурсов 
Республики Таджикистан (Автореферат).Д., 2014. 

 

 ТАЃОЕВ Салим Саидмуминович (тав. 31. 03. 1979, 

деҳаи Оби Хирф, ноҳияи Варзоб) ФИЛОЛОГ, узви 

Иттифоқи рӯзноманигорони Тоҷикистон (2017). Соли 2004 
факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории ш. Душанбе ба номи Қ. Ҷӯраевро хатм 

намудааст. Солҳои 1996-1999 муаллими фанни забон ва 

адабиёти тоҷиики МТУА № 26-и ноҳияи Варзоб ва давоми 

солҳои 1999-2004 донишҷӯи ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Солҳои 

2004-2006 омӯзгори Коллеҷи омӯзгории ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият 
кардааст. Аз соли 2006 то соли 2007 дар Донишкадаи такмили ихтисоси 
кормандони соҳаи маориф ба ҳайси мушовири мактабҳои олӣ ва миёнаи 
касби кору фаъолият намудааст. Аз соли 2007 дар вазифаҳои муовини 
директор оид ба тарбия, мудири шуъбаи рӯзона, муовини директор оид ба 
таълим, муовини директор оид ба илм ва робитаҳои хориҷӣ, мудири 
шуъбаи ғоибона, котиби  Шурои олимон дар Коллеҷи омӯзгории ба номи 
Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ адои хизмат 
намудааст. Шуруъ аз соли 2021 дар кафедраи забон ва адабиёти тоҷики 
факултети таҳсилоти ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият дорад. 
Дар мавзуи “Поэтикаи назм ва насри адабиёти бачагонаи Аминҷон 
Шукӯҳӣ» фаъолияти илмӣ бурда истодааст. Муаллифи зиёда аз 50 мақолаи 
илмӣ, илмӣ-оммавӣ ва дастурҳои таълимӣ-методӣ буда, бо нишони 
сарисинагии “Аълочии маорифи Тоҷикистон» (2013) ифтихорномаҳои 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (2010) ва ДДОТ ба номи 
С. Айнӣ қадрдонӣ шудааст.  

Ас: Таърихи адабиёти тоҷик (дастури таълимӣ). Д., 2010; А. Шукӯҳӣ - адиби 

бачагон дар маҷмуаи мақолаҳо “Ошёни баланд». Д., 2010; Адабиёти бачагона (дастури 
таълимӣ). Д., 2012; Мавқеи повестҳои сегонаи А. Шукӯҳӣ дар адабиёти атфол. Маҷмуи 
мақолаҳои дар китоби “Армуғон» Д., 2016.; Тағийроту иловаҳо ба Конститутсия 
талаботи замони муосир. Маҷмуи мақолаҳои дар китоби “Армуғон». Д., 2016; Китоби 

дарсии синфи 7. Забони давлатӣ Д., 2018; Луғати истилоҳоти адабиётшиносӣ. Д., 2018.  
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ТАНАЕВСКИЙ Валентин Алексеевич (тав. 05. 08. 
1886, вилояти Киров, ваф. маълум нест), профессор, 
Ходими хизматнишондодаи илми ЉШС Тољикистон. 
Соли 1919 факултети географияи иќтисодии Донишгоњи 
давлатии ш. Ќазонро хатм кардааст. Солњои 1918–1920 
аспиранти Донишгоњи ш. Киев, 1921–1926 муаллими 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Кемеров, 1926–
1929 дотсенти Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Вятка, 1930–1937 профессор, 1934–1937 декани 

факултети географияи донишкадаи номбурда, 1932–1937 ходими илмии 
Институти тадќиќотии кишоварзии ш. Киров буд. Аз соли 1938 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
њамчун профессори кафедраи география кор кардааст. Дар ин давра ў 
аллакай 25 сол собиќаи корї дар мактабњои олї дошт. Соли 1939 мудири 
шуъбаи аспирантураи донишкадаи омўзгории пойтахт ва аз соли 1940 
мудири кафедраи географияи иќтисодии донишкадаи мазкур буд. Дар 
солњои Љанги Бузурги Ватанї ва пас аз љанг фаъолияти омўзгориашро дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
њамчун мудир ва профессори кафедраи географияи иќтисодї давом 
додааст. Барои хизматњояш бо унвони фахрии «Ходими 
хизматнишондодаи илми ЉШС Тољикистон» ва ифтихорномањои Вазорати 
маорифи ЉШС Тољикистон сарфароз шудааст.  

 
ТАРБИЯИ ТОМАКТАБЇ, кафедра.  
Шуъбаи тарбияи томактабї дар соли хониши 1966–1967 аввалин 

донишомўзони худро ќабул намуда, устодон дар назди кафедраи 
педагогика ва методикаи таълими ибтидої фаъолият менамуданд, ки 
мудири кафедра дотсент Ќозиљонов М. А. (1967–1969) буд. Моњи октябри 
соли 1969 дар асоси пешнињоди кафедраи методикаи таълими ибтидої ва 
ќарори Шурои олимони Донишкадаи омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко кафедраи тарбияи томактабї таъсис ёфт.  

Аз рўзњои аввали фаъолияти худ устодони кафедра бо роњбарии 
номзади илмњои педагогї, профессор Турсунов Н. Н. (1969–1971) барои дар 
пояи баланди илмию методї гузоштани фаъолияташон пайваста кўшиш 
намудаанд. Минбаъд профессор Рањимов Б. Р. (1971–1974), дотсент 
Недоспасова В. А. (1974–1986), номзади илмњои равоншиносї Деревянко Р. 
И. (1986–1991), дотсент Тољибоева Л. М. (1991–1996) роњбарии кафедраро 
ба уҳда доштанд. Аз соли 1996 профессор Маљидова Б. С. вазифаи мудирии 
кафедраро иљро менамояд.  

Дар таъмини кафедра бо барномањои таълимї, китобњои дарсї, 
маводњои таълимию методї устодони љавони кафедра, хатмкардаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Москва Тољибоева Л. М., Юсуфова 
М. С., Усмонова С. С. сањми худро гузоштаанд. Чунки чунин кафедра бори 
аввал фаъолият мекарду ба маводњои таълимии тахассусї оид ба тайёр 
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намудани мутахассисони соњаи тарбияи томактабї, муаллимони 
педагогика, равоншиносї ва педагогикаи томактабї дар омўзишгоњњои 
педагогї эњтиёљи калон дошт. Донишљўён ба чунин тахассус ба гурўњњои 
таълимашон бо забони тољикї, русї ва узбекї дар бахшњои рўзона ва 
ѓоибона ќабул карда мешуданд.  

Њайати устодони кафедраро номзади илми филология Юсуфова М. 
А., Њаётова Р. Х., Токаева Н. М., Александрова Л. А., Кузмина Р. Н., 
Шимунов И. И., хатмкардањои шуъбаи тарбияи томактабї Землянухина Т. 
А., Мирзоева Њ., Новгородова А. Н., Малчик К. А., кормандони 
собиќадори кўдакистонњо Николаева Т. Н., Грессел Т. П., намояндагони 
санъати мусиќї Юнатанова Ф., Карамишева Г. А., намояндагони илми тиб 
Черникова Л. М. ташкил мекарданд.  

Устодони кафедра хатмкардањои шуъбаи тарбияи томактабї 
Нарзуллоева М., Ѓуломова Н. С., Обидова М. И., Ќурбонова З. Ш., 
Ќурбонова Г. А. дар баробари машѓул шудан ба кори омўзгорї дар 
таълифи китобњои дарсї, маводњои таълимию методї ширкат варзидаанд 
ва имрўз низ ин анъана идома дорад ва дар бењдошти кори таълиму 
тарбиявии муассисањои тањсилоти томактабї, таъмин намудани омодагии 
касбии донишљўён мадад мерасонанд. То имруз тахминан 36 нафар устодон 
дар кафедра фаъолият намудаанд, ки ќисми зиёди онњо дар нафаќа 
мебошанд.  

Масъалањои соњаи тарбияи томактабї дар якчанд конференсия, 
љаласа ва машваратњои илмї, илмию методї ва илмию амалии љумњуриявї 
низ мавриди баррасї ва муњокима ќарор гирифта буданд (1976, 1979, 1989, 
1990, 2007 ва ѓайрањо). Њамаи ин пешравињо гувоњи онанд, ки дар назария 
ва амалияи илми педагогикаи томактабї ва равоншиносии бачагона 
пешравињо таъмин гардидаанд.  

Тўли дањ соли охир аз тарафи устодони кафедраи тарбияи томактабї 
дар њамкорї бо озмоишгоњи тарбияи томактабии ПИП, Донишкадаи 
љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони маориф, Маркази 
такмили ихтисоси кормандони маорифи ш. Душанбе теъдоди зиёди (27 
номгўй) маводњои илмию методї тањия, нашр ва дастраси кормандони 
муассисањои тарбияи томактабї ва волидайн гардонида шудаанд.  

Пешрафти фаъолияти кафедра дар њамкорї бо сохторњои соњаи 
маориф љараён гирифтааст. Аз ин рў, дар чорабинињое, ки аз тарафи 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, Академияи тањсилоти 
Тољикистон, раёсати маорифи шањри Душанбе ва вилоятњо, марказњои 
такмили ихтисос ва кўдакистонњо баргузор мешавад, устодони кафедра 
фаъолона ширкат меварзанд.  

Устодону донишљўёни шуъбаи тарбияи томактабї пайваста ба 
омўзишу тадќиќи илми педагогика ва равоншиносї машѓул њастанд. 
Хатмкардагони шуъба дар њама соњањои маорифи кишвар сарбаландона 
фаъолият доранд. Устодони мактабњои олї, номзади илмњои педагогї 
Юнусова Н. М., Додхудоева Н., Обидова М. И., Шукурова П., Иматова Л., 
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Ќурбонова З. Ш., номзади илмњои фалсафа Давлиёрова С., сармутахасиси 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон Ќоќова Н., сармутахассиси 
раёсати маорифи ш. Душанбе Бобохонова С., мудири кабинети тарбияи 
томактабии Маркази такмили ихтисоси кормандони маорифи ш. Душанбе 
Каримова А., муаллими калони кафедраи тањсилоти томактабї ва синфњои 
ибтидоии ДЉТИБКМ Девоншоева Т. Ю., корманди Донишкадаи вилоятии 
такмили ихтисоси кормандони маорифи ВМКБ Ширинхонова М., 
омўзгорони коллељ ва омўзишгоњњои педагогї Саидмуродова М., 
Шафоатова М. А., Раљабова Ф., омўзгорони донишгоњ Рамазонова Р., 
Хољаева Г., Ѓафурова И., Њамдамова М. ва дигаронро номбар намудан 
мумкин аст, ки дар љабњањои гуногуни соњаи илму маърифат, мактабу 
кўдакистонњо фаъолият доранд.  

Соли 2009 кафедра 40 солагии камолоти худро љашн гирифта, ба 
бурду бохти худ бањо дод, вазифањои минбаъдаи худро дар баланд 
бардоштани сифати таълим, бењдошти кори тарбиявї муайян намуд. Барои 
иљрои вазифањои нав њайати устодон, ки аз онњо як нафар доктори илмњои 
педагогї, профессор, се нафар номзади илмњои педагогї, як нафар номзади 
илми филология, муаллимони калон ва ассистентон иборат њастанд, дар 
корњои илмию тадќиќотї, илмию методї ќудрату тавоної ва имкониятњои 
худро истифода мебаранд.  

 
ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ, кафедра.  
Таърихи инкишофи њаракати варзиш дар Тољикистон нисбат ба 

кафедраи тарбияи љисмонӣ ва мудофиаи шаҳрвандии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї бештар мебошад. Соли 1936 кафедраи тарбияи чисмонї 
ва тайёрии ҳарбӣ, яке аз аввалинњо шуда фаъолияти худро дар соњаи 
варзишї Љумњурї дар Донишкадаи давлатии педагогї Душанбе дар шањри 
Душанбе оѓоз намуд ва минбаъд ба яке аз марказњои тайёр намудани 
варзишгарони баландмањорату муттахассисони ин соња табдил ёфт. Агар 
дар ибтидоӣ фаъолият аз як тараф мутахассисон ва таљњизотњои варзишї 
нарасанд, аз тарафи дигар, мардум махсусан занњо ба тарбияи чисмонї бо 
назари тааљчуб нигоњ мекарданд. Ба њамаи ин нигоњ накарда роњбарияти 
донишкада тавонист фаъолияти кафедраро ба роњи муносиб гузорад. Бо 
даъватнома аз шањрњои Маскаву, Санкт-Петербург, Киев ва Тошканд як 
ќатор мутахассисон ба кор ҷалб шуданд. Дар байни фиристодагон 
Абрамов Яркадий Юревич аввалин шуда кафедраро сарвари намуд ва 
солњои минбаъда њамчун ташкилотчии номи ва олимї шинохта риштаи 
варзишї собиќ Иттињоди Шуравї шуњрат пайдо кард. Китобњои дарсї ва 
дастурњои методї натанњо дар Тољикистон балки берун аз он шуњрат пайдо 
намуд. Масалан дастури оид ба бозињои миллї соли 1937 аз тарафи 
иштирокчиёни конкурси Кумитаи варзишї Тољикистон њамчун маводи 
таълимии мактабњои олї ва миёна пешнињод карда шуд. Солњои љанги 
бузурги Ватанї фаъолияти кафедра бањри њимояи Ватан равона карда шуд. 
Бо ин маќсад аъзоёни кафедра бо сардории Яркадий Юревич Абрамов 
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Ќоидаи гўштини миллиро тартиб додаанд, ки он аз тарафи комиссияи 
Кумитаи варзишї СССР њамчун меъёри комплекси ГТО дохил карда шуд. 
Дар назди кафедра курсњои кўтоњмуддати тайёр намудани инструктурони 
ГТО ташкил карда шуд. Бо ёрии онњо танњо соли 1940 зиёда аз 60 нафар 
љавонон доранда нишони ГТО гаштанд. Ѓайр аз ин бо пешнињоди аъзоёни 
кафедра дарси тарбияи љисмонї дар њамаи муассисањои таълимї њамчун 
дарси њатми дохил карда шуда фаъолияти сексияњои варзишї аз љумла 
тирпаронї, варзишї сабук, гимнастика ва ѓайра љоннок карда шудаанд. Он 
солњо муаллими кафедра М. А. Сиклаури донишљўён Б. Тоњиров, А. 
Болтабоева ва дигарон бењтарин варзишгарони Тољикистон ба њисоб 
мерафтанд. Сексияи њаводињии норинљакро (гранат) донишљўи курси сеюм 
Фролова роњбарии менамуд дар ин сексия донишљўён ва 
донишљўдухтарони донишкада баъди дарсњо омада машќ менамуданд. 
Донишљўдухтарон Файзиева Т. ва Азизова О. роњбарии сексияи 
умумиљисмонї буданд. Бо ёрии донишљўёни донишкада дар донишкада 
борњо спартакиада аз рўи барномаи ГТО гузаронида шудааст. Барои он 
сексияњои варзишї бо уҳдаи донишљўёни фаъол гузошта буд, ки чунки дар 
љумњурї мутахассисони соњаи варзиш кам буданд. Бо ин маќсад солњои 
1941-1942 дар Тољикистон зиёда аз њазор гурўњњои гимнастї амал 
мекарданд. Байни гимнастон духтарони мањаллї М. Нањангова, С. 
Турсунова, К. Каримова ва дигарон буданд, ки минбаъад дар сексияњои 
варзиши сарвари менамуданд. Солњои баъдиљангї фаъолияти аъзоёни 
кафедра ба корњои барќароркунии ва тайёр намудани кадрњо равона карда 
шуд. Бо ин маќсад дар назди кафедра курсњои кўтоњмуддати тайёр 
намудани инструкторони тарбияи љисмонї ташкил карда як ќатор љавонон 
ба мактабњои олии тарбияи љисмонї шањрњои маркази равона карда 
шуданд. Муаллимон Н. П. Сиклаури ташкилотчии сексияи гимнастикаи 
варзишї. М. А. Сиклаури солњои тўлони сардори варзишгарони тољик – 
иштирокчиёни паради умумииттифоќи физкултурачиён дар шањри Маскав 
буданд.  

Солњои 50-ум дар назди варзишгарони тољик вазифањои нав-баланд 
бардоштани мањорати варзишї ва ба ин восита солњои наздик дар љањон 
љойњои намоёнро ишѓол намуданд гузошта шуд. Бо ин маќсад соли 1953 
дар назди Донишкадаи давлатии педагогї Душанбе факултаи тарбия 
љисмонї кушода шуд. Соли 1957 бори аввал 53 нафар муаллимони тарбияи 
љисмонї, мураббиёни маълумоти олидор онро хатм намуданд, ки дар 
байни онњо (шодравон) Н. Н. Турсунов (профессор, Корманди шоистаи 
тарбияи љисмонї Тољикистон), Ҷ. Рўзиев (Аълочии маорифи Тољикистон) 
ва дигарон буданд. Дар сексияњои варзишии донишкада аввалин чемпиони 
СССР (шодравон) Азалшо Олимов аз гўштини самбо якумин шуда соли 
1953 дар хазинаи кумитаи варзишӣ ҷумҳурӣ Тоҷикистон медалӣ тилло овард, 
В. Двигун вазнбардорї, А. Арапенко варзишї сабук ва дигарон ба воя 
расиданд.  



697 

 

Фаъолияти умумии донишкадаро дар солњои 60-ум бе дастовардњои 
варзишї тасаввур кардан ѓайри имкон аст дастањои яккачини донишгоњ 
оид ба футбол мураббї А. М. Тер-Казарян, баскетбол мураббї (шодравон) 
А. Муродов, гимнастика мураббї С. П. Афонин ва чавгонбозї мураббї Я. 
Ю. Абрамович варзишгарони мураббиён ѓолиби чандинкаратаи чемпиони 
Тољикистон гашта байни мактабњои олии собиќ СССР љои намоёнро 
ишѓол намуданд. Тибќи љамъбасти чорабинињои варзишї бахшида ба 50-
солагии таъсисёбии Давлати шуравї соли 1967 дар донишкада спартакиада 
гузаронида шуд, ки дар он зиёда аз 2000 донишљўён бо варзиш машѓул 
будан ширкат намуда ба нишондодњои баланд ноил гаштаанд. Аз ин њисоб 
4 нафар варзишгар аз донишљўёни донишкада ба гирифтани дараљаи 
балантарини нишондињандаи варзишї – Устоди варзиши Иттињоди 
Шуравї, 15 нафар номзад ба устодии варзиш, 24 нафар дараљаи аввали 
варзиш, 73 нафар дараљаи дуюм ва 572 нафар дараљаи сеюми варзишї ноил 
шудаанд, ки ин аз меъёри ба наќша гирифта хеле зиёд буд. Њамчунин бояд 
ќайд кард, ки њамин сол аз њисоби устодону донишљўёни донишкада 284 
нафар варзишгар ба гирифтани њуљљати расмии доварї ва инструктори 
варзишї соњиб шуданд. Бо вуљуди камбудиву норасоињои љойдошта нигоњ 
накарда варзишгарон ва омўзгорони кафедраи тарбияи љисмонї 
донишкада дар тамоми самтњои фаъолият назаррасу бобарор буда бањри 
рушди минбаъдаи он заминаи устувор гузоштааст.  

Соли 1971 дар базаи факулта Донишкадаи тарбияи љисмонии 
Тољикистон ба номи М. И. Калинин ташкил карда шуд. Соли хониши 1977-
1978 дар донишгоњ аз 13 намуди варзиш 21 гурўњњои (сексияњо) варзишї 
амал мекард, ки дар онњо 400 нафар донишљўён ва омўзгорон дараљаи 
варзишї соњиб буда ширкат доштанд.  

Солњои 80-ум кафедраи тарбияи љисмонї Донишкадаи давлатии 
педагогї Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко анъанањои пешќадами солњои 
пешинро идома дода дар њаракати варзишии Тољикистон сањми арзанда 
гузошт дар ин донишгоњ варзишгарон аз намудњои волейбол, баскетбол, 
футбол, варзишї сабук, гимнастика, гўштин, чавгонбозї, сангбардорї, 
шиноварї ва шоњмот машќ намуда дар чандин мусобиќањои Љумњуриявї 
берун аз он дастболо шуданд. Варзишгаронї №1 дар Тољикистон 
чемпионкаи љањону собиќ СССР Зебуниссо Рустамова, чемпиони чањон 
(шодравон) Саидмўъмин Рањимов ва ѓолиби мусобиќањои умумииттифоќи 
намудњои гўштини самбо Мариватчо Бачабеков тайёр карда шуданд.  

Солњои 90-ум дар мусобиќањои байналмилалї донишљўи донишгоњ аз 
гўштини самбо Њиматшо Ќаноатов сазавори љои аввал гашт ва аз намуди 
шоњмот Љамшед Исоев чемпиони собиќ СССР шуд.  

Солњои соњибистиќлоли кафедраи тарбияи љисмонии донишгоњ дар 
мусобиќањои Љумњуриявї иштирок намуда ѓолиби мусобиќањо гаштанд. 
Соли 2002 дар спартакиадаи варзишии байни мактабњои олї варзишгарони 
донишгоњи омўзгори аз намуди дартист дастаи писарњо ва дастаи духтарњо 
ҷои аввалро ишѓол намуданд. Солњои 2005-2006 дар байни мактабњои олї 
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Љумњурї мусобиќаи варзишї таҳти унвони «Варзиш љасорат зебої» ширкат 
варзида донишљўёни донишгоњ љои дуюмро ишѓол намуданд. Донишљўи 
факултети таърих ДДОТ ба номи Садриддин Айнї Фарњод Неъматов 
иштирокчи мусобиќаи 30-уми олимпї Лондон 2012 дар вазнї -81 кило аз 
намуди таэкван-до (ВТФ) иштирок намуд. Аз моҳи марти соли 2014 бо 
қарори  Шурои олимон дар кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш кафедраи 

мудофиаи шаҳрвандиро ҳамро намуданд, аз моҳи сентябри соли 2014 кафедраи 

тарбияи ҷисмонӣ ва мудофиаи шаҳрвандӣ фаъолият дорад. Раҷабова Суман 

донишҷӯи факултети забонҳои романӣ-германӣ, курси 2 иштирокчии дар 

мусобиқаи Универсиадаи донишҷӯён соли 2015 дар Кореяи ҷанубӣ оид ба 

намуди таэкван-до (ВТФ) дар вазнӣ -53кг, Хидирова Маниҷа донишҷӯи 

факултети химия, курси 4 иштирокчи дар мусобиқаи Универсиадаи донишҷӯён 

соли 2015 дар Кореяи ҷанубӣ оид ба намуди тенниси рӯимизи, Авсахов 
Шаҳром донишҷӯи факултети забони англисӣ, курси 2, гурӯҳи 202 дар 

мусобиқаи байналмилалӣ чемпионати Азия-2016 дар ш. Душанбе аз намуди 

бокс медали тилло дар вазнӣ 91кг. Иштирок дар мусобиқаи байналмилалӣ соли 

2017 оид ба футбол байни донишҷӯён дар ҷӯмҳурии Хитой барои дарёфти ҷоми 

Сзинтин бахшида ба дар роҳи Абрешим. Соли 2018 ҷои якум барои дарёфти 

ҷоми Кумитаи иҷрояи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе оид ба мусобиқаи волейбол байни мардон бахшида ба рузи 

Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Феълан дар кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва мудофиаи шаҳрвандӣ 14 
нафар омўзгорони баландихтисос фаъолият менамоянд.  

Аз соли 1940 то ба имрўз Абрамов Ю. Я. (1940–1941), Чукленко В. С. 
(1941–1942), Контендантев А. А. (1942–1944), Берёзен С. Д. (1944–1945), 
Дубинкин М. И. (1945–1946), Юсупов П. Ф. (1946–1947), Кателников Б. В. 
(1947–1948), Сиклаури М. А. (1948–1972), Ашуров Р. (1973–1975), Кузмин А. 
В. (1975–1976), Бевзюк В. С. (1976–1978), Мелничков Г. П. (1978–1989), 
Рањматов С. (1989–1998), Назаров Н. (1998–2005) сарварии кафедраро ба 
уњда доштанд. Аз соли 2005 роњбари кафедра профессор Намозов Т. Б. 
мебошад.  

 
ТАХОХОВ Борис Сандирович (тав. 1. 4. 1942, ш. 

Орљоникидзе ЉАШС Осетия), забоншинос, номзади 
илмњои педагогї (1972), профессор (1992). Солњои 1963–
1967 дар факултети забон ва адабиёти руси Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1959–1960 муаллими 
мактаби миёнаи Згиди н. Алагир, 1960–1963 сарбози 
артиши шуравї, 1967–1969 муаллими калони кафедраи 
забони русї ва забоншиносии умумии Донишкадаи 

давлатии ш. Кулоб, 1969–1971 аспиранти Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1971–1976 дотсент ва мудири 
кафедраи забони русии Донишкадаи давлатии ш. Кулоб, 1976–1978 мудири 
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кафедраи забони русии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко, 1978–1993 декани факултети забон ва адабиёти руси 
донишкадаи мазкур буд. Соли 1993 бо сабаби ба дигар шањр рафтанаш аз 
кор озод шуд. Муаллифи зиёда аз 15 корњои илмї, илмию методї, аз љумла 
китоби «Изучение фразиологических единиц русского языка в таджикских 
группах вузов» мебошад. Бо медали «Барои мењнати шоён» мукофотонида 
шудааст.  

Ас.: Изучения русского языка в висших и средних учебних заведениях. Д., 1977; 
«50-летие ТГПИ» (ҳаммуаллиф). Д., 1981.  

 

ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ, факултет.  
Моҳи июни соли 2021 дар назди Донишгоњи давлатии омўзгории ба 

номи Садриддин Айнї аз ҳисоби ихтисосҳои факултети “Тањсилоти 
томактабї ва ибтидої» факултети “Тањсилоти томактабӣ» таъсис дода 
шуд. Ба вазифаи декани факултети мазкур номзади илмњои педагогї, 
дотсент Кенљаева З. Х. таъин гардид.  

Базаи асосии факултет аз собиќ факултети педагогика ташкил 
шудааст. Баробари афзудани боғчаҳои бачагона дар пойтахт ва дигар 
шаҳру ноҳияҳо талабот ба мураббияҳо ва кормандони боғчаҳо бенињоят 
меафзояд. Бинобар ин соли хониши 1965-1966 дар назди шуъбаи рӯзона ва 
баъдтар дар назди шуъбаи ғоибонаи донишгоҳ низ шуъбаи томактабӣ дар 
назди факултет ташкил карда шуд. Соли 1969 дар назди факултети 
педагогика кафедраи тарбияи томактабӣ таъсис дода шуд, ки роҳбарии он 
ба зимаи Н. Н. Турсунов гузошта шуд ва барои омода намудани 
кормандони соҳаи томактабӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуд. 
Солҳои 1970-1974 вазифаи мудири кафедраи тарбияи томактабиро номзади 
илми педагогӣ, профессор Раҳимов Баён ба уҳда дошт.  

 Соли тањсили 2016-2017 факултети педагогика ба ду факултет: 
«Тањсилоти ибтидої» ва «Психология, тањсилоти томактабї ва фарогир» 
бинобар сабаби зиёд будани ихтисосњо ва контингенти донишљўён људо 
карда шуд.  

Аз ибтидои соли тањсили 2018-2019 бинобар сабаби аз ихтиёри 
факултети «Психология, тањсилоти томактабї ва фарогир» ба ихтиёри 
факултети «Тањсилоти ибтидої» гузаронидани ихтисосњои равияи 
тањсилоти томактабї факултети «Тањсилоти ибтидої» дар шакли 
«Тањсилоти томактабї ва ибтидої» таѓйири ном кард.  

Моњи июни соли 2021 бо ќарори Шурои олимони донишгоњ ва 
ризоияти Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон факултети 
«Тањсилоти томактабї ва ибтидої» ба ду факултет: «Тањсилоти 
томактабї» ва «Тањсилоти ибтидої» бинобар сабаби зиёд будани 
ихтисосњо ва контингенти донишљўён људо карда шуд.  

Инчунин, тибќи ќарори мазкур дар заминаи кафедраи назария ва 
методикаи тарбияи томактабї кафедраи педагогика ва психологияи 
томактабї ва кори иљтимої таъсис дода шуд.  
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Бояд зикр намоем, ки факултети тањсилоти томактабї аз ду кафедра 
иборат буда дар онњо зиёда аз 22 фани тахассусї тадрис карда мешавад.  

 

 
ТАШПУЛАТОВА Фирўза Ањтамбоевна (тав. 14. 11. 

1975, ш. Душанбе), муаллими фанни математика, номзади 
илмњои педагогика (2014). Соли 1991 мактаби миёнаи 
умумии № 12 ш. Душанберо бо медали нуќра, соли 1996 
факултети математикаи Донишгоњи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраевро бо дипломи аъло хатм 

кардааст. Аз соли 1996 њамчун барномасози дараљаи 1 ва ассистенти 
кафедраи информатика ва математикаи амалии донишгоњи омўзгорї ба 
фаъолият шуруъ намудааст. Солњои 2000–2004 дар аспирантураи 
донишгоњи омўзгорї тањсил намудааст. Солњои 2003-2004 ассистенти 
кафедраи математикаи ҳисоббарор, 2004-2012 муалими калони кафедраи 
информатикаи амалї, 2014-2015 дотсент ва иљрокунандаи вазифаи мудири 
кафедраи асосњои технологияи информатсионї ва аз соли 2016 мудири 
кафедраи мазкур мебошад. Дар мавзуи «Методикаи истифодаи малакањои 
њаётии хонандагон дар дарсњои математика» рисолаи номзадї омода 
кардааст. Муаллифи зиёда аз 10 маќолаи илмї ва илмию методї мебошад. 
Бо нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» (1999) сарфароз шудааст.  

Ас.: Использование жизненних навиков учащихся в процессе учебной 
математической деятельности учащихся // Известия АН РТ. Серия общественних наук. 
Д., 2009, № 4.  

 

ТАЪРИХ, факултет.  
Факултети таърих яке аз нахустин бахшњои донишгоњи омўзгорї 

буда, соли 1931 баробари ташкилёбии донишгоњ таъсис ёфтааст. Тибќи 
ќарори Кумитаи муассисањои илмї ва таълимии КИМ ИЉШС аз 18-уми 
июли соли 1931 Донишкадаи олии агропедагогии тољик дар заминаи 
шуъбањои таъриху иќтисодиёт ва адабиёту лингвистикаи факултети 
педагогикаи Донишгоњи давлатии Осиёи Миёна ташкил карда шуд. Мањз 
њамин шуъбаи таъриху иќтисодиёт заминаи асосии таъсисёбии факултети 
таърих гардид. Шуъбаи таъриху иќтисодиёт њамчун бахши алоњидаи 
Донишкадаи олии агропедагогї (баъдан аз 1-уми августи соли 1932 
Комбинати агропедагогї ва аз 23 сентябри соли 1932 Академияи педагогї) 
то соли 1934 вуљуд дошт. Бо ќарори муштараки КМ ЊК (б) ва ШКХ 
Тољикистон аз 6-уми июни соли 1934 Академияи педагогї ба Донишкадаи 
педагогии ш. Сталинобод табдил дода шуд, ки он аз ду шуъба – таъриху 
адабиёт ва психологияву педагогика иборат буд.  

Раванди инкишофи љомеа ва таљрибаи сохтмони маданї нишон дод, 
ки ин азнавсозї ба тайёр намудани мутахассисони варзидаи дараљаи олии 
педагогї мусоидат намекунад. Аз ин лињоз, тибќи ќарори махсуси КМ ЊК 
(б) Тољикистон аз 22-юми феврали соли 1935 сохтори дохилии донишкада 
аз нав мавриди баррасї ќарор гирифт. Дар натиља донишкада ба низоми 
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идоракунии факултетї гузашт ва дар заминаи шуъбањои мављуда се 
факултети мустаќил – таърих, забону адабиёт ва педагогика ташкил ёфт. 
Гузариш ба низоми факултетии идоракунї раванди тайёр намудани 
мутахассисони касбиро муфидтар ва сифати онро бењтар намуд.  

Дар солњои баъдина вобаста ба раванди инкишофи љомеа ва сиёсати 
давлатї дар соњаи маориф ва тайёр намудани кадрњои омузгорї факултет 
борњо таѓйири ном кардааст. Аз љумла, соли 1956 ба факултети таърих 
факултети забон ва адабиёт њамроњ гардид ва номи факултети таъриху 
филологияро гирифт. Соли 1956 факултети таъриху филология аз 
шуъбањои таърих, забону адабиёти рус ва тољик ва мураббиёни мактаб-
интернатњо иборат буд. Пас аз чањор сол, соли тањсили 1960–1961 дар 
заминаи факултети таъриху филология факултети забон ва адабиёти рус ва 
факултети методикаи таълими ибтидої ташкил ёфтанд. Соли 1978 бо 
сабаби нињоят зиёд гардидани шумораи донишљўён факултети таъриху 
филология ба ду факултети мустаќил – таърих ва филологияи тољик људо 
карда шуд ва он то имрўз чун факултети мустаќил фаъолият дорад.  

Дар тўли таърихи 80-солаи фаъолият шумораи донишљўёни факултет 
пайваста меафзуд. Дар соли аввал аз 195 нафар донишљўи ба ихтиёри 
Донишкадаи омўзгорї гузаштаи Донишгоњи давлатии Осиёи Миёна, 77 
нафараш дар шуъбаи таъриху иќтисодиёт тањсил менамуд, ки танњо 2 
нафари он тољик буд. Дар солњои баъдина шумораи донишљўёни факултет 
ба маротиб зиёд гардид, ба вижа сафи донишљўёни мањаллї бештар 
меафзуд. Соли 1932 бори нахуст шуъбаи таъриху иќтисодиётро 19 нафар 
хатм намуданд, соли 1940 шумораи донишљўёни факултет ба 87 нафар 
расид. Ибтидои соли тањсили 1960-61 дар факултаи таъриху филология 358 
нафар ва соли 1978 733 нафар донишљўён тањсил менамуданд. Дар арафаи 
пошхўрии Иттињоди Шуравї ва ба даст омадани истиќлолияти комил дар 
факултет 765 нафар донишљў ба тањсил фаро гирифта шуда буд. Алъон 
(соли тањсили 2010–2011) дар шуъбањои рўзона ва ѓоибонаи факултет 877 
нафар донишљўён машѓули тадрис мебошанд, ки аз он 554 нафар дар 
шуъбаи рўзона ва 323 нафар дар шуъбаи ѓоибона мехонанд.  

Забони тањсил дар факултет аз аввал тољикї ва русї буд, як муддат 
гурўњњои таълимашон бо забони узбекї низ маљуд буданд. Албатта дар 
солњои аввали фаъолияти факултет бо сабаби нарасидани кадрњои мањаллї 
ќисмати асосии омўзгоронро русзабонон ташкил медоданд ва аз ин рў, 
њангоми таълим аз хизмати тарљумонњо истифода мешуд. Баъд аз он ки 
дараљаи русидонии донишљўён баланд гардид, аз истифодаи хизмати 
тарљумонњо даст кашида шуд. Имрўз тањсил дар факултет бо забонњои 
тољикї ва русї сурат мегирад.  

Наќши факултет дар ташаккули донишгоњи омўзгорї чун нахустин 
мактаби олии љумњурї ва пешрафти илму фарњанги љумњурї нињоят бузург 
мебошад. Дастпарварони факултет дар тамоми соњањои хољагии халќ 
бањри пешравї ва рушди љомеа фаъолият доранд. Махсусан сањми 
дастпарварон ва омўзгорони факултет дар рушду нумўи илми љумњурї 
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нињоят бузург аст. Дар доирањои илмиву фарњангии љумњурї ва берун аз он 
номи олимони шинохта, дастпарварон ва устодони факултет академики 
АИ ИЉШС Б. Ѓафуров, академики АИ педагогии ИЉШС Эркаев М. Э., 
академикњои АИ Тољикистон Искандаров Б., Мухторов А. М., Масов Р., 
Бањоваддинов А., узви вобастаи АИ Тољикистон Юсуфбеков Р. Ю., 
докторњои илм, профессорон Шукуров М. Р., Маљлисов О. Р., Назаршоев 
М. Н., Акрамов Н. М., Тухтаметов Т. Г., Каримов Т. Р., Пирумшоев Њ. 
маълуму машњуранд.  

Факултети таърих, асосан, аз рўи ихтисоси муаллими таърих ва њуќуќ 
мутахассис тайёр мекунад. Аввалин кафедраи мустаќили факултет соли 
1935 бо номи кафедраи таърих ташкил ёфт, баъдан солњои 1934–1992 
кафедраи таърихи ИЉШС, солњои 1992–1997 таърихи Ватан, солњои 1997–
2006 таърихи халќњои Тољикистон ва аз соли 2006 то инљониб бо номи 
таърихи халќи тољик фаъолият намудааст. Дар заминаи ин кафедра баъдан 
кафедрањои дигари факултет ташкил ёфтанд. Њоло дар факултет 
кафедрањои таърихи халќи тољик, таърихи умумї, њуќуќ, методикаи 
таълими таърих ва њуќуќ амал мекунанд, ки сарварии онњоро устодони 
варзида Пирумшоев Њ., Муродов А., Давлатов Ф. ва Каримов М. ба уҳда 
доранд.  

Донишљўён аз устодони соњибтаљриба, докторњои илм Пирумшоев 
Њ., Маликов М., Муњиддинов И., Муњиддинов С., Саидов А., Њамза 
Камол, номзадњои илм, дотсентон Шерѓозиев М., Нарзуллоев С., 
Давлатбеков Н., Ќосимов Н., Убайдуллоев Н., Муродов А., Каримов М., 
Њусайнов А., муаллимони калон Роњатов Ѓ., Гадоев Ѓ., Давлатов Ф., 
Собиров К., Шарофова М., Шафаќов Х., Меликмуродов Ф., Бўриев М., 
Неъматов Д., Давлатов Ф., Саломов Н., Раљабов С., Исмоилов Ё., Бобоева 
М., Фозилова М., Мусоев А., омўзгорони љавон ва аспирантњо 
Ѓуломњайдарова Ф., Сайнаков С., Наљмуддинов Т., Мирзоев Ф., Мањмудов 
Д., Холов А., Азимов М., Пирназарова П., Ганљакова М., Исмоилов А., 
Зарифов Н., Шарифов Н. ва дигарон сабаќи илму зиндагї мегиранд.  

Дар рушди бемайлони факултет сањми сарварони он низ арзанда аст. 
Солњои гуногун декании факултетро Гаврилкин К. Н., Аббос Алиев, 
Хонсуварова М., Маљлисов О., Исоев Я., Умаров Т., Њамроќулов Х., 
Сангинов Н., Шерѓозиев М., Пирумшоев Њ., Назруллоев С., Давлатбеков 
Н., Каримов А., Файзалиев Љ., Убайдуллоев Н. ба уҳда доштанд. Њоло 
декани факултет доктори илмњои таърих, профессор Њусайнов А. мебошад.  

 
ТАЪРИХИ УМУМЇ ВА МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ, 

кафедра.  
Кафедраи таърихи умумӣ аз соли 1931 дар доираи кафедраи таърих 

фаъолият карда, дар соли таҳсили 1937/1938 ба кафедраи мустақил табдил 
дода мешавад. Яъне аз соли 1931 то соли 1937 дар байни панҷ кафедраи 
донишкада кафедраи муштараки фанҳои таърих низ амал намуда, соли 
таҳсили 1937/1938 кафедраи мазкур ба ду кафедраи мустақил – таърихи 
умумӣ ва таърихи ИҶШС ҷудо мешавад.  
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Мудири аввалини кафедраи мустақили таърихи умумӣ мувофиқи як 
манбаъ Володарский С. Д. ва тибқи дигар сарчашма В. Скорман буданд. 
Баъди онҳо яке аз мудирони аввалини кафедра аввалин вазири маорифи 
Тоҷикистон, профессор Аббос Алиев будааст. Устодони нахустини кафедра 
Володарский С. Д., Астафева А., Зилберова Э. А., Скорман В., Аббос 
Алиев, Баҳодур Искандаров, Ҳотам Назарзода, Мухторов Усмон, Хижняк 
Н. Г., Аксеев, Евсеев П. Г., Разумович, Сироҷиддинов (Сиразетдинов), 
Тохмасов ва дигарон буданд. Мавриди зикр намудан аст, ки бархе аз ин 
устодони зиндаёд дар тӯли фаъолияти омӯзгорию илмӣ - тадқиқотиашон 
ҳам дар кафедраи таърихи умумӣ ва ҳам таърихи ИҶШС ба тадрис машғул 
будаанд.  

Дар солҳои минбаъда бо тағйир ёфтани сохтори факултет кафедраҳо 
низ борҳо табодули ном ё муттаҳид гардида, аз соли 1974 кафедра боз бо 
номи таърихи умумӣ фаъолият дорад. Дар солҳои минбаъда сарварии 
кафедраи мазкурро дотсент Сангинов Н. (1974 – 1986), профессор 
Тухтаметов Т. Ғ. (1986 – 1991), дотсентон Исмоилов Ш. (1991 – 1992), 
Раҳматов И. (1993 – 1996), Давронов Х. (1996 – 2005), Муродов А. (2005 – 
2006, 2008 – 2015), Ашрафова С. (2007), профессор А. Ҳақназаров (2007 – 
2008) ба уҳда доштанд. Дар баробари номбурдагон дар кафедра дотсентон 
Бенедиктов А. А., Туманов А. И., Сироҷиддинов С., Нарзуллоев С., 
Шарипов Ш., Қаландарова М. Г., Бедилов Ҳ., муаллимони калон 
Намакшинос М. А., Собиров К., Бердиев Ё., Меликмуродов Ф., 
Саъдуллоева Г. А., Старкова Л., Любавина Т., Бекметова Ш., ассистентон 
Зарипов Н., Давлатова М., Шарипов З., Тошмуродов А., Пиров Ш., 
Мусоева М., Даминова С. ва дигарон машғули таълиму тадрис буданд.  

Айни замон дар кафедра 22 нафар устодон – докторони илмҳои 
таърих, профессорон Қ. Искандаров, А. Ҳусайнов, М. Олимов, номзадони 
илмҳои таърих, дотсентон С. П. Сайнаков, М. Шарофова, С. М. Раҷабов, 
Д. Н. Негматов, А. Сабуров, А. Мамадазимов, Ализода Довуд Алӣ, К. 
Қудратов, муаллимони калон Буриев М., Мирзоев Ф., Наҷмуддинов Т., 
Бадавлатова Р., Ҷонмуродов Ш., Раҳимзода Д., М. Мирзоев, ассистентон 
Ҳ. Дарвозиева, Ш. Шарифова, Д. Одинаев, Б. Абдусамадов фаъолият 
менамоянд. Аз соли 2015 роҳбарии кафедраро дотсент Сайнак 
Парпишоевич Сайнаков ба уҳда дорад.  

Равияҳои илмии кафедра: таърихи умумӣ – 07 00 03 (вобаста ба 
давра); таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва усулҳои таҳқиқи таърих – 07 00 09; 
таърихи муносибатҳои байналхалқӣ ва сиёсати хориҷӣ – 07. 00. 15 
мебошанд. Тибқи равияи кафедра устодон баробари корҳои таълимӣ ба 
корҳои илмию тадқиқотӣ диққати ҷиддӣ медиҳанд. Онҳо ба пажӯҳиши 
масъалаҳои таърихнигорию маъхазшиносии таърихи умумӣ, масъалаҳои 
асосии таърихи мамлакатҳои Осиёи Марказӣ ва Афғонистон машғул буда, 
оид ба равобити сиёсӣ, иқтисодиву фарҳангии Тоҷикистон бо дигар 
мамлакатҳои Ҷаҳон тадқиқоти илмӣ мебаранд.  

Соли 1936 дар назди Донишкадаи давлатии педагогии Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко шуъбаи аспирантура ташкил мешавад, ки дар 
баробари равияҳои дигар тибқи ихтисоси таърихи умумӣ низ таҳсил ба роҳ 
монда шудааст. Аспирантҳои аввалини таърихи умумӣ ва таърихи 
Тоҷикистон Ҳотам Назаров, Усмон Мухторов ва Разумович буданд, ки 
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роҳбарии онҳоро мудири кафедраи таърих, дотсент С. Д. Володарский ба 
зимма дошт.  

Баъди соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
устодони кафедра имконият фароҳам омад, ки мутобиқ ба талаботи замон 
китобҳои дарсӣ, барномаю дастурҳои таълимиро ба забони давлатӣ таҳия 
созанд. Бо кӯшиши омӯзгорони кафедра маҷмуаҳои таълимӣ - методӣ, 
инчунин, китобу куси лексияҳо аз фанҳои Таърихи Россия, Таърихнигории 
давраи нави мамлакатҳои Европа ва Америка, Таърихи дунёи қадим, 
Таърихи асрҳои миёна, Таърихи нави мамлакатҳои Аврупо ва Амрико, 
Таърихи навтарини мамлакатҳои Аврупо ва Амрико, Таърихи дипломатия, 
Таърихи Шарқи Қадим, Таърихи муносибатҳои байналхалқӣ, Таърихи 
нави мамлакатҳои Осиё ва Африка ва ғайра мураттаб ва ба табъ 
расидаанд. Ҳамчунон устодони кафедра дар таълифи монографияҳо ва 
мақолаҳои илмӣ - тадқиқотию илмӣ - публитсистӣ фаъолона ширкат 
менамоянд.  

Дар татбиқи сиёсати давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соҳаи маориф кафедра фаъолона иштирок намуда, ҳайати он дар тамоми 
чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ ва ҷамъиятии сатҳи ҷумҳуриявию 
донишгоҳи ва факултетӣ саҳми худро мегузоранд.  

Баъди муддати тӯлонӣ соли 2017 аз сари нав аз рӯи ихтисоси таърихи 
умумӣ як аспирант ба таҳсил фаро гирифта шуд. Дар баробари ин, дар 
соли таҳсили 2018/2019 дар назди кафедра аввалин маротиба аз рӯи 
ихтисоси таърихи умумӣ магистрон қабул карда шуда, соли 2018 аз ҷониби 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи таълимии 
дараҷаи доктор (PhD) аз рӯи ихтисоси таърихи умумӣ низ тасдиқ гардида, 
соли таҳсили 2019/2020 ду нафар докторант (PhD) ба таҳсил фаро гирифта 
шуданд.  

Дар кафедра маҳфили донишҷӯён “Ховаршинос» амал намуда, дар он 
мавзуъҳои муҳими таърихи умумӣ баррасӣ мегарданд. Инчунин, дар назди 
кафедра шуъбаи муносибатҳои байналхалқӣ. Тарҷумон референти забони 
англисӣ амал намуда, аз ҳисоби донишҷӯёни фаъоли шуъбаи мазкур 
маҳфили илмии донишҷӯён “Дипломатҳои ҷавон» фаъолият менамояд. Дар 
фаъолияти худ маҳфили мазкур масъалаҳои асосии таърихи димломатия, 
муносибатҳои байналхалқӣ ва сиёсати хориҷии Тоҷикистонро муҳокима 
менамояд.  

Дар назди кафедра семинари илмии устодон фаъолият менамояд, ки 
тибқи нақшаи он моҳе ду маротиба нишасти илмӣ доир мегардад. Дар 
ҷамомадҳои семинари илмӣ асосан масъалаҳои мубрами таърихи умумӣ, 
таърихнигорӣ, маъхазшиносии таърихи умумӣ, муносибатҳои байналхалқӣ 
ва сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мегарданд. Аз 1-уми 
сентябри соли 2021 бо ќарори Шурои олимони донишгоњ номи кафедра аз 
“Таърихи умумї» ба “Таърихи умумї ва муносибатњои байналхалќї» иваз 
гардид. Роҳбарии онро мудири кафедра, дотсент С. П. Сайнаков ба уҳда 
дорад.  
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ТАЪРИХИ ХАЛЌИ ТОЉИК, кафедра.  
Кафедраи таърихи халќи тољик нахустин кафедраи факултети таърих 

мебошад, ки соли 1934 таъсис ёфта, то соли 1992 бо номи кафедраи таърихи 
ИЉШС амал мекард. Солњои 1992–1997 њамчун кафедраи таърихи Ватан, 
1997–2006 кафедраи таърихи халќњои Тољикистон ва аз соли 2006 њамчун 
кафедраи таърихи халќи тољик таѓйири ном намудааст. Мудири аввалини 
он Гаврилкин К. Н. буд. Ў бо фосилањои гуногун (1937–1958) вазифаи 
мудирии кафедраро ба дўш дошт. Минбаъд дар вазифаи мудирии кафедра 
Хонсуварова М. Ҷ., профессор Маҷлисов О. Р. (1968-1977), дотсент Саидов 
М. (1958-1965), профессор Акрамов Н. М. (1977-1994), профессор 
Пирумшоев Ҳ. (1994-2006, 2008-2015), дотсент Муродзода А. (2006-2008), 
профессор Убайдулло Н. К. (2015-2017) адои вазифа намудаанд. Аз соли 
2017 инҷониб вазифаи мудирии кафедраро номзади илмҳои таърих 
Фозилова М. З. ба уҳда дорад.  

Дар заминаи кафедраи мазкур дигар кафедрањои факултети таърих 
таъсис ёфтаанд.  

Солњои дароз дар кафедраи мазкур устодон Ѓафуров Б. Ѓ., 
Искандаров Б. И., Гаврилкин К. Н., Саидов А., Хонсуварова М. Љ., 
Маљлисов О. Р., Масов Р. М., Бояршинов П. В., Назруллоев С., Акрамов 
Н. М., Ќосимов Н., Додохонов М., Љобиров Ш., Михайлова Н., 
Бахтоваршоева Л., Љамолова Н., Сарадбеков Н., Одилов У., Элчибеков К. 
ва дигарон ба таълиму тарбияи донишљўён машѓул буданд.  

Дар доирањои илмиву фарњангии љумњурї ва берун аз он номи 
олимони шинохта, дастпарварон ва устодони кафедраи мазкур, академики 
АИ ИЉШС Ѓафуров Б., Семёнов А. А., академики АИ педагогии ИЉШС 
Эркаев М. Э., академикњои АИ Тољикистон Искандаров Б., Мухторов А. 
М., Масов Р., докторњои илм, профессорон Маљлисов О. Р., Назаршоев М. 
Н., Акрамов Н. М., Пирумшоев Њ., муаллими калон Неъматов И. маълуму 
машњуранд.  

Њоло дар кафедра устодон, профессорон Пирумшоев Њ., Маликов М., 
докторњои илм Саидов А., Њамза Камол, дотсентон Шерѓозиев М., 
Давлатбеков Н., Убайдуллоев Н., Шарипов М., Роњатов Ѓ., муаллимони 
калон Гадоев Ѓ., Рањмонов Ќ., Бобоева М., Фозилова М., Исматов Ф., 
Ѓуломњайдарова Ф., ассистентон Сайнаков С., Мањмудов Д., аспирантон 
Мирзоев Ф., Пирназарова П., Ганљакова М., Худоиев А. машѓули таълиму 
тадрис мебошанд.  

Дар кафедра ба тайёр намудани кормандони илмию омўзгорї низ 
диќќати љиддї дода мешавад. Тайи солњои охир як зумра устодон барои 
анљоми рисолањои докторї ва номзадии худ бештар саъй доранд. 
Њамчунон аспирантону унвонљўёни кафедра низ зери роњбарии устодони 
унвондор тадќиќотњои хешро идома медињанд.  

Бо кўшиши омўзгорони кафедра солњои охир, вобаста ба пешрафти 
илми муосир, барномањои таълимї аз фанњои таърихи халќи тољик, 
таърихи тољикони љањон, таърихи сиёсии халќи тољик, таърихнигории 
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таърихи халќи тољик, манбаъшиносии таърихи халќи тољик, музейшиносї 
ва як ќатор дастуру васоити таълимї мураттаб ва аз чоп бароварда 
шуданд. Ѓайр аз ин, устодони кафедра дар таълифи китобњои дарсї барои 
макотиби олї ва миёна фаъолона ширкат менамоянд.  

Солњои охир бо ташаббуси бевоситаи мудири кафедра, профессор 
Пирумшоев Њ. дар назди кафедра мањфили донишљўён бо номи рамзии 
«Занд» таъсис дода шуд. Мањфили мазкур тибќи низомнома фаъолияти 
худро дар сатњи зарурї ба роњ монда, дар кори он донишљўёни эљодкори 
курсњои 1-5 иштирок менамоянд. Аксарияти маърузањое, ки дар мањфил 
муњокима мегарданд, ба конференсияњои илмии донишљўён тавсия дода 
мешаванд. Дар кафедра таъмини иштироки фаъолонаи донишљўён дар 
мафњилњо, семинарњо, бањсњои илмї ва дигар нишастњои илмии назди 
кафедра ва берун аз он дуруст ба роњ монда шудааст.  

Бо ташаббуси декани факултети таърих, дотсент Убайдуллоев Н., дар 
заминаи кафедра дар назди садорати факултети таърих мањфили 
мубоњисавии илмию назариявии «Истиќолият ва рушди илми таърих» зери 
роњбарии мудири кафедра, профессор Пирумшоев Њ. таъсис дода шуда, 
фаъолият мекунад. Бо ташаббуси мањфили мазкур семинару 
конференсияњои љумњуриявии илмию назариявї ва мизњои мудаввар 
гузаронида мешаванд. Устодони кафедра мунтазам бо маърузањои илмї 
дар конференсияњои байналмилалию љумњуриявї баромад мекунанд.  

Њайати омўзгорони кафедра баробари корњои таълиму тарбия ба 
фаъолияти илмию тадќиќотї машѓул мебошанд. Равияи илмии кафедра 
таърихи халќи тољик ва таърихнигории таърихи халќи тољик аз замонњои 
ќадим то замони муосир мебошад. Кафедра дар давоми фаъолияти худ 
дањњо нафар мутахассисони дорои дараљањои илмиро тайёр карда, мактаби 
махсуси илмии худро ташаккул додааст.  

Бо ба даст овардани истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
имконияти мусоид фароњам омад, ки вобаста ба талаботи љомеаи муосир 
масъалањои њалталаби таърихнигорї ва таърихи халќи тољик аз нуќтаи 
назари нав омўхта шаванд. Барои њамин устодони кафедра њам сатњи 
корњои тањќиќотии худро баланд бардошта, ба омўзиши илмии масъалањои 
умда ва тањќиќталаби таърихи тољикон ва Тољикистони муосир тибќи 
талаботи замон машѓул мебошанд.  

Кафедраи таърихи халќи тољик дар факултет њамчун кафедраи 
пешбар ба њисоб рафта, солњои охир заминаи кадрии он бењтар гардидааст. 
Солњои истиќлолият барои бењтар намудани сифати корњои илмї, умуман 
фаъолияти мунтазами кафедра заминаи моддию техникии он такмил дода 
шуда, дастхати лексияњои омўзгорон, корњои илмию тадќиќотии устодон 
дар доираи кафедра љиддан муњокима мегарданд.  

Устодони кафедраи таърихи халќи тољик асарњои арзишманди 
илмиро аз љумлаи «Дорожного строительство в годи третьего пятилетки» 
(1973), «Таърихи омўзиши шўриши Восеъ» (1992), «Русские 
дореволюционние исследователи о городах Восточной Бухари конца XIX - 
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начала XX вв.» (1992), «Освещение исмаилизма на Памире в трудах 
русских дореволюционних исследователей» (1995), «Доисламские 
верования населения Западного Памира» (1995), «Русские 
дореволюционние исследователи о политике России в Средней Азии в 
XVIII в.» (1996), «Российско-средниазиатсие отношения XVI – середини 
XIXвв.» (2000), «Љовидонї дар ёдњо» (2000), «Таджикский феномен 
академика Н. Негматова» (2001), Ванљ. Очерки илмї-оммавї» (2004), 
«Таърихи мазорњои шимоли Тољикистон» (2004), «История народного 
образования Таджикистана второй половини XIX – начала XXвв.» (2005), 
«Социально-политическое положения Бухарского ханства в XVII – первой 
половине XVIII вв.» (2006), «Политическая история Бухарского ханства 
XVII-первой половине XVIII вв.» (2007), «Духовная и материальное 
культура таджикского народа в XVII – первой XVIIIвв.» (2007), «Баъзе 
ишорањо оиди таърихи тољикони Хитой ва расму оини онњо» (2007), 
«Политическая история Мовераннахра в XVI в.» (2007), «Љойњои 
муќаддаси Тољикистон» (2007), «Бозсозї: сохтем ё бохтем?» (2008), 
«Таърихи Дарвоз» (2008), «Луѓатњо ва маводи таърихї барои омўхтани 
таърихи халќи тољик» (2008), «Бадахшон чатри симини замин» (2008), 
«Россия и Таджикистан: история взаимоотношений» (2009), «Шириншоњ 
Шоњтемур (2009), «Маводи таълимї оид ба таърихи сиёсии халќи тољик» 
(2010), «Худомўзи забони арабї» (2010), «Таърихи халќи тољик барои 
синфи 8» (2010), «История вторжения кочевих племён дашти кипчака в 
Мовераннахр и Хоросан в XVI в.» (2010) навиштаанд.  

Ҳоло дар кафедра олимон ва устодони шинохта ба монанди 
профессорон, Пирумшоев Ҳ. П. (узви вобастаи АМИТ), Ғаффорӣ Н. У., 
Убайдулло Н. К., Хоҷаева Н. Ҷ., докторони илм Саидов А., Камолов Ҳ., 
Бобомуллоев  С., Ҳақназаров А., дотсентон Фозилова М. З., Зарипов Н., 
Ганҷакова М., Ғуломшоев С., Шарипов М., Муродзода А., Роҳатов Ғ., 
Гадоев Ғ., Ҳамидова Қ., муаллимони калон Маҳмудов Д., Одинаев А., 
Содиқов М., Талипова С. ва дигарон барои тайёр кардани мутахассисони 
баландихтисоси касбӣ дар самти таърих машғули фаъолияти илмию 
педагогӣ мебошанд.  

Корњои илмї-тадќиќотї вобаста ба самти илмии кафедра равона 
гардида, пеш аз њама таваљљуњи бештар ба баррасии масоили мубрами 
таърихи халќи тољик, тањќиќу омўзиши масоили гуногуни таърихнигорї, 
маъхазшиносї ва марњалањои гуногуни таърихи халќи тољик равона 
гардида, дар ин самт тайи солҳои охир таҳти роҳбарии олимони кафедра 
аспирантон ва унвонҷӯёни кафедра ба монанди Ганҷакова М. (2015), 
Зарипов Н. (2019), Исмоилов Ё. (2020), Шарипова М. (2020). Маҳмадов У. 
(2021) рисолаҳои номзадии худро дифоъ намуданд.  

Дар солҳои охир бо кӯшишу талошҳои устодони кафедра барномаҳои 
таълимии вобаста ба нақшаҳои таълимии аз ҷониби Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқкардашуда дар дараҷаи бакалавриат, 
магистр ва доктор PhG таҳия ва мураттаб гардида, вобаста ба он як қатор 
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китобҳои дарсӣ, дастуру васоити таълимӣ аз чоп бароварда шуданд. 
Ҳамчунин устодони кафедра дар таълифи китобҳои дарсӣ ва дастуру 
васоити таълимӣ барои таҳсилоти олӣ ва миёна саҳмгузор мебошанд.  

Дар назди кафедра якчанд маҳфилҳои илмӣ тибқи нақшаҳои кории аз 
ҷониби Раёсати илм ва инноватсия тасдиқ гардида, ба монанди маҳфилњои 
“Таърихшинос», “Ҳамадон», “гурӯҳи олимпӣ», ҳамчунин, семинари илмӣ 
ба роњ монда шудааст. Натиҷаи фаъолияти чуин маҳфилҳо ҳаст, ки 
донишљќён тайи чанд соли охир дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ мо ҷойҳои 
аввалро соҳиб мегарданд.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ, факултет.  
Факултети технология яке аз манбаъњои асосии тайёр намудани 

омўзгорони фанњои умумитехникї, технология ва соњибкорї дар љумњурї 
ба њисоб рафта, соли 1975 дар заминаи кафедраи асосњои истењсолот таъсис 
ёфтааст. Дар давраи ташкилёбї факултет дорои кафедрањои фанњои 
умумитехникї ва методикаи таълими фанњои умумитехникї буд. Соли 1977 
кафедраи механикаи техникї ва наќшакашї, соли 1989 дар заминаи 
кафедраи методикаи таълими фанњои умумитехникї кафедраи тамоюли 
касбї ташкил ёфт, ки ин чањорумин кафедраи факултет мањсуб меёбад.  

Дар факултет шогирдон асосан аз рўи ихтисосњои омўзгори фанњои 
умумитехникї, технология, техника ва наќшакашї, касбу њунарњои миллї 
ва мењнат тайёр карда мешаванд. Њамчунин, ба мутахассисони оянда 
ихтисосњои иловагии «муаллими механиконии мошинњои кишоварзї», 
«методисти роњнамои касбї», «методисти эљодиёти техникї», «методисти 
ороиши бадеї» ва «методисти коркарди мањсулоти хўрока» дода мешавад. 
Ѓайр аз ин њамаи хатмкунандагон ихтисоси муаллими фанни технология 
(таълими мењнат)-ро барои мактабњои тањсилоти умумї соњиб мешаванд. 
Шумораи донишљўён њамасола меафзояд. Масалан, соли 1975 дар факултет 
362 нафар донишљў тањсил дошта бошад, соли 1981 ин теъдод ба 555 ва 
соли 1991 ба 1146 нафар расид. Њоло дар факултет дар шуъбаи рўзона ва 
ѓоибона 500 нафар донишљўён тањсил мекунанд.  

Факултет бо донишкадањои омўзгории кишварњои собиќ Иттињоди 
Шуравї робитањои илмї дорад. Дар тайёр намудани номзадњои илм барои 
факултет Академияи њарбии Вазорати мудофиаи Федератсияи Россия, 
Донишкадаи тадќиќотию илмии мењнати касбї, Академияи илмњои 
педагогї ва иљтимої, донишкадањои омўзгории шањрњои Москва ва Санкт-
Петербург, Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, донишгоњњои 
омўзгории шањрњои Новосибирск ва Новокузнетск сањмгузоранд.  

Дар солњои гуногун устодони варзидаи факултет Пелипенко Г. Я., 
Захарова Г. Г., Мансуров А. Г., Ниниашвили М. И., Андрианов И. П., 
Карамзин И. В., Мисров С. Т., Ахмедзянов Р. Х., Максумов Б. И., 
Ибрагимов С. С., Паршина Н. В., Гутман Б. Е., Мифтахова Р. ва Рўзиев Ш. 
М. дар тайёр намудани мутахассисони баландихтисос сањми худро 
гузоштаанд. Имрўз гурўњи устодон – профессор Каримов Н. К., дотсентон 
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Сангов Н. Н., Миррањматов С. Ш., Олимов Н. С., Мансуров Ќ. Њ., 
Додољонов А. А., муаллимони калон н.и.п. Мухторова Г. Ѓ., Искандарова 
С. А., Одинаев Ќ., Сайфуддинов М., Холов К., Убайдов С. О. ва дигарон 
дар тарбияи љавонон сањмгузоранд.  

Дар факултет бо роњбарии дотсент Карамзин И. В. як зумра устодон, 
аз љумла, Пелипенко Г. Я., Тимохин С., Сангов Н. Н., Рањматова М., 
Самиев Т. рисолањои номзадї дифоъ намуданд. Онњо имрўз дар донишгоњу 
донишкадањои мухталифи љумњурї ва факултети технология иљрои вазифа 
менамоянд. Тўли солњои мављудияти факултет онро зиёда аз 2500 нафар 
мутахассисон хатм карданнд, ки дар байни онњо муаллимони варзида ва 
аълочиёни маорифи Тољикистион кам нестанд.  

Факултет дар солњои гуногун бо номњои факултети саноатию 
омўзгорї, муњандисї-омўзгорї, технология ва соњибкорї амал кардааст. 
Аз моњи майи соли 2008 бо ќарори Шурои олимони донишгоњ њамчун 
факултети технология фаъолият мекунад.  

Факултет асосан аз рўи се самти муњими илмї «Ташаккул ва 
инкишофи њамоњангсозии тарбияи тайёрии технологї ва касбию техникии 
љавонони Љумњурии Тољикистон», роњбари илмї, дотсент Сангов Н. Н., 
«Омўзиши хосиятњои физикию механикї ва технологии хўлањое, ки дар 
асоси ќалъагї мебошанд», роњбари илмї, профессор Каримов Н. К. ва 
«Тањсилоти технологии муаллимони технология ва тайёрии касбии 
хонандагон», роњбари илмї, н.и.п Мухторова Г. Ѓ. корњои илмию 
тадќиќотї мебарад.  

Устодони факултет дар давоми фаъолияташ корњои зиёди илмї, 
таълимию методиро тањия ва нашр намудаанд, ки муњимтаринашон 
инњоянд: «Тракторњо ва мошинњои хољагии ќишлоќ. Таъмир ва 
истифодабарии парки мошину тракторї» (1986), «Тракторњо ва 
автомобилњо» (1993), «Индустриальная педагогическая психология», 
«Политехнические основи трудовой и профессиональной технической 
подготовки молодёжи Республики Таджикистан» (1997), «Вопроси 
профессиональной подготовки молодёжи» (1997), «Системаи мошинњои 
пахтакорї» (2001), «Омўзиши механизмњои муњаррики дарунсўз» (2002), 
«Истифодаи сарои мошину тракторњо» (2002), «Омўзиши системаи 
сарднамої ва равѓанмолии муњаррики дарунсўз» (2004), «Асосњои тармими 
сарои мошину тракторњо ва масолењшиносї» (2009), «Бурриши масолењ, 
дастгоњњо, асбобњо» (2009), «Физико-химические основи технологии 
элементоэпосидних и защитних покритий» (2010), «Дидактикаи махсус» 
(2010) ва ѓайра.  

 

ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНЇ ВА 
КОММУНИКАТСИОНЇ, кафедра.  

Соли 1966 дар наќшањои таълимии тахассусњои математика, физика 
ва бархе дигарњо фанњои ба барномасозии компютерњо алоќаманд пайдо 
гардиданд. Ин фанњо бо сабабњои миќдоран кам буданашон, ба 
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кафедрањои ѓайриинформатикї дода мешуданд. Ва танњо як нафар устод 
ин дарсњоро мегуфт. Ин њолат то ба соли 1976 идома ёфт. Соли 1976 
Кафедра бо номи математикаи њисоббарор ташкил шуд ва ба фаъолият 
оѓоз намуд. Солњои 2006-2012 кафедра бо ном Информатика ва 
математикаи амалї фаъолият мекард. Соли 2014 кафедра бо номи 
Технологияи информатсиони ва коммуникатсионї то инљониб фаъолият 
дорад.  

Дар кафедра олимони соњаи математикаи татбиќї, ба монанди 
Љўраев Миркалон., Бобоев Ќ., Њасанов Юсуфалї, Наврўзов С. ва дигарон 
кору фаъолият кардаанд. Дар ин муддат сарварии кафедраро устодон 
Бањрулло Раљабов (1976-1978), Миркалон Љўраев (1980-1998), Бахриддин 
Њамидов (1998-2004, 2010-2013), Каримзода Њалима. (2004-2012), дотсент 
Латипов Сафаралӣ, (2014-2015) Неъматов Ѓолиб. (2015-16) Нуралиев Ёдгор 
(2016-17) ва Неъматов Ѓолиб (2017-20) фаьолият доштанд. Њоло дар 
вазифаи мудири кафедра н.и.п., дотсент Латипов С. фаъолият дорад.  

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВА МОШИНШИНОСЇ, кафедра.  
 
Соли 1957 дар назди факултети физика ва математика кафедра бо 

номи «Асосњои истењсолот» таъсис ёфтааст ва давоми фаъолияти худ 
кафедра ба як ќатор мувафаќиятњои моддию техникї сазовор гашта, 
њазорњо мутахассисони баландихтисоси омўзгориро дар соњањои гуногуни 
халќ тарбия намудааст.  

Солњои 1960-1968 сарварии кафедраи мазкур ба зимаи мутахассиси 
шинохта, собиќ полковники артиши ИЉМШ Локшин С. Л. вогузор 
гардида буд. Мањз тањти роњбарии он шахси соњибтаљрибаю рўзгордида 
таълими политехникї ба дараљаи баланди омўзиш расида буд.  

Соли 1970 бо талаботи замон факултети физика ва математика ба ду 
факултети мустаќил људо гардид ва кафедраи асосњои истењсолот дар 
заминаи факултети физика фаъолияти худро давом додааст. Бо маќсади 
пурмањсул гардонидани тайёрии касбии мутахассисони љавон дар кафедра 
кабинету озмоишгоњњои нави замонавї таъсис ёфтанд: мошиншиносї, 
автомобилу трактор, санљиши иќтидори муњаррикњои дарунсўз, идоракунї 
ва машќирондани автомобил, омўхтани ќонунњои њаракати наќлиёт. Илова 
бар ин устохонаи челонгарии коркарди ќоѓазу картону матоъ барои 
донишљўёни факултетњои физикаю кимиё низ ба кор омода гардонида 
шуда буд. Таљњизотњои мављудаи кабинетњои таълимї аз љињати методї ва 
асбобњои айёнї ба талабот ва стандартиитаълимї пурра љавобгўй буданд.  

Бо маќсади гирифтани маълумоти политехникї ва омўзиши асосњои 
мошиншиносї оиди контруксия, таъинот ва корфармої, инчунин, 
тадќиќоти хосиятњои физикию химиявии маводњо ва сохти дастгоњу 
асбобњо як зумра корњои лабораторию амалї дохил карда шуданд. Имрўз 
факултети технология ва соњибкорї яке аз манбањои тайёр намудани 
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омўзгорони фанњои умумитехникї, технология ва соњибкорї дар љумњурї 
ба њисоб меравад.  

Соли 1975 факултети технология ва соњибкорї дар заминаи кафедраи 
«Асосњои истењсолот»-и факултети физика таъсис дода шудааст. Дар 
давраи ташкилёбї факултет дорои кафедрањои фанњои умумитехникї ва 
методикаи таълими фанњои умумитехникї буд. Соли 1977 кафедраи 
механикаи техникї ва наќшакашї, соли 1989 дар заминаи кафедраи 
методикаи таълими фанњои умумитехникї кафедраи тамоюли касбї 
ташкил ёфт, ки чањорумин кафедраи факултет мањсуб меёбад.  

Факултет аз солњои аввали таъсисёбиаш (1975) то њол шаш маротиба 
таѓири ном кардааст. Бори аввал соли 1975-1998 бо номи факултети 
саноатию - омўзгорї, солњои 1998 то 2008 бо номи факултети технология ва 
соњибкорї, солњои 2008 то 24. 04. 2013 бо номи технология, бо ќарори 
Шурои олимони Донишгоњ аз 24. 04. 2013 бо номи технология ва 
соњибкорї номгузорї гашта, аз соли 2014 то 01. 03. 2019 бо номи 
технология ва иќтисодиёт аз 01. 03. 2019 то њоло бо номи технология ва 
соњибкорї фаъолият намуда истодааст.  

Аз оѓози таъсисёбї то имрўз факултет бо донишкадањои собиќ 
Иттињоди Шуравї робитањои илмию методиро ба роњ мондааст. Дар тайёр 
намудани номзадњои илм барои факултет Академияи њарбии Вазорати 
мудофиаи Федератсияи Россия, Донишкадаи тадќиќотию илмии мењнати 
касбї, Академияи илмњои педагогї ва иљтимої, Донишкадањои омўзгории 
шањрњои Москва ва Санкт-Петербург, Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон, донишгоњњои шањрњои Новосибирск ва Новокузнетск 
сањмгузоранд.  

Рушду нумуи факултети технология ва соњибкорї аз зањмати њайати 
омўзгорон ва кормандон, ки ќувваю заковат ва нерўи илмию педагогии 
худро дар пешрафти фаъолияти илмї ва методии факултет дареѓ 
надоштаанд вобастагии калон дошт, дорад ва хоњад дошт.  

Факултети технология ва соњибкорї яке аз марказњои базавии 
калонтарини тайёр намудани омўзгорони соњаи технология дар миќёси 
Љумњурї ба шумор рафта дар давоми солњои мављудияти худ зиёда аз 
дањњо њазор мутахассисонро омода намудааст. Аз он љумла омўзгор, 
вакили мардумї, собиќ раиси Маљлиси Миллї Љумњурии Тољикистон, 
Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон Сафарали Раљабов яке аз 
хатмкунандагони лаёќатманди њамин факултет мебошанд. Дар айни замон 
он яке аз марказњои таълимию методї, илмї ва боргоњи тайёр намудани 
мутахассисони соњаи технология, наќшакашї, муњандисї, соњибкорї ва 
дизайн дар ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ва Љумњурї ба шумор 
меравад.  

Донишљўён дар факултет айни њол дар се шуъба ба тањсил фаро 
гирифта шудаанд: рўзона, фосилавї ва ѓоибона. Дар шуъбаи рўзона 341-
нафар, дар шуъбаи фосилавї 400 - нафар ва дар шуъбаи ѓоибона 80 - нафар 
донишљўён тањсил менамоянд. Њамзамон дар шуъбањои рўзона, фосилавї 
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ва ѓоибонаи факултет донишљўёни хориљї аз Љумњурињои Узбекистон, 
Туркманистон, Ќазоќистон ва Љумњурии исломии Афѓонистон тањсил 
мекунанд.  

Дар факултет донишљўён асосан аз рўи ихтисосњои технология ва 
соњибкорї, омўзгор-муњандис, таълими касбї-агромуњандис, технология 
(мењнати техникї ва наќшакашї), дизайни мањсулоти дўзандагї омода 
гардида, ба онњо аз руи касби омўзгори технология. Соњибкор, омўзгори 
технология-муњандис, омўзгори технология ва наќшакашї, омўзгор-
агромўњандис, омўзгори технология. Дизайн. Конструктор диплом ва 
нишонаи сарисинагї дода мешавад. Шумораи донишљўёни факултет дар 
45-соли фаъолияташ гуногун ба чашм мерасанд. Соли 1975 дар факулта 362 
нафар донишљў тањсил дошта бошад, дар соли 1981 ин теъдод ба 555 ва 
соли 1991 ба 1146 нафар расид. Айни њол дар шуъбаи рўзона, фосилавї ва 
ѓоибонаи факултет зиёда аз 800 нафар донишљўён тањсил мекунанд.  

Дар солњои гуногун устодони варзидаи факултет Пелипенко Г. Я., 
Захарова Г. Г., Ниниашвили М. И., Андрианов И. П., Карамзин И. П., 
Ахмедзянов Р. Х., Максумов Б. И., Мансуров А. Г., Мисров С. Т., 
Ибрагимов С. С., Паршина Н. В., Гутман Б. Е., Мифтахова Р., Рўзиев Ш. 
М., Каримов Н. К., Исломов С., Муњуддинов Х., Мансуров Ќ. Њ., Њасанов 
А., Додољонов А.. Имрўз гурўњи устодон дотсентон Олимов Н. С., 
Мухторова Г. Ѓ., Муминов Ф., Убайдов С. О., Миррањматов С. Ш., 
Сайфуддинов М. ва дигарон дар тарбияи љавонон сањмгузоранд.  

Дар факултет бо роњбарии дотсент Карамзин И. В. як зумра устодон 
аз зумра устодон Пелипенко Г. Я. Тимохин С., Сангов Н. Н., Рахматова 
М., Самиев Т. Рисолањои номзадї дифоъ намуданд. Онњо имрўз дар 
донишгоњу донишкадањои мухталифи љумњурї ва факултет иљрои вазифа 
менамоянд.  

Факултет асосан аз рўи се самти муњими илмї «Омўзиши хосиятњои 
физикию механикї ва технологии хўллањо» тањти роњбарии дотсент 
Олимов Н., Тањсилоти технологии муаллимони технология ва тайёрии 
касбии хонандагон, роњбари илмї н.и.п. Мухторова Г. Ѓ. ва омўзиши 
«Хосиятњои гармофихикї ва термодинамикии моеъњо ва мањлулњои онњо» 
тањти роњбарии н.и.т. Сияњаков С. М. корњои илмию тадќиќотї мебарад. 
Устодони факултет дар давоми фаъолияташон корњои зиёди илмї, 
таълимию методиро тањия ва нашр намудаанд, ки муњимтаришон инњоянд: 
«Тракторњо ва мошинњои хољагии ќишлоќ. Таъмир ва истифодабарии 
парки мошину тракторї» (1986), «Тракторњо ва автомобилњо» (1993), 
«Индустриальная педагогическая психология», «Политехнические основи 
трудовой и профессиональной технической подготовки молодёжи 
Республики Таджикистан» (1997), «Вопроси профессиональной подготовки 
молодежи» (1997), «Системаи мошинњои пахтакорї» (2001), «Омўзиши 
механизмњои мўњаррики дарунсўз» (2002), «Истифодаи сарои мошину 
тракторњо» (2002), «Омўзиши системаи сарднамої ва равѓанмолии 
мўњаррики дарунсўз» (2004), «Асосњои тармими сарои мошину тракторњо 
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ва масолењшиносї» (2009), «Буриши масолењ, дастгоњњо, асбобњо» (2009), 
«Физико-химические основи технологии элементоэпосидних и защитних 
покритий» (2010), «Дидактикаи махсус» (2010) ва ѓайра.  

 Њоло сарварии факултети технология ва соњибкориро номзади 
илмњои техникї, дотсент Сияњаков Сафаралї Мирзоевич ба уњда дорад. 
Айни њол дар факултет 3 кафедраи тахассусї фаъолият намуда истодаанд 
(кафедраи фанњои умумитехникї ва мошиншиносї мудираш н.и.х., дотсент 
Олимов Н., кафедраи матодикаи таълими технология ва соњибкорї, 
мудираш н.и.п., дотсент Муминов Ф. ва кафедраи технология, наќшакашї 
ва дизайн, мудираш н.и.п., дотсент Мухторова Г.). Дар назди њар як 
кафедраи тахассусии факултет як мањфили илмї-амалї (њунарманд, 
дастони моњир ва дустдорони автомобил) доимо амал менамояд. Дар назди 
кафедраи технология, наќшакашї ва дизайн синфхонањои махсус барои 
омўзиши тенологияи коркарди мањсулоти дўзандагї ва хўрока бо 
таљњизотњои замонавї таљњизонида шудаанд, ки донишљўён метавонанд 
дар рафти дарсњо ва берун аз дарс омўзиш гиранд.  

 
 ТЕХНОЛОГИЯ, НАЌШАКАШЇ ВА ДИЗАЙН, Кафедра.  
Якуми сентябри соли 1977 дар назди факултети «Саноатї - омўзгорї» 

кафедраи «Механикаи техникї ва наќшакашї» таъсис ёфтааст. Соли 2016 
кафедраи мазкур ба номи кафедраи «Технология, наќшакашї ва дизайн» 
номгузорї гардид.  

Аз рўзњои аввали таъсисёбї (1977) дар кафедра 1 дотсент, 4 муаллими 
калон, 2 ассистент, 1 устои таълимї, 1 лаборант, њамагї 10 нафар фаъолият 
менамуданд. Соли 1979 дар факулта тањти роњбарии н.и.т. муаллими 
калони кафедра Гутман Б. Е. бюрои конструктории донишљўён /БКД/ 
таъсис ёфт. Баъдтар, тирамоњи соли 1977 дастгоњи «Офтоб-1» дар 
намоишгоњи «Техникаи навтарин», ки онро бахшида ба солгарди 
«Навоварони мошинсозии Осиёи Миёна ва Ќазоќистон» донишкадаи 
ахбори техникї ва наќшањои Давлатии Тољикистон дар НКХХ-СССР 
ташкил карда буд, ба намоиш гузашта шуд ва созовори ду медали биринљї 
ва як медали нуќра гардид.  

Дар номоишгоњи Муѓулистон бошад, дастгоњи плазмавии «Офтоб-1» 
соњиби љойи аввал гардид. Дастгоњи мазкурро соли 1977 аввал дар РМЗ-4 
н. Ёвон ва соли 1978 дар заводи сементи ш. Душанбе ба истифода додаанд. 
Омўзгорони кафедра Поташников К. Л., Маќсумов Б. И. тањти роњбарии 
муаллими калон Гутман Б. Е. конструксияи нави плазмабарорї 
(плазматрон) аргонї-камонї дар асоси ЭДП-104 бо љамъкунии камони 
барќї ба воситаи майдони магнитиро кор карда баромаданд.  

 Бо ташабусси аъзоёни БКТД (СИКБ) ва устодони кафедра 
дастгоњњои зерин сохта ва ба истифода дода шудаанд: 

1.  Лазери неодимий 
2.  ЛХМ-8МД 
3.  Блоки ченкуни ваќти импулсї дар асоси С 1- 49 
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4.  Реактори лазерї - кимиёвї 
 Дар кафедра кабинетњои: механикаи назариявї, наќшакашї, буриши 

масолењ мављуд буд. Аз соли 2000 то 2011 дар кафедра омўзгорон ва 
кормандони зерин кор ва фаъолият менамоянд: 6 нафар омўзгорон, аз он 
љумла н.и.п. Додољонов А. А., н.и.т. дотсент. Миррахматов С. Ш., н.и.п. 
Сангов Н. Н. муаллимони калон Одинаев Ќ., дотсент Убайдов С. ва 
ассистент Алиев А. Ҳ. кор мекарданд.  

  Дар корњои љаъмиятї низ муаллимони кафедра сањми худро гузошта 
истодаанд. Додољонов А. А., Одинаев Ќ. А., Сангов Н. Н., Убайдов С. О. 
Мухторова Г. Ѓ. ва Алиев А. Њ. доимо аъзои Шурои илмии факулта 
мебошанд. Дар солҳои гуногун ба кафедра: Захарова Г. Г., Мансуров А. Г., 
Бобоев О. Ш., дотсент Мирраҳматов С. Ш. ва Љанобилов Ќ. (шодравон) 
Додољонов А. роҳбарї мекарданд. Аз моњи апрели соли 2007 то моњи 
ноябри соли 2012 сарварии кафедраро муаллими калон Одинаев Ќ. А. ба 
уҳда дошт. Солњои 2012 то 2016 кафедраро номзади илмњои техникї 
Убайдов С. О роњбарї мекард. Ва аз соли 2016 инљониб роњбарии кафедра 
ба зимаи номзади илмњои педагогї Мухторова Г. Ѓ. гузошта шудааст. 

  Имрўз дар кафедра 12 нафар омўзгорон, аз он љумла н.и.п. дотсент 
Мухторова Г. Ѓ., н.и.т. дотсент. Убайдов С. О., н.и.п. дотсент Алиев А. Њ. 
н.и.т. Абдиев Х. Х., муаллимони калон Одинаев Ќ., Бобоев М. С. ва 
ассистентон Камоли Б., Шерматзода О., Ќодирова З. Н., Саидова Р. Њ., 
Давлатов М. Н. ва лабаранти кафедра Рањмонова Љ. кор мекунанд.  

 Дар корњои љамъиятї низ муаллимони кафедра сањми худро гузошта 
истодаанд. Мухторова Г. Ѓ., Одинаев Ќ. А., Убайдов С. О., Мухторова Г. 
Ѓ. аъзои шурои илмии факулта мебошанд. Дар кафедра як нафар 
доктарант Убайдов С. О. мебошад, ки ба навиштани кори докторӣ машѓул 
мебошад.  

Дар кафедра бо ташабуси Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
синфхонаи дўзандагї, њунарњои миллї, ќаннодї, расмкашї мавриди 
коромўзии донишљӯён ќарор гирифтанд. Дар синфхонаи дузандагї 15 адад 
мошинаи дузандагї мављуд мебошад, ки њамарўза донишљўён баъди дарсњо 
такмили касб мегиранд.  

Дар синфхонаи њунарњои мардумї бошад устодон ба 
донишљўдухтарон касбї адрасбофї, колинбофї, шолбофї, зардўзї, 
гулдўзиро меомўзонанд. Дар синфхонаи ќаннодї ба духтарон дар дарсњо 
технологияи коркарди мањсулоти хўрока пўхтани хўрокњои миллї ва 
аврупоиро устодон меомўзонанд.  

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯИ ХИМИЯВЇ, кафедра.  
Кафедраи «Технология ва экологияи химиявї» дар заминаи кафедраи 

«Химияи органикї ва биологї» соли 2002 таъсис ёфтааст. Дар ибтидо 
номзади илми химия, дотсент Алиев Љ. Р. вазифаи мудирии кафедраро ба 
уҳда дошт. Дар айни замон роњбарии кафедраро номзади илмњои биологї, 
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дотсент Шарипов И. Н. ба уҳда дошта, дар он номзади илмњои биологї, 
дотсент Тошев Њ. С., номзади илмњои биологї, муаллими калон Амонов Б. 
П., муаллими калон Ќурбонова Њ. ва ассистент Шористамова М. Ќ. 
фаъолият намуда, аз фанњои технологияи химиявї, синтези ѓайриузвї, 
химияи муњити зист, усулњои физикавї ва химиявии тањлили атмосфера ва 
муњофизати муњити атроф, экологияи саноатї, экологияи шањр, 
масъалањои маърифати экологии муаллим, асосњои њуќуќии 
истифодабарии табиат, экологияи кишоварзї, геохимияи шањр, асосњои 
токсикология, техникаи корњои лабораторї, муњофизати мењнат, 
таљрибањои таълимии истењсолї аз технологияи химиявї ва экология, 
курси интихобиро ба шогирдон таълим медињанд. Ба ѓайр аз ин кафедра 
барои пурмањсул гузаштани машѓулиятњо њар сол аз Институти химияи 
АМИТ мутахассисони варзидаи соњаро барои хондани лексияњо ва курсњои 
махсус даъват менамояд. Устодони кафедра дар баробари ташкили 
раванди таълиму тарбия, инчунин, дар мавзуи «Омўзиши таркиби 
химиявии растанињо ва људо намудани моддањои аз љињати биологї фаъол» 
корњои илмї мебаранд.  

Устодони кафедра дар тањияи дастурњои таълимию методї ва тайёр 
намудани барномањои таълимї аз фанњои технологияи химиявї, 
таљрибаомўзии таълимию истењсолї, асосњои экология, экологияи саноатї, 
химияи муњити зист, экологияи одам ва ѓайра, дар ташкил ва гузаронидани 
конференсияњои илмї, таљрибаомўзии таълимию истењсолї аз фанњои 
технологияи химиявї ва экология сањми арзанда мегузоранд. Устодон дар 
давраи мављудияти кафедра дар конференсияњои байналмилалї бахшида 
ба «Соли оби тоза» (2003), инчунин, дар масъалањои њифзи экосистема ва 
масъалањои вазъи экологии Тољикистон фаъолона ширкат варзида, дар 
маљаллањои бонуфуз маќолањо ба табъ расонидаанд.  

Аз љониби устодони кафедра 5 китоби дарсї барои мактабњои 
тањсилоти умумї, 3 рисола, 15 дастури таълимї, 19 барномаи таълимї, 
зиёда аз 200 маќола ва фишурдањои илмї ба чоп расонида шудаанд. Аз 
љумлаи онњо, «Химия» (китоби дарсї барои синфи 8, 2002), «Биологияи 
умумї» (китоби дарсї барои синфи 10, 2006), «Химияи биологї» (дастури 
таълимї, 2010), «Инсоният ва экология» (дастури таълимї, 2010) 
мебошанд.  

Аз аввали таъсисёбии кафедра сарварии онро номзади илмњои химия, 
дотсент Алиев Љ. ба уҳда гирифта буд. Баъдан роњбарии кафедраро 
номзади илмњои биологї, дотсент Шарипов И. Н., номзади илмњои химия, 
дотсент Тошев А. С., номзади илмњои химия, и. в. дотсент Усмонов М. Б., 
ба уҳда доштанд. Њоло роњбарии кафедраро номзади илмњои химия, 
дотсент Ќурбонова Њ. ба уҳда дорад.  
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 ТЕШАЕВ Сафаралї Оќилович (тав. 09. 10. 
1954, шањри Кулоб), омўгори забони русї. Солњои 
1977 ДДОК шањри Кулоб ба номи А. Рўдакї дохил 
шада, соли 1982 онро бо ихтисоси омузгори забон 
ва адабиёти рус хатм намуд. Солњои 1983-1990 дар 
рузномаи «Кулябская правда» дар вазифаи 
муњаррири техникї кор кардааст. Солњои 1992-2007 
дар мактаби №5-и шањри Кулоб дар вазифаи 
муаллими забони русї кор кардааст. Соли 2010 ба 

Донишкадаи давлатии омузгории Тољикистон ба номи С. Айнї ба кор 
омадааст. Соли 2010 то 2011 мудири кабини факултети забони русии 
Донишгоњи давлатии омузгории ба номи С. Айнї кору фаъолият 
намудааст.  

Солњои 2012 то 2014 ассистенти кафедраи забони муосири рус ва 
забоншиносии умумии ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Аз соли 2015 
то њол омузгори калони кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти 
руси ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад.  

 
ТИЛЛО Пўлодї (тав. 04. 05. 1912, д. Пиши н. 

Шуѓнон, ваф. 29. 07. 1974, ш. Душанбе), шоир ва 
адабиётшиноси тољик. Солњои 1936–1940 дар факултети 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Пеш аз ба донишкада омадан чанд муддат муаллими 
мактаби ибтидоии зодгоњаш буд. Соли 1945 дар 
мактабњои миёнаи н. Шуѓнон дарс гуфтааст. Солњои 
1945–1974 њамчун ассистент, муаллим, муаллими калон 

дар кафедраи адабиёти тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Аввалин шеърњояш соли 
1935 дар рўзномаву маљаллањо чоп шудаанд. Мавзуи ашъори ўро тасвири 
њаёти гузашта ва давраи шуравии мардуми Бадахшон, мубориза бар 
муќобили фашизм ташкил медињад. Як зумра шеърњои ў, ба мисли «Салом 
ба љанговарони Сталинград», «Ањду паймон», «Чароѓи адолат фурўзанда 
бод!», «Лашкари зафарманд», «Ба мудофиаи шањри Ленин», «Киштии 
зафар», «Бањори зафар» ба мавзуи сафарбар кардани мардум бар зидди 
фашизм, руҳбаланд намудани мардум, њисси интиќом ва адоват ба 
муќобили адў, тарбияи њисси мењанпарастї бахшида шудаанд. Соли 1945 
достони аввалин вай «Тўњфаи шоир» ба табъ расид. Шеъру достонњои 
шоир дар маҷмуањои «Бадахшони озод» (1948), «Номаи бахт» (1958,) 
«Бањори шодї» (1962), «Ленин њамеша бо мост» (1963), «Суруди Октябр» 
(1967), «Субњи кишвари ман» (1970), «Меваи октябр» (1972), «Рози дил» 
(1982) љамъ оварда шудаанд. Солњои зиёд ба љамъоварии фолклор ва 
ашъори шоирони халќї машѓул буд. Ба шогирдони худ аз нозукињои усули 
таълиму тадриси адабиёт дар мактабњои миёна, маќом ва манзалати 
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эљодиёти шифоњии халќ, оид ба таърих ва назарияи адабиёт дарсњои 
амаливу лексионї мебурд. Ин аст, ки ў оид ба паҳлу  њои гуногуни 
адабиёти классикиву муосир рисолаву маќолањои зиёде низ иншо 
намудааст, ки муњимтаринашон «Танќиди аќидањои динї дар эљодиёти 
классикони адабиёти тољик», «Шоирони халќии Бадахшон», «Назаре ба 
рубоиёти пешазреволютсионии Бадахшон», «Баъзе ќайдњо дар бораи назми 
С. Айнї», «Омўхтани тарљумаи њоли Рўдакї дар мактаб», «Ањамияти 
омўхтани назарияи адабиёт дар синфњои 8–10» мебошанд. Бо ордени 
«Нишони фахрї», медали «Барои мењнати шоён дар солњои Љанги Бузурги 
Ватанї», унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон» сарфароз гаштааст.  

 
ТОИРОВ Тухта (тав. 15. 07. 1924, н. Конибодом, 

ваф. 7. 02. 1991, ш. Душанбе), муаррих, номзади илмњои 
таърих (1966), дотсент (1970), иштирокчии Љанги 
Бузурги Ватанї. Соли 1950 факултети таърихи 
Донишгоњи давлатии Осиёи Миёнаро (ш. Тошкент) 
хатм кардааст. Солњои 1950–1982 муаллими калон, 
дотсенти кафедраи таърихи ЊКИШ, 1982–1983 мудири 
кафедраи таърихи ЊКИШ, 1983–1990 дотсенти 
кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Муаллифи якчанд 
маќолањои илмї аст, ки дар онњо масъалањои ташкилёбии донишкадаи 
омўзгорї, таърихи маорифи халќи ноњияњои шимолии Тољикистон дар 
давраи тоинќилобї баррасї шудаанд. Бо орденњои «Љанги Бузурги 
Ватанї», «Байраќи Сурхи Мењнат» ва нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» мукофотонида шудааст.  

Ас.: Из истории возникновения и развития Сталинобадского Госпединститута. 
Д., 1958; Из истории борьби Коммунистической партии за развитие висшего 
образования в Таджикистане. Вопроси истории Таджикистана, Сталинабад, 1961; Из 
истории народного образования в северних районах Таджикистана в дореволюционний 

период. Д., 1964; Высшая школа Таджикистана в годи Великой Отечественной войны. 
Д., 1975.  

 
ТОЉИБОЕВА Людмила Маљидовна (тав. 08. 06. 

1945, ш. Душанбе), педагог, номзади илмњои педагогї 
(1982). Солњои 1964–1968 дар Донишгоњи давлатии 
омўзгории ба номи В. И. Ленини ш. Москва тањсил 
намудааст. Пас аз хатми донишгоњ њамчун муаллим дар 
кафедраи методикаи таълими ибтидоии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко ба фаъолият шуруъ кардааст. Солњои 1977–
1980 аспиранти Институти илмї-тадќиќотии тарбияи 

томактабии Академияи илмњои педагогии ИЉШС, 1980–1989 муовини 
декани факултети педагогика оид ба корњои илмї, 1989–1996 мудири 
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кафедраи тарбияи томактабии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 1996 дотсенти кафедраи тарбияи 
томактабии донишгоњи омўзгорї мебошад. Оид ба ташкили фаъолияти 
муштараки самараноки кўдакон дар машѓулиятњои боѓчаи бачагон ва 
дигар масъалањои муњими соњаи педагогика кори илмї бурдааст. 
Муаллифи якчанд маќолањои илмию методї ва воситањои таълимї аст.  

Ас.: Основи экологических знаний для детей (Учебно-методическое пособие) 
(ҳаммуаллиф). Д., 2006.  

 
ТОҶИЕВ  Дадоҷон (22.03.1915) дар гузари 

Тутмавизакони шаҳри Конибодом, вилояти Суғди ҳозира  

дар оилаи косиб ва деҳқони миёнаҳол Тоҷӣ Муҳаммад 

таваллуд шудааст. Маълумоти аввалияро дар зодгоҳаш 

гирифтааст. Соли 1936 ба шаҳри Ленинград омада, ба 

факултети забоншиносии Институти таърих, фалсафа, 

забон ва адабиёт дохил мешавад. Муллоҷон Фозилов ва 

Акбар Маҳкамов ҳамсабақони Дадоҷон Тоҷиев буданд. 

Вақте ки Д. Тоҷиев охирин имтиҳони давлатии 

донишкадаро месупурд, як рӯз пештар  - 22 июни соли 

1941 Германияи фашистӣ аҳдшиканона ба Иттифоқи шуравӣ ҳуҷум кард ва 

Ҷанги Бузурги Ватанӣ оғоз ёфт. Ӯ ихтиёран ба фронт меравад, қаблан  бо 

ҳамроҳии ихтиёриёни халқӣ дар мудофиаи Ленинград ширкат меварзад, пасон 

ҳамчун афсари артиши сарҳадии НКВД-и Иттиҳоди шуравӣ дар шаҳрҳои 

Нахҷувон ва Линкорони Озарбойҷон хизмат намуда, дар пешбурди корҳои 

сиёсию тарбиявӣ ва ҳарбию ватандӯстӣ саҳм доштааст. Соли 1946 хидмати 

Ватан ва ҳифзи сарҳадҳои он барои Д.Тоҷиев ба поён мерасад. Барои нишон 

додани далерию шуҷоат бо нишонҳои ҷангии “Барои мудафиаи Кавказ», “Барои 

ғалаба бар фашизми Германия дар Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941 – 1945» 

ва ғ. мукофотонида шудааст. 

       Тоҷиев Д. соли 1946 ба Душанбе меояд. Ӯро, ки истеъдоди тадқиқгарӣ 

дошт, ба вазифаи мудири мудири бахши забон ва адабиёти Институти 

тадқиқоти илмии мактабҳо ва роҳбарии Институти такмили ихтисоси 

муаллимон таъин мекунанд. Вай дар ин вазифа то соли 1947 кор мекунад. 

Сипас, чанд муддат дар ибтидои солҳои панҷоҳум дар Институти забон ва 

адабиёти назди Академияи илмҳои Тоҷикистон ба ҳайси мудири шуъба 

фаъолият карда, дар ҳамин давра мақолаи илмии машҳури худро бо номи 

“Калимаи “об» дар забони адабии муосири тоҷик» (1952) менависад ва дастраси 

аҳли илм мегардонад. Таълифи ин мақола боиси чун пажӯҳишгари хушсалиқа 

эътироф гардидани Д.Тоҷиев мегардад.  

      Қариб 40 сол дар вазифаи мудири кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи 

давлатии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) иҷрои вазифа 

намуда, дар таълим ва тарбияи садҳо мутахассисони соҳаи филологияи тоҷик 

ғайратмандона заҳмат кашидааст. Ӯ муаллифи чандин китобҳои дарсӣ, 

дастурҳои таълимӣ ва монографияҳо мебошад. Маҳз маҳсули илмию таълимӣ 
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ва методии зиёд доштанашро ба назар гирифта, соли 1967 ба вай унвони 

фахрии профессор дода мешавад. Дар мавзуи “Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ бо 

ҷумлаҳои пайрави ҳол дар забони адабии ҳозираи тоҷик» соли 1972 рисолаи 

докторӣ ҳимоя мекунад. Ин олими нуктасанҷ дар баробари рӯ овардан ба 

кушоиши гиреҳҳои зиёди масъалаҳои синтаксиси забони адабии ҳозираи тоҷик 

(ҳол, ҷумлаҳои мураккаб, ҷумлаҳои пайрав), инчунин, ба ҳалли проблемаҳои 

баҳснок дар атрофи сифати феълӣ, феъли ҳол, масдар асос гузоштааст. Паҳлӯи 

дигари фаъолияти илмии Д.Тоҷиевро таҳқиқи масъалаҳои рушди забони тоҷикӣ 

дар даврони шуравӣ, баррасии муносибат ва нишон додани таъсири тарафайни 

забонҳои русию тоҷикӣ ташкил медиҳад. Ӯ дар ин бобат рисолаи 

арзишмандеро бо унвони “Забони русӣ – забони муҳовара ва ҳамкории халқҳои 

Иттиҳоди шуравӣ» (1964) ба табъ мерасонад ва чун муҳаққиқи закитабъ, 

пажуҳишгари соҳиби ҷаҳонбинии васеъ ва малакю маҳорати баланд шуҳрат 

пайдо мекунад. Аз ин таҳлили мухтасар аён мегардад, ки Д. Тоҷиев бештар дар 

ду самти илм ба пажуҳиш пардохтааст: 1) таҳқиқи масъалаҳои инкишофи 

забони адабии тоҷик; 2) баррасиҳо доир ба муносибати мутақобилаи забони 

русӣ ва забони тоҷикӣ. 

      Д. Тоҷиев на танҳо дар кашфи асрори масоили забони тоҷикӣ, балки дар 

нишон додани нозукиҳои забони русӣ низ тадқиқгари беназир аст. Соли 1949, 

вақте ки луғати дузабонаи “Русско-таджикский словарь» бо таҳрири 

луғатнигорон А.П.Деҳотӣ ва Н.П.Ершов нашр мешавад, Д.Тоҷиев ба он дар 

рӯзномаи “Коммунист Таджикистана» (09.01.1952, №7(6359) тақризи муфассал 

менависад ва соҳиби истеъдоди мунаққидӣ буданашро собит месозад. Устод 

С.Айнӣ  бо тақриз шинос шуда, дарҳол бо мақолаи ҷавобӣ – “Мактуби кушода 

ба рафиқ Тоҷиев» дар маҷаллаи “Шарқи сурх» (№2, 1952)  ба тартиби афкор, 

усулҳои интиқод ва тарзи баёни муаллиф баҳои баланд дода менависад: 

“Мақолаи шуморо дар газетаи “Коммунист Таджикистана» (09.01.1952, №7 

(6359) хондам. Мақола аз ҷиҳати илмӣ-танқидӣ, асосан, пурра аст ва таланти 

баланди соҳиби худро ва, инчунин, дониши васеи ӯро дар забони русӣ равшан 

нишон медиҳад». 

     Д.Тоҷиев соли 1960 бо унвони “Аълочии маорифи халқи Тоҷикистон», соли 

1965 бо унвони баланд ва ифтихории “Муаллими хизматнишондодаи РСС 

Тоҷикистон ва минбаъд бо чандин медалу ифтихорномаҳои давлатию соҳавӣ 

сарфароз гардонида шудааст. Соли 2002 пас аз маргаш дар даврони истиқлоли 

давлатӣ хизматҳои шоистаашро қадр намуда, ба ӯ Ҷоизаи давлатии ба номи 

Абуалӣ ибни Сино дода мешавад.   

      Шашуми январи соли 1987 дар синни 72 солагӣ Д.Тоҷиев олами ҳастиро 

падруд гуфт. Қабри устод дар оромгоҳи Сариосиёи шаҳри Душанбе воқеъ аст. 

      Профессори шодравон Ғ.Ҷӯраев, ки ДДОТ ба номи С.Айниро хатм 

кардаанд,  дар хотироташ аз устодашон Дадоҷон Тоҷиевро ёд карда 

навиштаанд: “Устод Дадоҷон Тоҷиев, ки моро бо дунёи фанни “Забони адабии 

ҳозираи тоҷик» ҳидоят мефармуданд, аҷаб усуле доштанд: дар дарсҳои амалӣ 

ягон донишҷӯро намеранҷонданд. Ҷавобаш дуруст бошад ҳам, нодуруст бошад 
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ҳам, мегуфтанд: “Ту писар (ё духтар) қисман дуруст гуфтию аммо ҷойҳои 

асосиро сарфи назар кардӣ. –Канӣ, боз кӣ пурра мекунад?» –ба дигарон рӯ 

меоварданд устод ва то даме ки мавзуъ пурра нақл карда нашавад, қонеъ 

намешуданд» (Шарораи меҳр, 2009, 18). 
 

ТОШЕВ Облоќул (тав. 12. 02. 1932, ш. Панљакент, 
ваф. 2009), иќтисоддони тољик, доктори илмњои 
иќдисодї (1973), профессор (1977). Солњои 1950–1954 
дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1954–
1956 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1956–1957 инструктори шуъбаи љавонони 
донишљўи КМ ЛКСМ Тољикистон, 1957–1960 муаллими 
иќтисодиёти сиёсии мактаби њизбии назди КМ ЊК 

Тољикистон, 1960–1962 ассистенти кафедраи иќтисодиёти сиёсии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 
1962–1964 аспиранти Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М. В. 
Ломоносов буд. Солњои 1964–1967 њамчун муаллими калони кафедраи 
иќтисоди сиёсии донишкадаи омўзгории пойтахт, 1967–1981 декани 
шуъбаи ѓоибонаи Донишкадаи хољагии ќишлоќи Тољикистон, 1981–2009 
мудири кафедраи асосњои назарияи иќтисодии ДДОТ ба номи С. Айнї кор 
кардааст. Муаллифи 8 асар ва зиёда аз 300 маќолањои илмї ва илмию 
оммавї мебошад. Оид ба иќтисодиёти бозаргонї дар давраи истиќлолият 
ва роњњои баромадан аз буњрони иќтисодї корњои илмї бурдааст. Бо 
унвони «Корманди шоистаи Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Социально-экономические проблемы развития общественних фондов 
потребления в колхозах. Д., 1978; Региональные аспекти социалистического образа 
жизни. Д., 1989; Экономические реформы и рынок. Минск, 1989; Пути эффективного 
воздействия внешнеэкономической деятельности на экономику Республики 
Таджикистан. Д., 1997; Образ жизни в сельских местностях в Республике Таджикистан. 
Д., 1999; Общественние фонди потребления и бюджет семьи. Д., 1997.  

 
ТОШЕВ Њосиб Сангович (тав. 25. 07. 1946, ш. 

Норак), кимёшинос, номзади илмњои биологї (1988), 
дотсент (1990). Солњои 1964–1969 дар факултети 
табиатшиносї ва географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
кардааст. Солњои 1969–1970 сарбози артиши шуравї, 
1971–1975 ассистенти кафедраи химияи органикї ва 
биологии донишкадаи омўзгории пойтахт, 1975–1976 
коромўзи назди факултети химияи Донишгоњи давлатии 

Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1979 муаллими калони кафедраи химияи 
органикї ва биологии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко, 1979–1982 аспиранти Институти таърихи 
табиатшиносї ва техникаи Академияи илмњои ИЉШС дар ш. Москва буд. 
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Солњои 1983–1990 њамчун муаллими калони кафедраи химияи умумї ва 
ѓайриорганикї, 1990–1993 дотсенти кафедраи методикаи таълими биология 
ва химия, 1993–1998 мудири кафедраи номбурда дар ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев кор кардааст. Аз соли 1998 то ба имрўз дотсенти кафедраи 
технология ва экологияи химиявї мебошад. Муаллифи 2 китоби дарсї, 2 
дастури таълимию методї, зиёда аз 100 маќолањои илмию методї ва 
мураттиби 8 барномаи таълимию методї аст. Оид ба пайвастагињои 
фаъоли биологї дар растанињои Љумњурии Тољикистон корњои илмї 
бурдааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» 
(1987) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Методикаи омўзиши асосњои истењсолоти химиявї. Д., 1996; Витаминњо ва 
дигар пайвастањои фаъоли биологї (Дастури таълимї аз химияи организмњо барои 
синфи 10). Д., 1996; Омўзиши маводњои мањал дар курси химияи мактаби миёна 
(Дастури таълимї аз химияи ѓайриорганикї барои синфњои 8-9). Д., 1997; Осори ниёгон 
дар таълими химия. Д., 1997; Корњои амалї аз химия барои синфњои 8-9. Д., 1998; 
Химия (Китоби дарсї барои синфи 8). Д., 2002; Биологияи умумї (Китоби дарсї барои 
синфи 10). Д., 2008; Первие отечественние исследования химического состава 
растительних объектов // Труди XXVI научной конференции аспирантов и молодих 
специалистов ИИЕиТ АН СССР. Секция истории биологии и биоорганической химии. 
М., 1982; Белок зерна пшеници возделиваемой в условиях Таджикистана // Дар 
маводњои конференсияи љумњуриявии «Тадќиќотњои навини назариявї ва амалии 
химиявї дар мактабњои олии Љумњурии Тољикистон. Д., 2010.  

 
ТОШОВ  Аъзамљон Фозилович ( тав. 16. 10. 1972, 

д. Кофирќалъаи н. Шањринав), кимиёшинос, номзади 
илмњои химия (2000), дотсент (2002). Солњои 1990–
1995 дар факултети биология-химияи Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев 
тањсил кардааст. Солњои 1995–1996 коромўз-
татќиќотчии кафедраи химияи умумї ва 
ѓайриорганикї, 1997–2000 аспиранти шўъбаи рўзона, 
2000–2002 муаллими калон, 2002–2004 мудири 

кафедраи химияи умумї ва ѓайриорганикї, солњои 2014-2016 декани 
факултети химияи Донишгоњи  давлатии омўзгории Тољикистон ба номи 
С.Айнї буд. Аз соли 2004 то ба имрўз дотсенти кафедраи номбурда аст. 
Оид ба пешбинї намудани мувозинатњои фазагї дар системаи 
К,Мg,Са//SO4,СI-Н2О дар њароратњои 25 ва 500С бо усули транслятсия кори 
илмї мебарад. Муаллифи зиёда аз 30 маќолаву фишурдањои илмї ва 
илмиву методї мебошад.  
         Ас.: Фазовые равновесия изотермы 250С системы K,Ca//SO4,Cl–H2O // Вестник ТГПУ, 1995, 
№2; Фазовые равновесия изотермы 500С системы K,Ca//SO4,Cl–H2O // Вестник ТГПУ, 1996, №4; 
Фазовые равновесия в системе K2SO4-МgSO4-CaSO4--H2O при температуре 250С // Доклады АН 
РТ, 1996, Т. 39. №11–12; Строение фазового комплекса системы  К2SO4- MgSO4 -СаSO4-H2O при 
0 и 250С. Материалы Всероссийской научной конференции участием «III Байкальский  
материаловедческий форум». 9-15 июля 2018г., Улан-Уде-03. Байкал. Часть 1. 
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 ТОШПЎЛАТОВА Тутихон (тав. 26. 12. 1942, ш. 
Қурғонтеппа, ваф. 2018 ш. Душанбе), муаллими фанни 
анатомия ва физиологияи синнусолӣ. Соли 1960 мактаби 
миёнаи №3 ш. Қурғонтеппаро хатм намуда, муддати як 
сол дар мактаби мазкур аз фанни биология дарс гуфтааст. 
Солҳои 1961 -1966 дар шуъбаи химия - биологияи 
факултети табиатшиносӣ ва географияи Донишкадаи 

давлатии омӯзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко таҳсил 
намудааст. Аз соли 1966 то соли 2018 ҳамчун ассистент, муаллими калони 
кафедраи анатомия ва физиологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ кор кардааст. Ҳамзамон ҳамчун раиси  
Шурои занони факултетҳои химия - биология ва педагогикаи донишгоҳи 
омӯзгорӣ кор кардааст. Тӯли 50 соли фаъолияти омӯзгорияш дар донишгоҳ 
дар тарбияи ҳазорҳо мутахассисон саҳми арзандаи худро гузоштааст. Оид 
ба таълиму тарбия ва масъалаҳои гигиена корҳои илмӣ бурдааст. 
муаллифи як қатор мақолаҳои илмӣ ва илмию методӣ мебошад. бо нишони 
«Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон», ифтихорномаи Вазорати 
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи занони Тоҷикистон ва Кумитаи 
Салиби сурхи Тоҷикистон сарфароз шудааст.  

 

ТОШТЕМИРОВ Муњаммадљон (24. 11. 1947, д. Ошобаи н. Ашт, ваф. 
5. 05. 2014). Мактаби миёнаи №3 зодгоњашро ба итмом расонидааст. Соли 
1977 факултаи журналистикаи Университети давлатии Маскав ба номи М. 
В. Ломоносов, соли 1986 факултаи таърихи Иниститути давлатии 
педагогии Душанберо (ѓоибона) хатм намудааст.  

Фаъолияти мењнатии ў соли 1966 ба њайси тренер-мураббии хонаи 
пионерони шањри Душанбе оѓоз ёфтааст. Аз соли 1979 дар соњаи 
журналистика фаъолият доштааст. Чанд сол ходими адабии рўзномаи 
«Коммунист Таджикистана», мухбири рўзномаи «Советский спорт», 
роњбари сексияи журналистикаи Маркази наврасону љавонони 
Тољикистон, муњаррири студияи телевизиони Душанбе «Сомониён», 
директори бюрои минтаќавии Ассосиатсияи мустаќили воситањои 
электронии ахбори умум (телевизион ва радиошунавонї)-и мамолики 
Осиёи Марказї дар назди ЮНЕСКО будааст. Аз соли 1998 то охири умраш 
сармуњаррири њафтавори «Курьер таджикистана» буд.  

Муаллифи беш аз 20 маҷмуаи адабї ва публитсистї, аз љумла, 
«Фидокорон», (1982), «Награда» (1983), «На черно-белых клетках» (М., 
1984), «Ишонмагин дўстинга» («Бовар макун ба дўстат»; 1991), «Ватан бита 
таќдир бита» («Ватан якто, таќдир якто»; «Њомии сулњу вањдат» (бо 
њамкории З. Саидов; 1997), «Корвони истиќлол-ба сўйи истиќбол» (199, 
«Армонли дунё» (2000), «Вместе, рука об руку» (2002), «Формула мира 
Президента Рахмонова» (њамроњи С. Фаттоев: ба забонњои русї, тољикї, 
анлисї; 2004), «Мировая элита о Президенте Рахмонове» (њамроњи С. 
Фаттоев, 2006), «Шоњроњи сулњофарї ва бунёдкории Президент Эмомалї 



723 

 

Рањмон» (њамроњи С. Фаттоев), «По меридианам дружбы». Политика 
открытих дверей Эмомали Рахмона (2010) мебошад.  

Барандаи Љоизаи ба номи Абулќосим Лоњутї (2008). Бо Грамотаи 
Президиуми совети Олии Тољикистон (1980), медали ЮНЕСКО (1997), 
унвони «Корманди шоистаи Тољикистон» (1997) мукофотонида шудааст.  

Аълочии матбуоти Тољикистон, Мураббии шоистаи Тољикистон. Аз 
соли 1999 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 
 

ТУЛЌИН Хоља (тав. 17. 09. 1956, д. Пушинги н. 
Данѓара, ваф. 4. 04. 2012), омўзгор ва шоир. Маълумоти 
миёнаро дар мактаби зодгоњаш гирифта, соли 1973 шомили 
њунаристони киномеханикњо шудааст. Пас аз итмоми он 
муддате дар идораи кинонамоишдињї кор кардааст. Соли 
1974 вориди шуъбаи шабонаи факултаи филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории Душанбе шуда, њамзамон, 

то хатми он, дар заводњои хишту семент ва мактаби №59 пойтахт 
коргариву омўзгорї кардааст.  

Соли 1979-200 дар мактаби гуногуни н. Данѓара аз фанни забон ва 
адабиёти тољик дарс гуфтааст. Баъдан дар Кумитаи телевизион ва радиои 
вилояти Хатлон хабарнигор будааст.  

Аз овони кўдакї шеър мегуфт. Сабкаш равону сода буда, ба дилњо 
менишинад, васфи табиати диёр, рўзгори халќи зањматкаш, инсонњои 
шарифу бунёдкор дар осори ў мавќеи мењварї ва шеъраш бўйи дења дорад, 
њар як парвардаи дењро бо хаёли олами кўдакиву оѓўши нозпарвардаи 
русто мебарад.  

Чењрапарзодї дар ашъораш доираи мањдуд надорад ва аѓлаби 
шеърњояш дар бораи њамдењагон, њамсабаќон, устодону шогирдон навишта 
шудаанд. Шеъраш аз ду љанба-адабиёти классикї ва осори адибони 
номвари тољик, амсоли Лоиќу Бозор Собир шодоб мегардад. Ба андешаи 
муњаќќиќон, ашъораш њикояти њазорон достони зиндагист. Адибест, ки 
набзи зиндагиро дар тамоми пањноњо дидаву ташхис карда метавонад. Ў 
Ватанро дўст медорад ва мафтуни зебоињову таровати он аст. Ин мавзуъ 
дар осори ў маќоми густурда дорад. Ватан барои ў ќиматтарин  сарвару 
салтанат аст. Санъату услуб ва сабку равиши ашъори Тулќин  ќолабљўиву 
такрор нест ва њунараш хоси ўст. Њар як мисраи шеъри ў бо якдигар 
њикояти ањвол дорад. Маҷмуаи нахустини ашъораш «Шамолдара» соли 
1989 чоп шудааст. Муаллифи маҷмуањои шеърии «Озар» (2000), «Ниёиш» 
(2002), «Захми нигоњ» (2004) ва «Хоки баланд» (2014) аст. Аълочии 
маорифи Тољикистон. Аз соли 1998 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон аст.  
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ТУЙЧИЕВ Њалимљон Шерматович (тав. 19. 06. 1974, 
н. Хољамастон), муаллими фанни физика. Солњои 1994–
1999 дар факултети физикаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев 
тањсил кардааст. Соли 1999 ассистент ва аз соли 2000 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи физикаи умумї ва 
назариявииДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Солњои 
2001–2004 дар аспирантураи донишгоњи омўзгорї тањсил 

намудааст. Дар мавзуи «Ѓайрихаттии њароратї дар спектроскопияи 
фотоакустикии басомадаш паст» рисолаи номзадї дифоъ намуд (2011).  

Ас.: Маљмуи супоришњои тестї аз физика (ҳаммуаллиф). Д., 2010; Корњои 
мустаќилона аз физикаи молекулї ва асосњои термодинамика (ҳаммуаллиф). Д., 2010; 
Механика (ҳаммуаллиф). Д., 2010.  

 
ТУЙЧИЕВ Шарофиддин (тав. 24. 10. 1943, н. Вахш), физики тољик, 

доктори илмњои физика-математика (1991), профессор (1993). Солњои 1960–
1965 дар факултети физика-математикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон 
ба номи В. И. Ленин тањсил намудааст. Солњои 1965–1981 ходими калони 
илмии лабораторияи проблемавии «Физикаи мустањкамии полимерњо» ва 
њамзамон 1966–1969 аспиранти донишгоњи номбурда буд. Солњои 1981–
1990 њамчун дотсенти кафедраи физикаи умумї ва назариявии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. 
Айни њол мудири лабораторияи проблемавии «Физикаи мустањкамии 
полимерњо» дар Донишгоњи миллии Тољикистон мебошад. Оид ба физикаи 
мустањкамии полимерњо корњои илмию тадќиќотї бурда, зиёда аз 104 
номгўи корњои илмї ва илмию методї ба нашр расонидааст. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз шудааст.  

Ас.: Деформационное и термическое поведение ориентированних полимерних 
систем. Худжанд, 1992; Методи исследования свойств и структури биополимеров. 
Худжанд, 2000; Дискретний спектр физических свойств и природа разрушения 
полимеров. Д., 2005.  

 

 ТЎЙЧИЗОДА Насрулло (тав.17.02.1988, д. Шањринав, 
н. Ашти вилояти Суѓд), омўзгори фалсафа, номзади илмњои 
фалсафа (2019).  Хатмкардаи факултаи фарњангшиносии 
Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба номи М. 
Турсунзода (2010). Соли 2019 рисолаи номзадиро дар 
мавзўи “Телевидение  как вид экранной культуры и его роль 

в трансформирующемся обществе « њимоя намуд. 
Муаллифи маљмўаи ашъори бачагона “Таронаи чашмасор» (Хуљанд-

2000) “Ќиссаи оњуча» (Хуљанд-2002) ва маљмўаи маќолањои солњои 
мухталиф дар нашриёти даврї ба табъ расида бо номи “Дунёи 
соњибдилон» (Душанбе-2020) мебошад. Узви Иттифоќи журналистони 
Тољикистон буда, фаъолияти журналистии худро дар нашрияњои “Лочин», 
“Чархи гардун» ва маљаллаи илмї-оммавии “Илм ва њаёт» идома додааст. 
Соли 2011 пас аз ѓолибият дар барномаи табодули фарњангии “Open 
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World» ба иёлати Калифорнияи ИМА сафар намуда, таљрибаомўзї 
намудааст. Инчунин, иштирокчии “Мактаби файласуфони љавон»-и 
Академияи улуми Россия дар шањри Москва мебошад. Маќолањои илмияш 
дар маљаллањои илмии Тољикистон, Озарбойљон, Россия ва Казоќистон 
нашр шудааст. Ба нишонњои соњавии Аълочии матбуоти Тољикистон ва 
Аълочии фарњанги Тољикистон мушарраф шудааст.  

Аз соли 2019 ба њайси муаллими калон дар кафедраи фалсафаи 
фарњанги ДДОТ ба номи С.Айнї кор мекунад. 

 

 
ТУМАНОВ Александр Иванович (тав. 1905, ш. 

Тошкент, ваф. ш. Душанбе), муаррихи тољик, номзади 
илмњои таърих (1947), дотсент (1948). Солњои 1916–1917 
донишљўи мактаби ш. Тошкент, 1917–1920 коркуни 
матбаа дар рўзномаи «Туркестанские Ведомости»-и ш. 
Тошкент, 1921–1928 коркуни редаксияи фронти 
Туркистон, 1929–1932 донишљўи факултети коргарии ш. 
Москва, 1933–1936 котиби масъули рўзномаи «Красная 
Заря»-и ш. Тошкент буд. Солњои 1937–1941 дар 

факултети таърихи Донишгоњи давлатии Осиёи Миёнаи (ш. Тошкент) 
тањсил кардааст. Солњои 1941–1943 њамчун муовини мудири шуъбаи 
ташвиќот ва тарѓиботи Комитети њизбии вилояти Хоразм, 1943–1945 
муовини мудири шуъбаи ташвиќот ва тарѓиботи Комитети њизбии вилояти 
Намагон кор кардааст. Солњои 1945–1947 дар аспирантураи илмњои 
љамъиятшиносии назди КМ ЊКИШ ш. Москва тањсил дошт. Солњои 1948–
1957 мудири кафедраи таърихи мактаби њизбии назди КМ ЊК Тољикистон 
дар ш. Сталинобод, 1957–1968 дотсенти кафедраи таърихи нав ва 
навтарини Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Муаллифи 4 асар ва зиёда аз 52 маќолањои илмї ва илмию 
оммавї аст. Оид ба барпо ва мустањкам намудани њокимияти шуравї дар 
Осиёи Миёна, ташкилёбии Љумњурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии 
Туркистон кори илмї бурдааст. Бо унвони «Муаллими хизматнишондодаи 
мактаби ЉШС Тољикистон» (1965) ва ифтихорномањои Президиуми Шурои 
Олии ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

 
ТУПАЙЛО Илан Лейбович (тав. 27. 02. 1947, ш. Черновсаи ЉШС 

Украина), педагог, номзади илмњои педагогї, дотсент. Соли 1973 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм кардааст. Солњои 1970–1974 котиби Комитети комсомолии 
донишкадаи омўзгории пойтахт, 1974–1975 муаллими кафедраи педагогика 
ва котиби илмии донишкада, 1975–1989 муаллими калони кафедраи 
педагогика, 1989–1996 дотсенти кафедраи педагогикаи Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Дар давоми 
фаъолияти бисёрсолаи омўзгориаш дар донишкадаи омўзгории пойтахт 
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дар тайёр намудани њазорњо мутахассисон сањми арзандаи худро 
гузоштааст. Бо нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз 
карда шудааст.  

 
ТУРАЕВ Алиќул Кабирович (тав. 23. 05. 1937, д. 

Булёни н. Данѓара, ваф. 25. 10. 1997, ш. Душанбе), 
биолог, номзади илмњои биологї (1974), дотсент (1977). 
Солњои 1957–1962 дар факултети табиатшиносию 
географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1959–1960 раиси Шурои донишљўён, 1961–1962 
котиби ташкилоти комсомолї, 1962–1963 котиби 
ташкилоти њизби комунистии факултети биология, 

1963–1967 муаллими факултети биологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1967–1971 дар 
аспирантураи донишкадаи омўзгорї тањсил намудааст. Солњои 1990–1994 
вазифаи мудири кафедраи зоология, 1994–1997 декани факултети биология 
ва химияи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраевро ба уҳда дошт. Муаллифи зиёда аз 60 
кори илмию тадќиќотї ва илмию методї, аз љумла «Хояндагони Њисору 
Ќаротегин» (1997), дастурњои таълимї оид ба корњои лабораторї аз 
зоологияи сутунмўњрадорон (ҳаммуаллиф) мебошад. Оид ба экология ва 
пањншавии хояндањои Тољикистон дар мисоли љайра корњои илмиву 
тадќиќотї ба анљом расонидааст. Бо ифтихорномњои КМ комсомоли 
Тољикистон (1976) ва Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон (1989) сарфароз 
шудааст.  

 
ТУРАЕВ Ёрмањмад Бегмањмадович (тав. 08. 09. 

1959, д. Ќарасуи н. Вањдат), муаллими фанни 
педагогика. Солњои 1977–1979 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат кардааст. Соли 1979 шунавандаи курси 
тайёрї, 1980–1985 донишљўи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Солњои 1985–2003 њамчун муаллими мактаби миёнаи 
№71 н. Вањдат, 2003–2005 ассистенти кафедраи забон ва 
адабиёти синфњои ибтидоии донишгоњи омўзгорї кор 

кардааст. Аз соли 2005 муаллими калони кафедраи методикаи таълими 
синфњои ибтидої, 2011-2017-ҷонишини декан оид ба таълими факултети 
педагогикаи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2017-2021-мудири кафедраи назария 
ва методикаи тањсилоти томактабӣ ва аз соли 2021 мудири кафедраи 
психологияи умумӣ ва педагогӣ аст.  

Ас.: Материалы по грамматике русского языка. Д., 2005. Ташаккули аќлу идрок 
тавассути сайру сафар аз нигоњи Носири Хусрав. Д., 2018; Психологический основы методики 
обучения русскому языку в национальной школе. Д., 2018;Тарѓиботи касбу њунар дар адабиёти 
бачагона. Д., 2019; «Подлежашее и способы её выражение». Д., 2019; «Части речи в русском и 
таджикском языках». Д., 2019; Нигоҳе ба андешаҳои бузургон оиди тарбия ва ташаккули нутқи 
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кӯдакони синни томактабӣ. Д., 2019; Наќши хонавода дар тарбияи хурдсолон. Д., 2019; 
Обучение русскому языку, как втором языке в национальних группах детского сада. Д., 2020; 
Муттасилии таҳсилоти томактабӣ. Д., 2021.  

 
Тўраев Бурњониддин Бузургович, номзади илмњои 

филология, дотсент (мутахаллис бо Сайид Бурњониддин 

Бузургмењри Сурурӣ) Ходими пешбари илмии Институти 
забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ, узви 
конфедератсияи байналмилалии Иттињодияи журналистони 
Тољикистон (1997), шоир ва адиби шинохта. Соли 1966 дар 
д. Каљровути н. Ѓончии (Деваштич) вилояти Суѓд  таваллуд 
шудааст. Соли 1992 факултети филологияи тољики УДТ, ба 

номи В.И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 1996-1999 унвонљўйи бахши 
диншиносї ва назарияи озодандешии Институти фалсафа ва њуќуќи АИ 
ЉТ. Аз соли 1992 то соли 1995 лаборанти калони илмии гурўњи 
яѓнобшиносї, дар назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ 
ЉТ, њамзамон аз соли 1992 то соли 1996 коршиноси калон, мудири 
китобхонаи форсии БФ Тољикистон, аз соли 1995 то соли 1996 муњаррири 
адабии барномаи «Гулзори сухан», дар идораи адабиёт ва њунари радиои 
ЉТ, аз соли 1996-то соли 1998 ходими адабї ва узви њайати тањририяи 
маљаллаи «Тољикистон», аз соли 2000 то 2004 муњаррири тољикии маљаллаи 
илмии «Паёми ДМТ», соли 2004 ассистенти кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи ДМТ, соли 2006 муаллими калони 
кафедраи мазкур, аз соли 2006 то соли 2007 сармутахассиси Хадамоти 
махсуси назорати сифати методикаи таълими ВМЉТ, аз соли 2006 то соли 
2016 дотсенти кафедраи забони тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї, солњои 
2014 - 2015 мудирии кафедраи мазкурро бар уњда дошт. Аз соли 2016 то ба 
имрўз ба њайси ходими калони илмии Институти забон ва адабиёти ба 
номи Рўдакии АИ ЉТ фаъолият дорад. Тўраев Б.Б. аз айёми донишљуї бо 
тахаллуси Сайид Бурњониддини Бузургмењр дар сањифањои рўзномањои 
«Љавонони Тољикистон», «Љумњурият», њафтаномањои «Тољикистон», 
«Адабиёт ва санъат», «Тамаддун», «Сомон» ва дигар рўзномаву маљаллањо 
асару маќоллањои илмиву оммавї ва публисистї ба табъ расонидааст. Ў 
соли 2010 дар мавзуи «Тањлили луѓавию маъної ва калимасозии 
микротопонимияи водии Яѓноб» рисолаи номзадї дифоъ намудааст. Ба 
ќалами Тўраев Б. зиёда аз 200 номгў асару маќолањо мансубанд. Аълочии 

фарҳанги ҶТ (2020). Аълочии матбуоти ҶТ (2021).  Муњаќќиќ, муњаррири 
дањњо асарњои илмї, илмї-методї, китобњои дарсї ва барномањои таълимї 
мебошад. 

Ас.: «Ањвол ва афкори Њазрати Имоми Аъзам». Д., 2000; Ањвол ва  осори 

Њазрати Имоми Аъзам Абўњанифа. Д., 2009; Микротопонимияи водии Яғноб.Д., 2019; 
«Кашкўли Сурурї» (Маҷмуаи шеърҳо). Д., 2013; «Пайѓоми Кубравї». (Маҷмуаи 
шеърҳо). Д., 2014  
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ТУРИЗМ ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ГЕОГРАФИЯ, кафедра.  
Кафедраи туризм ва методикаи таълими география аз соли 1997 дар 

факултети география амал мекунад. Вазифаи асосии кафедра тайёр 
намудани мутахассисон барои соњаи афзалиятноки иќтисодиёти љумњурї – 
туризм ва омўзонидани методњои гуногуни таълими асосњои география дар 
мактаб аст.  

Дар кафедраи туризм ва методикаи таълими география аз фанњои 
асосњои туризм, кишваршиносї, иќтисодиёти туризм, техника ва услуби 
туризм, њуљљатгузории туристї, методикаи таълими география, тайёр 
кардани воситањои айёнї ва ѓайра таълим дода мешавад, ки дар раванди 
таълими ин фанњо донишљўён бо имкониятњои сайёњии љумњурї, 
боигарињои табиї, ёдгорињои табиию таърихї ва фарњангї шинос 
мешаванд.  

Бо ташаббуси собиќ сарвари факултет дотсент Диловаров Р. дар 
факултет шуъбаи туризм кушода шуд, ки њамаи фанњои ин ихтисоси 
навташкил ба зиммаи кафедраи туризм ва методикаи таълими география 
гузошта шудааст. Бо маќсади пешбурди раванди таълим лозим омад, ки 
мутахассисони зиёдеро љустуљў намуда, самаранокии раванди таълимро 
таъмин намояд. Натиљаи ин зањматњо буд, ки соли 2002 аввалин 
мутахассисони соњаи туризм ба муассисањои гуногуни хољагии халќи 
мамлакат фиристонида шуданд.  

Кафедра таљрибаомўзии донишљуёнро дар шуъбаи география ва 
таљрибаомўзии сайёњиро дар шуъбаи туризм амалї мекунад. Таљрибаомўзї 
дар мактабњои ш. Душанбе бо роњбари методистони варзидаи кафедра 
гузаронида мешавад. Омўзгорони оянда дар рафти таљрибаомўзї бо 
усулњои дарс ва таълиму тарбия шинос шуда, мањорат ва малакаи касбї 
пайдо мекунанд. Дар рафти таљрибаомўзии сайёњї бошад, донишљўён ба 
минтаќањои гуногуни љумњурї сафар карда, бо манзарањои зебои табиат, 
урфу одати мардум ва ёдгорињои табиию таърихии минтаќањои гуногунии 
љумњурї аз наздик ошної пайдо мекунанд.  

Дар даврањои гуногун омўзгорони варзида ба монанди Пўлодов Т. 
П., дотсент Яњёева М. Я., дотсент Ќаюмов Л. Ю., профессор Бањриддинов 
Н., дотсент Диловаров Р. Д., дотсент Ашурова Д. мудирии кафедраро ба 
уҳда доштанд. Аз соли 2007 инљониб доктори илмњои география, 
профессор Муњаббатов Х. роњбарии кафедраро ба уҳда дорад. Имрўз дар 
кафедра як доктори илм, як номзади илм, ду муаллими калон ва се 
ассистент фаъолият доранд.  

Устодони кафедра дар мавзуъњои истифодаи самараноки захирањои 
рекреатсионию туризми минтаќањои табиии Тољикистон, њифзи сарватњои 
табиї, омўзиши минтаќањои кўњистони Тољикистон, роњњои самараноки 
кишти зироатњои кишоварзї дар шароити минтаќањои баландкўњ, сањми 
экспедитсияи тољику Помир дар тадќиќи захирањои рекреатсионї ва 
туризми Тољикистон тадќиќоти илмї мебаранд.  
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Устодони кафедра тўли солњои охир як ќатор корњои илмиро, аз 
љумлаи «Ганљинаи табиати Тољикистон» (1987), «Табиату сарватњои 
кўњсор» (1990), «География» (1990), «Ресурси горного Таджикистана» 
(1999), «Љуѓрофияи Тољикистон» (китоби дарсї, 2000), «Об – манбаи њаёт» 
(2003), «Таджикистан – источник пресной воды в Центральной Азии» 
(2003), «Памир: природний потенциал и перспективи развития экономики» 
(2005), «Географияи иќтисодї ва иљтимоии љањон» (китоби дарсї, 2006), 
«Географияи Тољикистон» (китоби дарсї, 2009), «Вертикальная 
зональность растениеводства в Гиссаре-Дарвозском регионах 
Таджикистана» (2009) ба нашр расонидаанд.  

 
ТУРСУНЗОДА Мирзо (2. 05. 1911 рустои 

Ќаратоѓи н. Шањринав, ваф. 24. 09. 1977, Душанбе). 
Шоир, мунақќид, ходими давлатї, вакили парлумон, 
академики Академияи улуми Љумњурии Тољикистон 
(1951), Шоири халќии Тољикистон (1961), Ќањрамони 
мењнати сотсиалистї (1967), Ќањрамони Тољикистон 
(2001). Мирзо Турсунзода 2 майи соли 1911 дар рустои 
Ќаратоѓи н. Шањринави водии Њисор ба дунё омадааст. 
Падараш усто Турсун наљљор буд ва писарашро ба умед 
«Мирзо» ном менињад, то дар оянда «котиб» шавад. 

Бино ба ќавли шоир, амуяш Ќорї Абдуррозиќ, ки тањсилдидаи мадориси 
Бухоро буд ва шеър мегуфт, нахустин таълими адабиётро назди ў 
гирифтааст. Модараш –Холбибї чевар-тоќидўз буд. Бино ба ќавле, аљдоди 
Мирзо Турсунзода аслан аз д. Дањбеди Самарќанд буда, замоне ба водии 
Њисор муњољир мешаванд. Модараш дар бемории вабо соли 1920 мемирад. 
Мирзо дар синни шашсолагї ба мактаби кўњнаи дења меравад ва соли 1925 
ваќте дар д. Ќаратоѓ давлати шуравї мактаб мекушояд, Мирзо аз нахустин 
шогирдони он буд. Дар ин мактаб як сол мехонад ва аз он сабаб, ки саводи 
хуб дошт, ўро ба Педкомбинат (Омўзишгоњи муаллимтайёркунї)-и 
Душанбе мефиристанд. Истеъдоди фавќуллодаи Мирзо таваљљуњи 
роњбарони омўзишгоњро љалб мекунад ва ўро соли 1927 барои идомаи 
тањсил ба Дорулмуаллимини тољикии шањри Тошканд мефиристанд. Соли 
1930 баъд аз хатми Дорулмуаллимин ба Сталинобод (ҳоло Душанбе) 
бармегардад. Солњои 1930-1934 дар рўзномаи «Љавонони Тољикистон» ба 
њайси мудири шуъба ва котиби масъул кор мекунад. Соли 1934 ба узвияти 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон шомил мегардад. Дар солњои сиюми 
асри ХХ, ки аксари зиёиён зери фишори сиёсї буданд, Турсунзода низ аз он 
“бенасиб» намонд. Ў ва нависандаи дигари тољик Сотим Улуѓзодаро ба 
сабаби дар Дорулмуаллимини Тошканд аз дарсњои «душмани халќ» 
Нарзуллоњи Бектош (аз нахустин адабиётшиносони пантуркист аст, ки бо 
гуноњи «душмани халќ» ба ќатл мерасад) бањравар шуданашон аз сафи 
комсомол (иттифоќи коммунистии љавонон) хориљ мекунанд. Хатари ба 
мањбас афтодани ин ду љавони боистеъдоди тољик ногузир буд, аз ин сабаб 
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Улуѓзода ба Ќазоќистон ва Турсунзода ба Хуљанд фирор мекунанд. Бино 
ба ќавли Х. Асозода, дар ин ќазия пантуркистон даст доштанд. Онњо 
Мирзо Турсунзода ва Сотим Улуѓзода барин љавонони соњибистеъдодро аз 
сањнаи адабиёту фарњанги тољик дур карданї буданд (Х. Асозода, Таърихи 
адабиёти тољик, Душанбе, 2014, сањ., 402). Дар Хуљанд бо ёрии нависандаи 
хуљандиасли тољик Рањим Љалил сарпаноњ меёбад ва дар театри мусиќию 
дромавии ба номи Пушкин (ҳоло ба номи Камоли Хуљандї) ба њайси 
роњбари адабї ба кор медарояд. Илова бар ин, дар ин солњо (1934-1936) бо 
рўзномаи «Пролетари Хуљанд» њамкорї мекунад. Њангоми кор дар театри 
Хуљанд нахустин асари драмавии худ «Маликаи Турандот» ва «Њукм»-ро 
менависад ва дар ин театр ба сањна мегузорад. Соли 1934 бо Сабоњат 
Низомиддинова, ки дар ин театр наќши Маликаро мебозид, хонадор 
мешавад. Соли 1936 ба пойтахт бармегардад ва дар Иттифоќи 
нависандагон ба сифати мудири шуъбаи ташкилї ва роњбари бахши 
драматургия фаъолият мекунад. Соли 1939 раиси раёсати Иттифоќи 
нависандагон интихоб мешавад. Солњои 1942-1943 ба њайси сардори 
главлит (кумитаи назорати адабиёт) ва солњои 1943-1946 сардори Раёсати 
санъати љумњурї ифои вазифа намудааст. Аз соли 1946 то поёни умр раиси 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон буд.  

 Фаъолияти эљодии Мирзо Турсунзода ба њайси рўзноманигор аз соли 
1929 оѓоз шуда, хабару њикоятњо ва шеъру маќолоташ, ки дар рўзномањо 
нашр шуда буданд, дар аввалин маҷмуааш бо номи «Байроќи зафар» (1932) 
гирдоварї шудаанд. Ин маҷмуаи инъикоскунандаи руҳия ва талаботи 
сиёсии он солњост, ки мардуми тољик аз санљиши сахти зиндагї гузашта, ба 
њаёти тоза ќадам нињода буданд. Муњимтарин мавзуъҳое, ки дар эљодиёти 
ќабл аз љанги Турсунзода ба назар мерасад, њамоно тарѓиби њаёти нав, 
озодии занон, ватандўстї (дар мисоли давлати бузурги шуравї) ва тавсифи 
љавонони созандаи мењнатќарин (комсомол) аст. Манзумањои «Ба эљодкор» 
(1934), «Суруди љавонї» (1937), «Халќи далер» (1939), «Водии Њисор» 
(1940), «Офтоби мамлакат» (1936), «Хазон ва бањор» аз он љумлаанд. Дар 
арафаи љанги љањонї мавзуъњои байналмилалї низ дар эљодиёти шоир 
наќш пайдо карданд, ки шеърњои «Ба духтари Астурия» (1939), «Аз оташ 
њазар кун» (1939) ва очерки «Кулфатзадагон» (1938), ки ба муборизањои 
озодихоњии Њиндустону Афѓонистон бахшида шудааст, гувоњи ин матлаб 
аст. Турсунзода худ бевосита дар сохтмони иншоотњои муњими солњои 30-
юм рудхонаву роњсозињо ширкат намуда, натоиљи он дар шеъру 
манзумањои ў, амсоли «Мактуби халќи тољик ба Сталин», «Омад канал», 
«Ба кўњњои тољик», «В. И. Ленин» (1939-1941) мунъакис шудаанд. 
Мухаммаси «Мамлакати талої» ва як силсила ашъори шоир дар маҷмуаи 
дуюми ў «Шеърњо» (1939) гирд омадаанд, ки масоили кору мењанат, ањду 
вафо, ватанхоњї, эњтироми волидайн, садоќат ва амсоли инњо дар онњо 
матрањ шуда, сифатњои нек таѓиб ва хислатњои разила накуњиш ёфтанд. 
Воќеан, ашъори солњои сиюми шоир холї аз нуќсони шеърї нест, вале аз 
як маҷмуа то маҷмуаи дигар њунари шоир сайќал ёфтааст. Турсунзода дар 
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ибтидои солњои чилуми асри гузашта дар адабиёти шуравии тољик мавќеъ 
пайдо кард ва ба њайси шоири нављў шинохта шуд. Турсунзода дар ашъори 
пешазљангии худ аслан њама суннатњои адабии адабиёти пешинро идома 
додаст. Чанд ташбењоти «замонавї» монанди ташбењи чашм ба 
«электрикчароѓ» офарида, ки носозгор афтодааст.  

 Дар солњои ба истилоњ Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945) Турсунзода 
ба сифати фарзанди содиќи Ватан чун дигар адибон бо ќалам бар зидди 
фошистон мубориза бурд ва халќро бо сухан бо мубориза даъват кард. 
Ашъори соњои љангии Турсунзода њам аз лињози њунар ва њам аз назари 
вусъати маъної аз осори солњои сиюмаш бартарї дорад. Шеърњои «Хайр 
модари азиз», «Њамширањо» (1941), «Ба љанг» (1942) ва манзумањои 
«Хотираи капитан» (1941), «Њаргиз» (1942), «Бањодури тољик» ва ѓайра, ки 
аслан ба мавзуи мубориза барои озодии Ватан ва ќањрамонии фарзандони 
баору номуси тољику дигар халќњои бародари Шуравиро бахшида шуда 
аст, хеле дилчаспу њаяљонангезанд ва руҳияи љанговаронаи он солњоиро 
ифода мекунанд. Дар ин масъала достони «Писари Ватан»-и шоир маќоми 
хос дорад. Дар ин достон шоир дар намоди тољикписар Ќодир иштироки 
тољикон дар љанг, манфиатњои ягонагии халќу Ватан, њамбастагии 
љанговарон бо аќибгоњ, дўстии халќњои шуравї ва муборизаи 
фидокоронаи онњо бар муќобили душмани истилогарро тасвир мекунад. 
Хатти сужаи достон дар асоси саргузашти Ќодир ва роњи тайкардаи ў 
љарайён дорад. Достони «Писари Ватан» чун суннати достонсарої дар 
шакли маснавї суруда шуда аст ва њатто дар тасвири манзарањо достонњои 
даврони классикиро ба хотир меоварад: 

  Ба болои саманди мисли кўње,  
  Намоён буд уќоби пуршукўње.  
 Ин достон сарфи назар аз баъзе норасоињои бадеиву мавзуї 

Турсунзодаро ба њайси шоири достонсаро ба хонандагон ошно кард ва то 
андозае дар адабиёти он солњо падидаи тозае буд.  

 Ѓалаба бар фашизм ва барќарорсозии харобањои љанг аз муњимтарин 
мавзуи осори баъдазљангии Турсунзодаро фаро мегирад, ки бар пояи 
дўстии халќњо ва мењнатдўстии онњо ќарор гирифтааст. Дар достону 
шеърњои «Арус аз Маскав» (1945), «Ќонуни бародарї» (1951), «Лиму», «Ду 
соњил» ва ѓайра шоир аз дўстию њамбастагии халќњо сухан мегўяд. Дар 
шеърњои «Салламно» (1945), «Ба вакил» (1945), «Аз Бадахшон то Кремл» 
(1946), «Муњољир» (1952) ва ѓайра њаёти баъдиљангии мардуми тољик ва 
талоши онњо барои зиндагии бењтару хубтар тасвир ёфтааст, ки дар ин 
гуна ашъор мењнат, кор сунбули зиндагї ќарор гирифтааст.  

 Соли 1947 Турсунзода вакили Шурои олии давлати пањновари 
шуравї интихоб мегардад, ки дар эљодиёти ў таъсири куллї мерасонад ва 
доманаи мавзуоти ўро вусъат мебахшад. Сафар ба Њиндустон њамроњи 
вакилони шуравї ва иштирок дар Конфронси якуми мамолики Осиё 
мавзуи «Шарќи бедорошаванда» (таъбири худи шоир)-ро мењвари асосии 
эљодиёти шоир ќарор дод. Натоиљи ин сафар боиси эљоди як ќатор 
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шеърњои ў тањти унвони «Ќиссаи Њиндустон» гардид, ки ба шоир шуњрати 
љањонї овард. Ин асар як руҳи тозае дар колбади назми хушк ва дар як 
ќолаби сунъї эљодшудаи адабиёти тољики он солњо дамид ва пайрањаи 
љадиде боз кард. Силсилаи «Ќиссаи Њиндустон» аз ду ќисм иборат буда, 13 
шеърро дар бар мегирад. Њар як шеър дорои мавзуи мустаќил аст ва дар 
айни замон аз лињози ѓояву масъалагузорї ин ашъор байни худ робитаи 
мустањкам доранд. Шеърњои «Бозгашт», «Ќиссаи Њиндустон», «Мењмони 
маѓрибї», «Рўди Ганг», «Боѓи муаллаќ», «Тара-Чандри», ки соли 1947 ба 
табъ расидаанд, аз њаёти мардуми гуногунмиллати Њинд, зиндагии пур аз 
шебу фароз, муборизањои онњо барои истиќлол ва сунатњои бостонии ин 
мардуми ориёинажод њикоят мекунанд. Соли 1948 ќисмати дуюми 
силсилашеърњои шоир дар бораи Њиндустон ба нашр расид, ки ашъори 
зеринро дар бар мегирад: «Дар ёди кас», «Сайёњи Њинд», «Тољмањал». «Дар 
орзуи ошён», «Ќадањи ман», «Кулоњи профессор Ахвледиани», «Ду роњ». 
Нависандаи рус Л. Леонов перомуни ашъори ба Њинд бахшидаи 
Турсунзода чунин изњори назар кардааст: «Њини мутолиаи ашъори 
њиндустонии Мирзо Турсунзода, ки дар онњо мушаххасоти назми 
реалистии шуравї, назми саршор аз ѓояњои бузурги сиёсї, шиддати эњсосот 
ва њаяљони руҳї, назми муборизи фаъоли роњи сулњу саодати одамони одї 
хеле олї љамъбаст шудааст, мо аз халќе, ки чунин шоирон ва чунин 
адабиётро офаридааст, миннатдор њастем» («Рўзномаи адабї» 
(«Литературная газета», Маскав, 1949). Дар ин ашъор масъалаи Њидустон, 
хосса њаёти сиёсии он, гарчанде аз назари як шоири коммунист матрањ 
мешавад ва сиёсати «маѓрибиёни рўбањмизољ» зери тозиёнаи танќиди 
шадид ќарор мегирад, аз лобалои андешањои сиёсию фалсафаи шоир чунин 
ба назар мерасад, ки Турсунзода Њиндустонро љузви таърихи миллати 
куњанбунёди худ медонад ва бо муњаббат аз он ёд мекунад, ба 
истилогарони ин сарзамин нафрат дорад ва озодии онро ба љон хоњон аст. 
Масъалаи озодии инсон ва рисолати инсон дар рўйи замин, ки мењвари 
ѓоявии ин гуна ашъорро ташкил медињанд, ба он ањаммияти умумибшарї 
додааст. Ба њамин минвол, мавзуи Шарќ минбаъд ба мавзуъњои асосии 
ашъори Турсунзода табдил ёфт ва шоир як силсила шеъру манзумањо 
офарид, ки манзумањои «Ду дастрўмол» (1949), силсилашеърњои «Ман аз 
шарќи озод» (1950), «Дар мамлакати ѓуломон» (1951), «Духтари муќаддас» 
(1955) ва достони «Садои Осиё» (1957) аз он љумлаанд. Њамлаи 
истилогаронаи Бритониёву Фаронса ва Исроил соли 1956 ба Миср барои 
нањри Сувайс (Суетс) ва муборизањои ин халќи љафодида барои шаъну 
шараф ва озодии Ватани худ боиси эљоди достони «Садои Осиё» 
гардидааст. Шоир ба муборизаи озодихоњонаи мардуми Осиёву Африќо 
њамовозї намуда, садои дили ин мадуми ситамдидаро ба гўши љањониён 
мерасонад ва навиди шикасти сиёсати ѓуломдории мамолики Аврупову 
Амрико ва пирўзии халќњои мазлумро ба тарзи хитоба баён мекунад: 

  Осиё гўяд сухан,  
  Овози онро бишнавед! 
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  Мављи дарё, ѓурриши бањри дамонро бишнавед! 
 Шоир муътаќид аст, ки њеч ќувваи истилогар наметавонад руҳияи 

озодипарастони Осиёро шикаст дињад: 
  Нест, аммо ќуввае, к-ин азмро орад завол, 
  Руҳи озодипарастонро намояд поймол.  
  Бањри озодї садои Осиё омад ба гўш,  
  Хуни халќи Осиё омад ба љўш, омад ба љўш! 
 Мирзо Турсунзода аз соли 1947 ба баъд ба њайси сафири фарњанги 

мамлакати шуравї ба мамолики зиёде сафар намуда, дар њамоишу 
анљуманњои байналмилалї ширкат намудааст. Дар ин сафарњо бо 
арбобони фарњанги кишварњои мухталифи љањон вохўрдааст. Натиљаи ин 
сафарњо дар як ќатор ашъори дар мавзуи байналхалќї эљод намудаи ў дарљ 
шудаанд. Турсунзода барњаќ сафир ва мунодии сулњу дустист ва худ низ 
мароми зиндагии хешро таъкид мекунад: 

 Дўстиро љустуљў дорем мо,  
 Аз амонї гуфтугў дорем мо.  
 Дар баробари мавзуи байналмилалї Турсунзода дар мавзуи њаёти 

Тољикистон ва адабиёту фарњанги он як ќатор асарњо офарида, ки достони 
«Њасани аробакаш» (1954), «Чароѓи абадї» (1958) ва «Љони ширин» (1959) 
аз љумлаи бењтаринанд. Аммо ин нукта ќобили зикр аст, ки баъд аз 
сафарњо ба мамолики Шарќ мавзуи байналмилалї, хосса масоили Шарќу 
Осиё ба љузъи таркибии осор шоир табдил меёбад. Њангоме ки аз њаёти 
тољикону Тољикистон сухан мегўяд, дар зењни ў рўзгори њамзабонони 
хориљ хутур мекунад ва ин ду њаётро дар муќоиса ба тасвир меоварад. 
Чунончи, дар достони «Љони ширин», ки як достони ѓиної буда, мухотаб 
ва њамсуњбаташ њамсараш (хонуми шоир) аст, аз шоири муборизи 
Покистонї – Файз Ањмади Файз сухан ба миён меоварад, аз муборизањову 
талоши ў ва дар маҷмуъ аз њаёти мардуми Осиёву Африќо њарф мезанад. 
Достони «Чароѓи абадї» баёнгари андешањои шоир перомуни гузашта, 
њозира ва ояндаи Осиёву Африќост. Ин се давронро Турсунзода вобаста ба 
саргузашт ва таќдири се насл – устод Айнї, худи шоир ва фарзанди 
навсозаш ба ќалам овардааст. Симои Айнї намоди Шарќи азиятдида ва ба 
озодї расида мебошад. Дар маҷмуъ достони «Чароѓи абадї» як достони 
ѓиноии фалсафист, ки як лањзаи моњи апрел тавлиди фарзанд ва мулоќоти 
шоир бо устод Айнї ба тасвир омадааст. Шоир симои устод Айниро чун 
сунбули абадияти хирад ва заковату маърифати мардуми Шарќ ба тасвир 
овардааст. Дар достони «Њасани аробакаш» раванди тадбиќи њаёти нав, 
ташаккули сифати одами нав ва ба маљрои њаёти озод ворид шудани ањли 
зањмат, ранљбарзодагон тасвири бадеї ёфтааст. Бино ба таъкиди шоир, 
сужаи ин достон аз саргузашти худаш сарчашма мегирад. Њасан симои 
њамон аробакашест, ки ўро соли 1929 ба Тошканд барои хондан бурда буд. 
Шоир чандин сол баъд бо ў вомехурад, ки ба сифати ронанда дар колхоз 
кор мекардааст.  
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 Яке аз мавзуоти дигаре, ки дар осори Турсунзода наќши бориз 
дорад, тасвири симои Зан-Модар мебошад. Силсилашеърњои 
«Модарнома»-и ў, ки дар маҷмуаи «Посбони оташ» гирд омадааст, суруди 
мутантанест дар ситоиши занону модарон. Ин ашъор дар баробари 
хусусияти миллї доштан, љанбаи умумибашарї доранд ва муњимтарин 
масъалаи доѓи рўз – маќоми Зан-Модар дар зиндагии башарият ва наќши 
занон дар љомеа матрањ мешавад. Дар эљоди модарнома Турсунзода ба 
ашъори дар ин мавзуъ сурудаи њамзабонон, алалхусус модарномањои Эраљ 
Мирзо ва Маликушшуаро Бањор назар доштааст. Шеърњои «Дили модар» 
(1966), «Достони модар» (1963), «Зан агар оташ намешуд» (1973), «Зан, зан 
аст» (1975), «Бигзор зан бошад мудом» (1966) аз муњимтарин ашъори дар 
ин мавзуъ сурудаи шоир мебошанд, ки дар онњо андешањои фалсафии 
шоир бо мафоњими Мадар – Ватан - Замин - Назм тавъам садо медињанд.  

 Турсунзада дар ташаккулу тањаввули драматургия (асарњои сањнавї)-
и тољик низ сањми бузург дорад. Намошиномањои «Њукм» (1934), 
«Роњатхон» (1935), «Хусраву Ширин» ва «Шуриши Восеъ» (1936, 1938 бо 
њамкории А. Дењотї), «Тоњиру Зуњро» (1943), «Арус» (1945) ва ѓайра аз 
љумла онњоянд. Дар асоси достонњои «Њасани аробакаш», «Писари Ватан», 
«Субњи Ганг» филмњои бадеї офарида шудаанд. Симоњои осори драмавии 
шоир намояндањои халќњои гуногун буда, барои саодати инсонњо мубориза 
мебаранд ва намоди фидокориву садоќат мебошанд.  

 Гўшаи дигар фаъолияти эљодии Турсунзодаро наќди адабї, 
адабиётшиносї ташкил медињад. Бино ба таъкиди турсунзодашиносон, 
«навпардозињои ў аз истеъдоди фавќулодаи ба њам омехтан ва идора 
кардани ду тарзи тафаккур –тафаккури мантиќї ва тафаккури бадеї њусн 
гирифтааст» (Ю. Бобоев. Мирзо Турсунзода, Душанбе, 1961). Ў, ки солњои 
зиёд рањбари Иттифоќи нависандагон буд, њини маъруза дар анљумани 
адибони Тољикистон ва умумииттифоќ доир ба љараёнњои адабї, 
мушаххасоти эљодии адибони људогона ва дигар масоили муњими адабї 
сухан гуфтааст. Арзиши осори илмї-тадќиќотии Турсунзода, ќабл аз њама, 
дар он аст, ки њар як масъалаи адабї, диди зебошинохтї дар онњо аз роњи 
идроки яклухти мушкилоти сиёсию иљтимої ва фарњангию иќтисодї 
тањлилу баррасї шудааст. Маќолоти ў «Танќиди адабї – омили пешрафт» 
(1959), «Мизони адабиёт (1971), «Дар хидмати халќу Ватан» (1971), 
«Шафаќи субњи Осиё» ва ѓайра бо тањлили мунсифона ва бармало кардани 
нуќсу норасоињо ва таъкиди дастовардњои адибон дар рушду нумуи 
адабиёт хидмати арзанда кардаанд. Назари Турсунзода дар бораи 
суханварони бузурги олам, амсоли Њаким Низомию Њофиз, Љомию Бедил, 
Пушкину Робиндранатњ Тњакур, Максим Горкию Михаил Шолохов ва 
Айнию Лоњутї љолиби таваҷҷуҳанд. Турсунзода адибони љавонро даъват 
намуда, ки аз осори адабиёти классикии форсу тољик ва суханварони 
бузурги олам бештар бањра бардоранд. Яке аз муњаќќиќони осори 
Турсунзода Ш. Муњаммадшоев дар мавриди таъсири адабиёти 
оламшумули форсї ба эљодиёти ў менависад: «Турсунзода, бидуни шубња, 
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яке аз намоёнтарин симоњои эљодї дар асри ХХ мебошад ва сарфи назар аз 
фишороварињои њизбию давлатї ба талаботи бештари ќонуни ќавоиди 
шеъри класссикї ва поэтикаи баланпарвози он, ба навъу шаклњои устувори 
шеъри классикї содиќ мондааст. Њарчанд њолатњое будаанд, ки ѓояњо 
бештар мавќеи аввалро гирифтаанд, аммо дар асл истеъдоди нотакрори 
вай таљассуми садоќат ба меросанд (Ш. Муњаммадшоев. Анъанањои 
адабиёти классикї дар эљодиёти М. Турсунзода, сањ 148.).  

 Тафаккури шоиронаи Турсунзода дар осори ёддошт ва ќайдњо аз 
сафарњояш, ки зиёда аз 200 маќолаву очерк (навиштањои мустанад)-њоро 
ташкил медињанд, таъсиргузор аст. Дар ин навиштањо таассуроти шоир аз 
сафарњо ба гўшаву конори давлати пањновари шуравї ва 25 кишвари 
Шарќу Ѓарб, ёддоштњову ќайдњо аз ҳамоишњову анљуманњои 
байналмилалї доир ба сулњу амният баён ёфтаанд. Воќеан, тамоми ашъор 
ва хосса осори мустанади шоир комилан ифодагари руҳияи љомеаи 
њамондавраанд. Ин навиштањо ва дигар гузоришњову маърузањои шоир 
дар анљуманњову њамоишњо дар кутуби «Сулњ бар љанг пирўз мешавад» 
(1950) ва “Сайёраи инсоният» (1981, њарду ба забони русї) гирдоварї 
шудаанд. Дар ин навиштањо њамкорї ва устуворию якдилии миллионњо 
мардуми сулњпарвари љањон дар роњи пойдории сулњ дар курраи Замин 
тањлилу баррасї шудааст. Иродаи мардуми сулњпарвари љањон ва орзую 
умеди инсоният дар маќолоти «Роњи сулњ», «Гарави мувафаќияти 
мубориз», «Њаракати тавонои якдилии мамолики Осиёю Африќо 
мустањкам карда шавад», «Љанг аз бањри бахт» ва ѓайра, ки дар рўзномаву 
маљаллоти пурнуфузи шуравї ба забони русї ба нашр расидаанд, дар 
њамоишу анљуманњо ва конфаронсњо дар Осиёву Африќо ќироат шудаанд. 
Ў аъзо ва иштирокчии фаъоли кумитаи тайёрї ба кори ташкили 
Конфаронси байналмилалї адибони Осиёву Африќо, љаласоти 
машваратии байналмилалї дар Тошканд (1958, 1968), Ќоњира (1962), 
Бейрут (1967), Алмаато (1973) буд. Турсунзода фарзанди замони худ буд ва 
осори назмию насрии ў як чењраи тобноки адабии тољики замони шуравї 
аст, ки на танњо дар арсаи давлати шуравї, балки дар љањон шуҳрати 
беандоза касб карда буд. Ва дар он замон тољику Тољикистонро тавассути 
осори ў дар арсаи љањон шинохтанд. Турсунзода ифодакунандаи худогоњї 
ва худшиносии миллии халќи худ ва дар айни замон интернасионалисти 
асил буд, ки ѓояи инсондўстиро бо каломи мавзун ва хитобањои мењрогин 
ба љањониён илќо намудааст: 

 Ошён гар мегузорї, дар дили инсон гузор,  
 Аз рањи мењру вафову ањди бепоён гузор.  
 Нест чунки њеч чизе аз дили инсон баланд,  
 Ошёни мењри худ дар маѓз-маѓзи љон гузор.  
 Ѓояи инсондўстї, озодї, сулњу бунёдкорї ва созандагї, ки рукни 

муњими осори Турсунзодаро ташкил медињанд, дар арсаи љањон истиќболи 
гарм ёфт. Таъсири эљодиёти Турсунзода ба адибони љавони мамолики 
Осиёю Африќо баѓоят бузург аст. Асарњои ў ба тамоми забонњои халќњои 
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шуравї ва чандин забонњои хориљї тарљума ва нашр шудаанд. Ниёз ба 
сабаќи Турсунзода њамчун суханвари тавоно ва арбоби бузурги сиёсиву 
љамъиятї имрўз дар замони љањонишавї ва бархурди тамаддунњо бештар 
эњсос мешавад. Ба ѓояњои инсондўстї ва дўстии халќњо, ки дар осори ў 
тавсифу тарѓиб шуда аст, љомеаи љањонї имрўз бештар ниёзманд аст.  

 Турсунзода вакили Шурои Олии Иттињоди шуравї (даъвати 2-9), 
аъзои њизби коммунистии Тољикистон (аз соли 1946), аъзо ва котиби 
раёсати Иттифоќи нависандагони шуравї (аз соли 1959), раиси Кумитаи 
шурои якдилии мамолики Осиё ва Африќо, аъзои раёсати Кумитаи 
шуравии сулњ, аъзои Кумитаи мукофоти ленинї ва давлати шуравї, раиси 
Кумитаи мукофоти давлати Љумњурии шуравии Тољикистон ба номи 
Абуабдуллоњи Рўдакї буд. Осор ва фаъолияти сиёсию љамъиятии 
Турсунзода бо мукофотњои давлатї (1948 барои силсилашеърњои «Ќиссаи 
Њиндустон), ленинї (1960 барои достони «Њасани аробакаш», «Чароѓи 
абадї» ва силсилашеърњои «Садои Осиё»), мукофоти давлатии Љумњурии 
шуравии Тољикистон ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї (1963 барои достони 
«Љони ширин), мукофоти байналхалќии Љавоњирлал Нењру (1967) ва 
мукофоти комсомоли ленинии Тољикистон (1971) ќадршиносї шудааст. 
Турсунзода аз соли 1934 узви Иттифоќи нависандагон бо 4 ордени Ленин, 
ордени Инќилоби Октябр, ордени Љумњурии халќии Булѓористон –»Крилл 
ва Мефодий» (дараљаи 2), медали Љамол Абдунносир (Миср) ва ѓайра 
мукофонида шудааст. Соли 1974 ба «Медали талоии Кумитаи шуравии 
муњофизати сулњ» мушарраф гардидааст. Барои абадї гардондани номи 
Турсунзода Хонаи адибони Тољикистон, Донишкадаи њунарњои зебои 
Тољикистон, н. Регар ва шањри Регар (зодгоњи шоир), яке аз ќуллањои 
баланди Помир ва чандин хиёбонњо ба номи Турсунзода ихтисос дода шуд. 
Ба муносибати 70-солагии шоир дар шањри Турсунзода муљассамаи ў 
гузошта шуд. Дар Хуљанд 2 хона-музей ва дар Душанбе Музейи адабии 
Турсунзода амал мекунанд. Иттифоќи нависандагони давлати шуравї ва 
Кумитаи якдилии мамолики Осиёву Африќо, Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон Мукофоти адабии ба номи Турсунзода ва Донишкадаи 
њунарњои зебои Тољикистон стипендияи ба номи Турсунзодаро таъсис 
намуданд. Соли 2001 бо ќарори ЮНЕСКО ва Њукумати Тољикистон 90-
солагии Турсунзода љашн гирифта шуд. Бо фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон 7 майи соли 2001 ба Турсунзода барои хидматњои бузургаш ба 
халќи тољик ва адабиёту фарњанги он ва матонат нишон доданаш дар 
бунёди пояњои истиќлоли Тољикистон ва тањким бахшиданаш ба дўстии 
халќњо унвони олии Ќањрамони Тољикистон дода шуд. Марќади шоир дар 
ќабристони Лучоб, дар канори шањри Душанбе воќеъ аст.  

 Манобеъ: Осор: Асарњои мунтахаб. љидњои 1-2. Д., 1961, 1962; Куллиёт. 

љилдњои 1-4. Д., 1971-1985; Дар ошёни дилњо, Маҷмуи ашъор. Д., 1981; Осори мунтахаб, 
љилдњои 1-2. Д., 1981; Кутуби тадќиќотї: М. Шукуров (Шакурї). Анъана, халќият ва 
мањорат. Д., 1964; Атахонов С. Мирзо Турсунзода. Д., 1983; Бобоев Ю. Мирзо 
Турсунзода. Д., 1961; Сипањсолори назм. Д., 1971; Османова З. Мирзо Турсунзода (ба 
забони русї). М., 1961; Ш. Муњаммадшоев. Анъанањои адабиёти классикї дар эљодиёти 



737 

 

М. Турсунзода. Д. 1996; Васлгари дилњо. Хотирањо дар бораи М. Турсунзода. Д., 1981; 
Акбаров Юсуф. Шеъри эњсос ва тафаккур. Д., 1985; Номањои С. Айнї ба М. 
Турсунзода. Тањияи Камол Айнї, рўзномаи Љумњурият, 2001, 12-14 апрел; Ошёни мењр. 
Ёддоштњо, шеърњо, намунаи мактубњо. Мураттиб Њамроњќул Шодиќулов. Д., 2001; 
Шеърдўст А. Чашмандози шеъри имрўзи тољик. Д., 1997; Раљабї Маъруф. Таърихи 
танќид ва адабиётшиносї. Д., 1997.  

 
 

ТУРСУНОВ Наим Назарович (тав. 09. 05. 1934, н. 
Айнї, ваф. 12. 04. 2004, ш. Душанбе), педагоги тољик, 
номзади илмњои педагогї (1965), профессор (1987). Соли 
1953 Техникуми тарбияи љисмонї, соли 1957 факултети 
тарбияи љисмонии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1959–1961 аспиранти кафедраи педагогика ва 
психология, 1968–1971 муаллими калон, 1971–1977 
дотсент ва мудири кафедраи равоншиносї, 1977–2004 

профессори кафедраи равоншиносии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Муаллифи зиёда аз 180 корњои илмї ва илмию методї, иштирокчии як 
ќатор конференсияњои байналмилалї ва минтаќавї мебошад. Оид ба 
намудњои мухталифи варзиши миллї корњои илмї бурдааст. Бо унвони 
«Корманди шоистаи Тољикистон», нишонњои сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон (1985), «Аълочии мактабњои олии ИЉШС» 
(1985), «Собиќадори тарбияи љисмонии Тољикистон» (1990) ва 
«Собиќадори мењнати Љумњурии Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Машќњои гимнастика барои њама. Д., 1970; Чавгонбозї. Д., 1982; Мутафаккирони 
тољик дар бораи тарбияи бадан. Д., 1983; Бозї ва машѓулиятњо дар боѓчаи бачагон. Д., 1980; 
Воситањои аёнї аз психология. Д., 1989; Нишондодњои методї оиди машѓулиятњои лабораторї 
(аз психологияи умумї). Д., 1986; Варзиши миллї ва бозињо. Д., 1997.  

 
ТУРСУНОВ Неъматулло (тав. 23. 09. 1932, ш. 

Конибодом), физик, номзади илмњои физика-
математика (1968), дотсент (1971). Солњои 1950–1957 дар 
факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил кардааст. Солњои 1957–1959 муаллими физикаи 
мактабњои миёнаи № 18 ш. Душанбе ва № 1 н. 
Орљоникидзеобод, 1959–1962 аспирант, 1962–1971 
ходими хурди илмї ва ходими калони илмии Институти 

физикаю техникаи АИ ЉШС Тољикистон буд. Аз соли 1971 њамчун 
дотсенти кафедраи физикаи умумии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият 
дорад. Оид ба конверсияи дохилии молекулањои ангезонидашудаи 
фосфатњои органикї кори илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 50 номгўи 
корњои илмї ва илмию методї мебошад. Солњои 1975, 1980, 1990 
шунавандаи факултети такмили ихтисоси назди Донишгоњи давлатии 
Узбекистон, соли 1984 коромўзи Институти физикаю техникаи АИ ЉШС 
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Тољикистон буд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» 
(1999) ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Тољикистон сарфароз шудааст.  

Ас.: Асосњои физикаи квантї (ҳаммуаллиф). Д., 2010.  
 

ТУРСУНОВА Мунаввара Аъзамовна (тав. 21. 12. 
1973, д. Пасурхии н. Бойсун, вилояти Сурхондарёи љумњурии 
Узбекистон) омўзгор-методист, хатмкардаи факултети 
филологияи ДДОТ ба номи С. Айнї (1996). Аз соли 1996 то 
соли 2009 дар МТМУ № 7- н. Исмоили Сомонии шањри 
Душанбе ба њайси омўзгори фанни забон ва адабиёти тољик 
фаъолият намудааст. Аз соли 2009 то имрўз ба сифати 
муаллими калони кафедраи методикаи таълими забон ва 

адабиёти ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. Рисолаи номзадиро дар 
мавзуи “Тањќиќи лингвистии топонимияи воњаи Сурхон» дифоъ намудааст. 
Аълочии маориф ва илми Тољикистон (2015).  

Ас.: Нуру зиёи таълим. Д., 2009; Таълими зиндагиномаи Мирзо Турсунзода дар 
синфи ХI. Д., 2010; Вижагињои сохтории топонимњои Љаѓонруди таърихї. Д., 2018; 
Баъзе вижагињои забонии гидронимњои Љаѓонруд. Д., 2018; Шаклњои гуногуни 
супоришњои таълимї дар муносибати босалоњият ба таълим. Д., 2019; Зарурати 
омўзиши касбу њунар дар «Маснавии Маънавї»-и Љ. Балхї. Д., 2019; Тањлили 
лингвистии оронимњои воњаи Сурхон. -Д., 2019; Шеваи таълими таъбироти мардумї ва 
зарбулмасалу маќолњо дар ѓазалиёти Камоли Хуљандї. Д., 2019.  

 

 
ТУРСУНОВА Салтанат (тав. соли 1922, н. 

Балљувон, ваф. 3. 11. 1987), муаррих, номзади илмњои 
таърих (1966), дотсент (1970). Соли 1950 Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1950–1953 
директори Омўзишгоњи омўзгории ш. Душанбе, 1950–
1966 ассистент, муаллими калон, 1966–1970 дотсенти 
кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 

Дар солњои минбаъда низ то вафоташ ба њайси дотсенти кафедраи мазкур 
кор кардааст. Муаллифи якчанд маќолањои илмї мебошад, ки дар онњо 
масъалањои коллективонии хољагии ќишлоќи Тољикистонро баррасї 
кардааст. Бо унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон», медали «Барои мењнати шоён», ба муносибати 100 солагии В. 
И. Ленин, нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи ИЉШС» (1969) 
ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон сазовор 
гардидааст.  

Ас.: Положение женшин в капиталистических странах. Д., 1978.  
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ТУХТАМЕТОВ Тухтамет Ѓаффорович (тав. 1918, 
н. Галаперскии вил. Омск, ваф. 16. 07. 1998, ш. Уфа), 
муаррихи тољик, доктори илмњои таърих (1970), 
профессор (1971). Иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. 
Соли 1948 факултети таърихи Донишгоњи давлатии 
Осиёи Миёна (Тошкент)-ро хатм намудааст. Солњои 
1949–1964 дар Институти театрию рассомї, мактаби 
њаракати иттифоќњои касаба ва Донишкадањои 
омўзгории ба номи В. Г. Белинский ва Низомии ш. 

Тошкент кор кардааст. Солњои 1964–1972 ба њайси ходими калони илмии 
Институти таърихи ба номи А. Дониши АИ ЉШС Тољикистон адои вазифа 
намудааст. Солњои 1972–1986 дотсенти кафедраи таърихи умумї, 1986–1991 
мудири кафедраи таърихи умумї, 1991–1998 профессори кафедраи таърихи 
умумии Донишкадаи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќ. Љўраев 
буд. Муаллифи 8 асар ва 80 маќолањои илмї ва илмию методї мебошад. 
Тадќиќотњояш ба масъалањои таърихи њаёти иќтисодию иљтимої ва сиёсии 
халќњои Осиёи Миёна, аз љумла тољикон, узбекњо ва ќараќалпоќњо 
бахшида шудаанд. Дар тайёр намудани кадрњои миллї барои љумњурї 
сањми калон дорад. Бо унвони фахрии «Ходими хизматнишондодаи 
маорифи халќи ЉШС Тољикистон» (1979), унвони «Ходими 
хизматнишондодаи илми Љумњурии Тољикистон» (1997) сарфароз 
гардонида шудааст.  

Ас.: Русско-бухарские отношения в конце XIX- начале XX вв.. Ташкент, 1963; 
Победа Бухарской народной революции. Ташкент, 1966; Россия и Хива в конце XIX- 
начале XX вв. Победа Хорезмской народной революции. М., 1969; Россия и Бухарский 
эмират в начале XX в.. Д., 1977.  

 
ТУХТАСУНОВ Икром (тав. 1921, ш. Конибодом, 

ваф. 1997), физик, номзади илмњои физика-математика 
(1957), дотсент (1960), иштирокчии Љанги Бузургї 
Ватанї. Соли 1937 факултети коргарии ш. Ленинободро 
хатм намуда, солњои 1937–1941 дар факултети физикаю 
математикаи Донишкадаи омўзгории ш. Ленинобод 
тањсил кардааст. Солњои 1941–1943 дар сафњои артиши 
шуравї хизмат карда, дар Љанги Бузурги Ватанї 
иштирок дошт. Солњои 1943–1950 муаллими физика ва 

математикаи Омўзишгоњи омўзгории ш. Конибодом, 1950–1955 ходими 
калони илмии Институти сейсмологияи АИ ЉШС Тољикистон, 1955–1960 
мудири кафедраи физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко, 1960–1962 дотсенти кафедраи физикаи 
Донишкадаи «Лесотехник»-и шањраки Митиши вилояти Москва, 1962–1982 
мудири кафедраи физикаи умумии донишкадаи омўзгории пойтахт, 1982–
1991 дотсенти кафедраи номбурда, 1991–1997 дотсенти кафедраи физикаи 
эксперементалии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Њамзамон, солњои 1976–
1982 ташкилкунанда ва роњбари илмии корњои илмї-тадќиќотии хољагї-
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шартномавї бо муассисањои илмии шањрњои Москва, Ленинград ва 
Душанбе буд. Дар соњањои физикаи кристаллњо ва сегнетоэлектрикњо 
корњои илмию тадќиќотї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 27 номгўи корњои 
илмї, илмию методї ва таълимию методї мебошад, ки дар нашрияњои 
Тољикистон ва Федератсияи Россия нашр шудаанд. Бо медали «60-солагии 
артиши шуравї», нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» (1971) ва ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Хусусиятњои физикии кристаллњо. Д., 1979.  
 

ТЎРАЕВ Бурњониддин Бузургович (тахаллусаш 
Сайид Бурњониддини Бузургмењр, тав. 18. 04. 1966, д. 
Каљровути н. Ѓончї), забоншинос, номзади илми 
филология (2010), узви Конфедератсияи байналмилалии 
Иттињодияи журналистони Тољикистон (1997). Солњои 
1984–1986 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1986–1987 шунавандаи бахши рўзонаи 
факултети филологияи тољики Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин буд. Солњои 1987–1992 

дар факултети филологияи тољики донишгоњи номбурда тањсил кардааст. 
Солњои 1992–1995 лаборанти калони гурўњи яѓнобшиносии назди 
Институти забон ва адабиёти ба номи А. Рўдакии АИ ЉТ, њамзамон 1992–
1996 коршиноси калон ва мудири китобхонаи форсии Бунёди фарњангии 
Тољикистон, 1995–1996 муњаррири адабии барномаи «Гулзори сухан»-и 
идораи адабиёт ва њунари радиои Тољикистон, 1996–1998 ходими адабї ва 
узви њайати тањририяи маљаллаи «Тољикистон», 1996–1999 унвонљўи бахши 
диншиносї ва назарияи озодандешии Институти фалсафа ва њуќуќи АИ 
ЉТ, 2000–2004 муњаррири тољикии маљаллаи илмии «Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон», 2004–2006 ассистенти кафедраи таърихи забон ва 
типологияи Донишгоњи миллии Тољикистон буд. Солњои 2006–2007 ба 
њайси сармутахассиси Маркази таълимию методии макотиби маълумоти 
миёна ва муассисањои таълимии олии назди Вазорати маорифи Тољикистон 
кор кардааст. Аз соли 2007 то имрўз њамчун ассистент, муаллими калони 
кафедраи забони тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Оид ба 
љињатњои лексикї-семантикї ва калимасозии микротопонимњои Яѓноб 
кори илмї бурда, муаллифи якчанд асару маќолањо мебошад. Инчунин, 
дар риштаи илмњои таърих, мардумшиносї, фарњанг ва тамаддун, 
фолклоршиносї (эљодиёти шифоњии мардум), забоншиносї, номшиносї 
(ономастика, бавижа бахши номњои љуѓрофї-топонимика), диншиносї ва 
адабиётшиносї зиёда аз 100 номгўи асару маќолањо чоп кардааст. Бо 
тахаллуси Сайид Бурњониддини Бузургмењр дар сањифањои матбуоти 
даврии Тољикистон зиёда аз 50 маќолањои публисистї нашр кардааст. Дар 
филмномањои «Бинои дўстї», «Бобои Миралї», «Њамовоз», «Љалоли 
шањри ишќ» бахшида ба 800-солагии Мавлоно Љалолиддини Балхї (дар ин 
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филм ба њайси мушовир ва њунарпеша дар наќши шогирди Шамси Табрезї 
– шайх Бурњониддин наќш бозидааст), филми портретии «Фарзанди 
кўњистон» (ба 80-солагии Моёншо Назаршоев), «Мансур Носиров» ба 80-
солагии Арбоби шоистаи соњаи њуќуќ ба њайси муњаррир, мушовир ва 
ёвари коргардон фаъолият кардааст. Дар филми 50-ќисмаи «Илм аз 
сурайё» бахшида ба 1310-солагии Имоми Аъзам Абуњанифа ба њайси 
муњаррир ва мушовири илмї фаъолият карда, инчунин, дар наќши яке аз 
шогирдони Имоми Аъзам њунарнамої кардааст.  

Ас.: Ањвол ва афкори Њазрати Имоми Аъзам. Д., 2000, 2009; Ањвол ва осори Њазрати 
Имоми Аъзам Абуњанифа (бахшида ба 1310-солагии Имоми Аъзам). Д., 2009; Наврўзи марзи 
Яѓноб // Маљ. Ошно, Тењрон, 1376 (1996); Њазрати Имоми Аъзам // Маљ. Тољикистон. Д., 1998; 
Мењргон дар Шоњнома // Маљ. Адаб. Д., 1995; Шоњнома бузургќомуси худшиносї // Маљ. 
Шоњроњи вањдат. Д., 1998; Амирушшуарои шеъри тољик (ба 60-солагии устод Лоиќ Шералї) // 
Маљ. Шоњроњи вањдат. Д., 2000; Наврўз љашни ќудсист // Маљ. Илм ва њаёт. Д., 1995; 
Муќаддасоти об дар Ќуръон ва Њадис // Паёми Донишгоњи миллї. Д., 2003; Аз таърихи 
омўзиши микротопонимияи Яѓнобдара» // Забон рукни тоат (Маҷмуаи илмї). Д., 2004; Миллат 
дар љисм аст, фарњанг љони ўст // Фарњанг. Д., 1998; Шарќшиноси шањир ва забоншиноси 
камназир (ба ёдбуди 70-солагии проф. А. Л. Хромов // Паёми Донишгоњи миллї. Д., 2003; Баъзе 
аз масъалањои рушди илму фарњанг дар ањди Сосониён ва Суѓдиён // Фарњанг. Д., 2006; Таърихи 
ташаккул ва тањаввули суннатњои мусиќии мардуми Яѓноб // Маљ. Рўдакї. Д., 2007; Тањлили 
луѓавии чанд топонимњои Яѓнобдара // Маљ. Номаи пажуҳишгоњ. Д., 2007; Вожањои суѓдї дар 
топонимияи Яѓноб // Паёми Донишгоњи миллї. Д., 2008.  
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У 
 
УБАЙДОВ Салмоншо Одинаевич (тав. 7. 11. 1960, 

н. Ванљ), муаллими фанњои умумитехникї. Солњои 
1981–1986 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Соли 
1986 муаллими фанни технологияи мактаби миёнаи № 
49 н. Ленин, солњои 1987–1995 муаллими фанни 
технологияи мактабњои миёнаи № 14 ва №2-и н. Ванљ 
буд. Солњои 1995–2002 њамчун таъминотчии шуъбаи 
таъминоти коргарии назорати барќи ш. Душанбе, 2002–

2004 муаллими фанни технологияи мактаби тањсилоти њамагонии № 12 ш. 
Душанбе фаъолият намудааст. Солњои 2004-2012 ассистенти кафедраи 
механикаи техникї ва наќшакашї муаллими калони кафедра муовини 
декан оид ба корњои тарбиявї, методисти шуъбаи ѓоибона, мудири 
кафедра дар факултети технология ва соњибкорї иљрои вазифа намудааст. 
Соли 2012 рисолаи номзадиашро дар мавзуи «Мањлулњои сахти системаи 
Gd5Sb3 – Ln5Bi3 (Ln = Pr, Nd) ва Gd4Sb3 – Ln4Bi3 (Ln = Pr, Nd, Tb, Yb)» аз 

рўи ихтиссоси 02. 00. 04 – физикаи химиявї дифоъ намудааст. Аз соли 2012 
то 2017 мудири кафедраи технология ва механикаи амалии факултети 
технология ва соњибкорї кор ва фаъолият намудааст. Соли 2017-2018 
декани факултети технология ва иќтисодиёт. Соли 2018-2020 дотсенти 
кафедраи технология, наќшакашї ва дизайн ва аз соли 2020 то ба имрўз 
мудири кафедраи технология, наќшакашї ва дизайни ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї фаъолият дорад. Муаллифи зиёда 10 маќолаи илмї-
тадќиќотї, 5 маводи таълимї-методї 55 маќлолањои конференсияњои 
Байналмилалї, Љумњуриявї ва дохилидонишгоњї дорандаи 3 патент оиди 
ихтироот мебошад.  

Ас.: Буриши масолењ, дастгоњ ва асбобњо (дастури таълимї барои кори мустаќилонаи 
донишљўён). Д, 2009; Машѓулиятњои амалї аз фанни назарияи буриши масолењ (дастури 
таълимї). Д., 2016; Лабараторний практикум па курсу «Технология металлургического 
производства» для студентов специалности 1703 - металлургические машини и оборудование. 
Д., 2016; Масолењшиносї (воситаи таълимї). Д., 2019; Машѓулиятњои амалї аз фанни назарияи 
буриши масолењ (дастури таълимї, к. 2). Д., 2021.  

 
 

УБАЙДУЛЛОЊИ МУРОД (тав. 27. 03. 1956, д. Куксултони н. 
Кофарнињон (њозира Вањдат). Баъди хатми мактаби миёнаи №34 ноњия дар 
омўзишгоњи касбию техникии Душанбе тањсил ва муддате дар корхонаи 
«Тољиктекстилмаш» кор кардааст. Соли 1974 ба сафи қуввањои мусаллањи 
шуравї даъват шуда, ду сол дар адои хизмати ватан будааст. Соли 1976 
вориди факултаи таъриху филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории 



743 

 

Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко шуда соли 1980 соњиби дипломи 
омўзгори фанњои забон ва адабиёти тољик гардидааст.  

Баъдан, аз моњи августи соли 1980 то майи 1983, дар саредаксияњои 
мусиќї, љавонон ва кўдакони Кумитаи давлатии РСС Тољикистон оид ба 
телевизион ва радиошунавонї фаъолият доштааст. Моњи августи 1984 дар 
рўзномаи «Тољикистони Советї» ба кор пардохта, то имрўз дар њамин 
рўзнома машѓули фаъолияти эљодист.  

Навиштањояш аз соли 1985 дар рўзномаву маљаллањои љумњуриявї 
чоп мешаванд. Ќиссаи нахустинаш «Дарвеш» соли 2003 дар маљаллаи 
«Садои Шарќ» (№4-6) ба табъ расидааст. Маҷмуаи њикояњояш «Доѓи дил» 
соли 2004, ќиссаи «Дарвеш»-аш соли 2004 мунташир гардидаанд. Аз соли 
2009 узви иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

  
 

УЗОЌОВ Рањим (тав. 10. 10. 1941, н. Уроттеппа), 
олими соњаи техникї, номзади илмњои техникї (1989), 
дотсент (2000). Солњои 1958–1963 дар Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил 
кардааст. Солњои 1963–1965 лаборант, лаборанти калони 
Институти физика ва техникаи АИ Тољикистон, 1965–
1970 ходими хурди илмии сектори Маркази 
њисоббарории Институти физика ва техникаи АИ 
Тољикистон, 1971–1974 аспиранти АИ Тољикистон, 1974–

1991 ходими хурди илмии шуъбаи Маркази њисоббарории Институти 
физика ва техника буд. Солњои 1991–2005 дар кафедраи математикаи 
њисоббарории ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев ба сифати муаллими калон ва 
дотсент кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 40 корњои илмї ва илмию методї 
мебошад. Дар конференсияњои илмию назариявии љумњуриявї бо 
маърузањо баромад кардааст.  

Ас.: Средние пульсационние характеристики потока при сильно-разнородном составе // 
Доклад АН Тадж. ССР. Т. 18, № 5, 1975; Коррекционние и спектральние функции 
турбулентного руслового потока и их аналитические представление // Известия АН Тадж. ССР, 
№ 1, 1976; О применении полупроводникових теплосопротивлений для измерения пульсаций 
скорости // Известия АН Тадж. ССР, № 2, 1981.  

 
 

 УЛУЃЗОДА СОТИМ (тав. 2. 9. 1911, д. Варзики, 
вилояти Намангон, Љумњурии Узбекистон. ваф. 27. 06. 1997 
шањри Маскав, мадфун дар Душанбе) нависандаи тољик, 
узви вобастаи Академияи улуми Љумњурии шуравии 
сотсиалистии Тољикистон (1951), Ходими 
хизматнишондодаи санъати Љумњурии шуравии 
сотсиалистии Тољикистон. Сотим чун дар мактаб аъло 
мехонд, ўро барои идомаи тањсил ба Дорулмуаллимини 
тољикии шањри Тошканд мефиристанд. Баъд аз хатми 

Дорулмуаллимин (соли 1929) як сол ба њайси устоди адабиёти тољик дар ин 
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боргоњи маърифат дарс мегўяд. Дар Тошканд бо фориѓултањсили бахши 
ховаршиносии Донишгоњи Осиёи Миёна Клавдия Александровна 
Благовешенская издивољ мекунад. Бо даъвати Њукумати тозабунёди 
Тољикистон соли 1930 њамроњи њамсараш ба Сталинобод меояд. Дар 
ибтидо ба њайси котиби масъули рўзномаи «Комсамоли Тољикистон (алон 
«Љавонони Тољикистон») ва сипас ба њайси ходими рўзномаи 
«Тољикистони Сурх» (алон «Љумњурият») ва муовини сардабири маљаллаи 
«Барои адабиёти сотсиалистї» кор мекунад. Моњи апрели соли 1933 бино 
ба сабаби он ки дар Дорулмуаллимини шањри Тошканд аз Нарзуллоњи 
Бектош (ки дар ин сол душмани халќ эълон шуда буд) сабаќ гирифтааст, аз 
сафи комсамол (зинаи авали њизби коммунист) хориљ ва аз кор ронда 
мешавад. Улуѓзода маљбур мешавад Сталинободро тарк кунад. Сараввал 
ба Ќазоќистон ва баъдан ба Узбакстон паноњ мебарад. Баъд аз андаке паст 
шудани таъќиботи рўшанфикрон ба Тољикистон бармегардад ва солњои 
1938-1940 бо супориши њизби коммунистии Тољикистон ба тарљума ва 
тањрири осори бунёдгузорони марксизм машѓул мешавад. Соли 1940 
унвонљўйи Донишкадаи адабиёти љањон ба номи Горкийи шањри Маскав 
мешавад ва дар айни замон ба њайси муњаррири масъули табъу нашри 
Шурои Коммисарони Шуравї ифои вазифа мекунад. Бо оѓози љанги 
дуюми љањонї ба майдони љанг меравад ва ба њайси хабарнигори бахши 
тољикї ва узбакии рўзномаи Фронт (љабњаи љанг)-и Ѓарбї фаъолият 
мекунад. Бо кўшиши Бобољон Ѓафуров соли 1944 Улуѓзода аз майдони 
набард ба Сталинобод баргардонида шуда, раиси Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон таъин мешавад. Роњбари дурандеши тољик 
Бобољон Ѓафуров аз марги шуарову удабо ва уламои миллат дар љанг 
нигарон буд, зеро суханварони ба номи тољик чун Њабиб Юсуфї, Њаким 
Карим, Лутфуллоњ Бузургзода, Њомид Баќќозода дар ин љанг кушта шуда 
буданд. Соли 1946, баъд аз ду соли роњбарї ўро аз вазифаи раиси 
Иттифоќи нависандагон сабукдуш мекунанд ва Турсунзода ба ин вазифа 
таъин мешавад. Истеъфои Улуѓзодаро дар њуљљатњо «мувофиќи хоњишаш» 
навиштаанд, аммо он бо ќарори Маскав алоќаманд буд. Улуѓзода то нимаи 
дуюми солњои шастум комилан ба корњои эљодї машѓул буд.  

 Соли 1967 баъд аз «фирор»-и писараш Азиз ва аз давлати хориљии 
душман паноргоњи сиёсї љустани ў рўзгори сиёњи нависанда оѓоз мешавад. 
Нахустфарзанди адиб Азиз то килоси 8 дар Душанбе тањсил карда, баъдан 
ба Маскав назди хешовандони модараш меравад ва мадрасаро он љо хатм 
мекунад. Баъд аз хатми мадраса ба шуъбаи таърихи Донишгоњи давлатии 
ба номи Ломоносови Маскав дохил мешавад ва онро ба мадраки сурх 
(аъло) хатм мекунад ва њангоми тањсил савари комсамоли Донишгоњ буд. 
Баъд аз дифоъи рисолаи илмї дар ин Донишгоњ аз фанни «Таърихи 
Амрико» дарс мегуфт. Чун сарвари комсамол буд, бо мусоидати Кумитаи 
марказии комсамол чандин бор ба хориља сафар мекунад. Дар охирин 
сафараш ба хориљ дар сафорати Ингилистон дар Њиндустон паногоњи 
сиёсї металабад. Улуѓзодаро барои ин амали писараш аз сафи њизби 
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коммунист хориљ мекунанд ва талаб менамоянд, ки расман аз писараш даст 
кашад ва ўро бо суннати тољикї «оќ» кунад. Аммо адиб бо вуљуди дучори 
таъќибњо гардиданаш аз фарзандаш даст намекашад ва дар баёноташ 
навишта, ки Азиз то дар тарбияти ў буд, гуноње содир накард, дар Маскав 
ўро комсамол ва донишгоњ тарбият кардааст. Осори Улуѓзодаро аз нашр 
боз доштанд, таълими эљодиёташро аз барномањои мактабу донишгоњњо ва 
китобњои дарсї њазф карданд. Роњбарони њизб коре карданд, ки нависанда 
даст ба худкушї заданї шуд, тасадуфан ўро яке аз наздиконаш аз марг 
наљот медињад. Нимаи дуюми солњои њаштодум ўро дубора ба сафи њизб 
барќарор мекунанд. Соли 1991 мехоњанд љашни 80-солагии ўро расман 
ќайд кунанд, аммо худи адиб рад мекунад. Поёни умри адиб ба солњои 
ноороми Тољикистон рост омад. Ў бемор буд, соли 1992 ба Маскав куч 
мебандад. Дар Маскав ањволаш бадтар мешавад, њамсараш ва писараш 
Зариф ўро парасторї мекарданд. Хоњиш мекард, ки ўро ба Ватан 
баргардонанд, аммо бо он ањвол сафар кардан хатар дошт. 25 июни соли 
1997 дар Маскав чашм аз чањон мебандад. Њукумати Тољикистон 27 июн 
љасади адибро ба Тољикистон интиќол дод ва дар назди теотри болети ба 
номи С. Айнї мардум бо нависандаи забардасти љафодидаи худ видоъ 
намуданд. Мазори ў дар ќабристони дараи Лучоб аст.  

 Сотим Улуѓзода дар ќиссаи тарљумањолии худ «Субњи љавонии мо» 
лањзањои рўзгори худро ба риштаи тасвири бадеї кашида, ки яке аз 
сарчашмањои муњим дар шинохти воќеии рўзгору осори адиб мањсуб 
мешавад. Улуѓзода, бино ба ќавли худаш, адабиётро сараввал аз модараш 
омўхта, модараш њофизхонї мекарда ва гоње шеър њам мегуфтааст. 
Нахустин абёти шоирони классики адабиёти форсиро модараш барои ў аз 
ёд мехонда ва мефармуда, ки њифз намояд. Њамчунин афсонаву ќиссањои 
халќиро аз модараш шунида, то њаде онњоро азёд медонистааст. Дўстї бо 
Серёжа ном русбача дар Тошканд ва тавассути ў ошної бо кутуби аксдори 
русї мењри ўро ба омўхтани забони русї бедор кард. Мањз дар 
Дорулмуаллимини Тошканд Улуѓзода бо классикони адабиёти форсї ошно 
мешавад. Ховаршиноси шањири рус М. С. Андреев, ки дар ин донишкада 
аз адабиёти форсї дарс мегуфт, тољикбачагонро таъкид менамуда, ки 
фарњангу адабиёти форсиро биомўзанд ва халќи худро шиносанд, зеро 
«бидуни шинохтани миллати худ ба ў хидмат намудан имкон надорад» ( Х. 
Ассозода, китоби зикршуда, сањ,, 536). Дар ин донишкада бо Садриддин 
Айнї, Абулќосим Лоњутї, Абдурауфи Фитрат ва дигар суханварони 
муосири тољик шинос мешавад. Бино ба гуфтаи адиб, осори устод Айнї ва 
алалхусус «Намунаи адабиёти тољик»-и ў дар фаъолияти эљодии Улуѓзода 
наќши муассир гузоштааст.  

 Нахустин эљоди Улуѓзода бо тарљумаи њикоя адиби рус М. Алексеев 
«Сом ва Дик» оѓоз мешавад. Улуѓзода ин њикояро њамроњи як дўсти русаш 
тарљума намуда, ба нашриёти Тошканд месупорад, аммо он гум мешавад. 
Баъд аз ду моњ ин тарљума бо бойгонии нашриёт ба дасти устод Айнї 
мерасад. Устод Айнї ин тарљумаро, ки бидунии имзо буд, тањрир намуда, 
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аз раиси нашриёт хоњиш мекунад, ки онро чоп ва мутарљими љавонро 
дастгирї намояд. Улуѓзода тавассути ин тарљумааш бо устод Айнї аз 
наздик ошно мешавад ва то охири умри устод бо ў њамкорї мекунаду сабаќ 
меомўзад.  

 Аслан эљодиёти Улуѓзода аз наќди адабї ва тањлилу тањќиќ шуруъ 
шуда, ки ин дидгоњи донишмандона фаъолияти нависандагї ва равишу 
мушаххасоти эљодиёти ўро таъин намудааст: мавзуи ќисми зиёди асарњояш 
доир масоили иљтимоии њаётї ва маданию адабии гузашта ихтисос дорад. 
Огоњии амиќ аз адабиёти пешин ва диди муњаќќиќона зербинои эљодиёти 
Улуѓзодаро ташкил медињад. Дар маќолоти адабиётшиносии ў, ки аз 
солњои сиюми асри гузашта оѓоз мешавад, муњимтарин масоили наќди 
адабии он айём ва њунари эљодии суханварони људогона мавриди тањќиќ ва 
арзёбї ќарор гирифтааст. Маќолањои «Як нигоњ ба насри тољик», 
«Латофатой фиреб хўрд» (1930), «Ѓалаба», «Маҷмуи шеърњои Азизї» 
(1932), «Лоњутии мо», «Суњайлї ва эљодиёти ў (1933), «Дар бораи шоирони 
Помир», «Садриддин Айнї» (1935), «Дар бораи адабиёти бачагона» (1936), 
«Туфулият ва балоѓати Дењотї» (1937) аз он љумлаанд. Вобаста ба руҳияи 
замон ин маќолањо хеле тезу тунд эљод шуда, муњимтарин масоли эљодї 
мавриди тањлилу тањќиќ ќарор гирифтаанд. Улуѓзода дар ин навиштањо то 
андозае тавонист баъзе адибон, аз љумла Суњайлї Љавњаризодаро аз 
бўњтони душмани халќ будан наљот дињад ва мунаќќидони ѓарази сиёсї 
љўяндаро мањкум кунад. Тањќиќи адабиёти оламшумули форсї ва 
муаррифии он ба хати лотинию кириллї барои мардуми тољик њангоми 
эљоди асарњои бадеї хидмати арзанда кардаанд. Улуѓзода дар тањия ва 
нашри «Намунањои адабиёти тољик» (1940), ки бо роњбарии С. Айнї сурат 
гирифта буд, иштирок карда, фаслњо оид ба рўзгору осори Рўдакї, Даќиќї, 
Ибни Сино, Фирдавсї, Носири Хусрав, Саъдии Шерозї ва Ањмади 
Донишро навиштааст. Рисолаи мухтасари ў дар бораи Ањмади Дониш 
(1946) нахустин тањќиќоти муфассал доир ба рўзгору осор ва андешањи ин 
адиби маорифпарвар ва мутафаккири бузург буд. Ин рисолаи ў заминае 
барои омўзиши минбаъдаи осори Ањмади Дониш гардид ва то кунун 
арзиши илмии худро аз даст надодааст. «Пири њакимони машриќзамин» 
рисолаи илмию омавї перомуни рўзгори Ибни Сино ва наќши ў дар 
тамаддуни башарї аст. Ин рисола дар айёме эљод шуд, ки дар собиќ 
иттињоди Шуравї перомуни ба кадом миллат тааллуќ доштани Сино 
бањсњои гутардае дар матбуот ба нашр расида буд. Улуѓзода бо далелу 
мадракњои илмї собит карда, ки Абуалї Ибни Сино фарзанди бузурги 
халќи тољик аст, ки осорашро ба забони модариаш –форсї ва забони 
илмии он даврон арабї эљод кардааст. Мулоњизањои Улуѓзода дар асарњои 
илмиаш дар пояи баланди илмї ќарор дошта, бо самимияти гуфтор, 
назокати мушоњида ва даќиќии баёну андеша диќќати хонандаро ба 
масоили мавриди назар љалб менамояд. Пажуҳишу љусторњо, андешаву 
тааммуќ дар сари падида ва њаводиси маданию адабиии пешин тањкурсии 
мувофиќ барои сатњи воќеии асарњои бадеии нависанда ба вуљуд оварданд. 
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Тањќиќи рўзгору осори Рўдакї барои таълифи намоишномаи «Рўдакї» ва 
филми «Ќисмати шоир», Ибни Сино барои филми њуљљатии «Ибни Сино» 
ва Ањмади Дониш барои намоишномаи «Аллома Адњам ва дигарон» барои 
муаллиф њини таълифи онњо замина муњайё кардаанд. Чењраи тобноки 
дигари адабие, ки Улуѓзодаро аз ибтидои кори эљодияш ба худ љалб 
кардааст, Њаким Абулќосим Фирдавсї ва «Шоњнеома»-и безаволи ў 
мебошад, то љое ки ба таъкиди худи нависанда, як умр бо Фирдавсию 
«Шоњнома» зистааст. Соли 1934 дар давлати Шуравї њазораи Фирдавсї 
таљлил мегардад. Дар ин маросим устодон Айнию Лоњутї ва Фитрату 
Рањим Њошим дар бораи Фирдавсию асари оламшумули ў суханронї 
мекунанд ва порчањо аз он ќироат мешавад. «Он шаб, - менависад адиб, - як 
дона аз тухми муњаббати Фирдавсї дар дили манн љой гирифт». Метавон 
гуфт, ки раванди пажуҳишу шинохти Фирдавсї Улуѓзодаро ба таснифи 
китоби «Достонњои «Шоњнома» расонд. (1976-1977). «Достонњои 
«Шоњнома» дар њамкорї бо њамсараш Клавдия Улуѓзода ба русї тарљума 
шуданд. «Достонњои «Шоњнома» як роњи тозаи гузориши дарёфти дарки 
њодисоти асари оламшумули Фирдавсї ва дарки маънои он аст ва ба 
таќвияти шинохтани маънавияти асотирию таърихии миллї нигаронида 
шудааст. Ин њама пажуҳишу омўзиш заминае барои эљоди румони бузурги 
ў «Фирдавсї» гардид.  

 Тавъам бо пажуҳишу омўзиши адабиёти бузурги классикї Улуѓзода 
адабиёти муосирро низ тањќиќ намуда, доир ба муњимтарин масоили он, аз 
љумла баррасии осори саромадони адабиёти муосири тољик чун Айниву 
Лоњутї, масоили умдаи адабиёт, назму насру дром, вазифаву маќсад ва 
сифати наќди адабї маќолоти илми эљод намудааст, ки «Асосгузори 
адабиёти шуравии тољик» (1963), «Аввалин мулоќот» (1968), «Анљумани 
якуми нависандагони Тољикистон» (1934), «Адабиёти бузурги хуртаракон» 
(1936), «Ба зинаи балантарин» (1934), «Барои асарњои сањнавии олисифат» 
(1947), «Дар бораи баъзе масъалањои танќиди адабї ва адабиётшиносї дар 
љумњурї» (1954) ва ѓайра аз љумлаи онњоянд.  

 Улуѓзода солњои 30-50 асри гузашта дар баробари маќолоти илмии 
адабиётшиноси асарњоли бадеї низ офаридааст, ки дар матбуоти он даврон 
ба нашр расидаанд. («Атака» (вожаи русї ба маънии њамла, њуљум) (1944), 
«Бибї» (1948), «Кадомаш бењтар» (1954) ва ѓайра). Њикояи «Марги Њофиз» 
аз љумлаи бењтарин њикоёти адибанд. Њаводиси њикоя дар Њинд рўй 
медињад. Падар - њофиз бузург фарзанди хоини худро мекушад ва дар 
љанги зидди душман худ низ њалок мегардад. Мавзуи ќадимии мољарои 
падару писар, њифзи Ватан, ки дар адабиёти љањон, хосса адаби форсї 
наќши бориз дорад, аз љониби Улуѓзода бо диди тоза ба риштаи тасвир 
кашида шудааст.  

 Солњои љанг бо Олмони фошистї Улуѓзода дар майдони набард 
ќарор дошт ва њам ба њайси сарбоз ва њам ба сифати хабарнигори 
рўзномаи љангї мубориза бурдааст. Њаводиси набард ўро ба эљоди осоре 
водошт, ки руҳияи сарбозонро барои ѓалаба бар душман ќавї мегардонд. 
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Дар ин навиштањои симои фарзандони ќањрамони тољик, набарди онњо дар 
љанг наќши асосї дорад. «Снайпер ва Самад» (снайпер яке аз яроќи љангї 
аст, ки аз масофаи дур душманро нобуд мекунад-шарњи мо) (1942), 
«Љанговарони Армияи Сурх» (1943), «Вай шањри Ленинро муњофизат 
мекунад» (1944), «Зафар наздик аст» (1945), «Бањори инсоният» (1945) ва 
ѓайра. Аз осори дар мавзуи љанг бахшидаи адиб ќиссаи воќеии 
«Ќањрамони Днестр, Висла ва Одер» љолиби таваҷҷуҳ аст. Дар он 
саргузашти љангии фарзанди тољик Фахриддин Аминов, ки сурати воќеї 
дорад, тасвир шудааст. Љасорати мардонагии Фахриддин тавъам бо майли 
озодию бо ихтиёри хоњиши ќалби худ амал кардани ў, ки мухолифи оини 
сарбозист, сурат мегирад. Амалњои хилофи оини сарбозии ў монанди 
ќањрамонињояш њусну малоњати табиї доранд, ки аз хую хислати 
љавонмардони кўњистонии тољик шањадат медињад.  

 Улуѓзода аз нахустин дромнависони њирфаии тољик мебошад, ки њам 
осори дигаронро тарљума кардаву њам худ асарњои сањнавї эљод 
намудааст. Ў дар таълифи дром ба дараљаи баланди талаби ин намуди 
адабї, ќавонину ќавоиди бадеии он расидааст. Асарњои сањнавї дар 
адабиёти тољик аслан аз солњои 30-юми ќарни гузашта арзи вуљуд кард. Аз 
ин рў, барои адабиёти тољик таълифи дром мувофиќи таќозойи шакли 
бадеии муосири ин навъи адабї мањорати баланди касбї талаб мекард, ки 
Улуѓзода аз иљрои он сарбаландона баромадааст. Улуѓзода бо роњи 
тарљумаи осори сањнавї дар ин љода касби камол кард ва нахустин асари 
сањнавии ў «Лашкар ба дарвозаи Бухоро» мебошад, ки соли 1936 бо 
њамкории Б. Муњаммадиев таълиф шудааст. Хусусияти муњими асарњои 
сањнавии адиб тозагии мавзую мољароњо, симоњои бо хислати фардї 
эљодкардаи ў, вањдати ѓояву мавзуъ мебошад. Дуюмин асарни сањнавии ў 
«Шодмон» (1939) ба муборизаи наву кўњна ихтисос ёфтааст, ки мавзуи тоза 
буд. Намоишномаи «Калтакдорони сурх» (1940) низ дар мавриди бунёди 
њаёти нав дар љомеаи тољикон аст, ки дар он айём мавзуи тоза ба шумор 
мерафт. Ин асар дар Маскав соли 1941, ќабл аз љанг ба бањои баланди 
муњаќќиќони рус савор гардид. Мавзуи љанг дар асрњои Улуѓзода, 
алалхусус дар осори сањнавии ў наќши бориз дорад, зере худ бевосита дар 
љанг иштирок намуда, дањшати онро бо чашм дидаву эњсос намудааст. 
«Дар оташ» (1944) асари дигари ўст, ки доир ба мавзуи љанги дуюми 
љањонї навишта шудааст. Дар ин асар намояндагони миллатњои мухталифи 
шурави ширкат мекунанд. Ќањрамонони асосї бародарон Сафар ва 
Абдувалї Њайдаров мебошанд. Мутифи асосии асар диловарї ва фидокорї 
барои њифзи марзу буми Ватан мебошад. Адиб њунармандона нишон 
медињад, ки инсон дар махуфтарин лањзањоти зиндагї бояд аз рўйи аќлу 
тадбир амал кунад ва бо ин роњ љасорат маънии воќеї ёфта шахсро ба 
маќсуд мерасонад. Мазњакаи «Љўяндагон»-и Улуѓзода нисбат ба дигар 
асарњои сањнавияш аз љињати бадеият пасттар аст, ки чандон шуњрат наёфт. 
Баъдан нависанда шаш асари дигари дромавї офарид, ки воќеан, асарњои 
классики дроматургияи тољиканд: «Рўдакї» (1958), «Гавњари шабчароѓ» 
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(1962), «Темурмалик» (1968), «Аллома Адњам ва дигарон» (1971), «Љавонии 
Ибни Сино» (1960), «Восеъ» аз он љумлаанд. Намоишномаи «Љавонии 
Ибни Сино» ба унвони «Шифокори бузург» ба забони русї тарљума шуда 
дар теотри ба номи В. Маяковский ба сањна гузошта шуд. Њунари Улуѓзода 
дар асарњои дромавї дар ду масъада бештар њувайдост: аввалан, њунари 
њирфавї ба ў имкон дода, ки аз наќши ќолабии зиндагї берун равад ва 
симоњои табию ормонї биофарад. Сониян, њаводиси гузаштаи дур дар 
тасвири адиб «таљрибаи рўзгор» ва «басанда устод» (таъбироти Рўдакї) 
аст. Рўдакии офаридаи ў намоди адабиёти бузурги форсї буда, дар 
пиндору кирдор њама авсофи «падари шеъри форсї»-ро дорад ва ин 
сифатњо њам дар тасаввури суннатии шоир ва њам аз назари иљтимоии 
имрўза нисбат ба маќоми шоир дар фарњанги мардуми эронитабор басе 
созгору мувофиќ омадаанд. Филми гирифтаи «Тољикфилм» «Ќисмати 
шоир» дар асоси ин асари Улуѓзода дар кинофестивали мамолики Осиё ва 
Африќо (1960) сазовори мукофоти олии «Уќоби тилло» гардид. Мавзуи 
намоишномаи «Темурмалик» ватанпарастиї аст. Темурмалиќ - ќањрамони 
халќи тољик, намоди муборизаи мардуми тољик ба зидди аљнабиён, рамзи 
шарафи номуси халќ аст. Бурди асар дар он аст, ки мавзуи ватандўстї ўро 
на фаќат ба сангари муборизањо, балки ба сўйи масоили ахлоќї њам 
мебарад. Дар симои Темурмалик шикастнопазирии халќ таљассум шудааст. 
Аллома Адњами Улуѓзода ба маќоми камолот расида ва сабабњои љањолати 
амирони манѓит ва нўкарони онњоро мефањмад ва роњи халосї аз онњоро 
њам нишон медињад. Воќеан, Улуѓзода бунёдгузор дроматургияи тољик 
асту дар ташаккул ва рушди ин навъи адабї дар адаби муосири тољик 
наќши бориз дорад.  

 Бидуни шак, дар насри муосири тољик баъд аз устод Айнї Улуѓзода 
рутбаи дуюмро дорад. Њикоёту ќисса, дром ва румонњои ў дар ташаккулу 
тањаввули насри муосири тољик сањми арзанда гузоштаанд. Ќиссаи «Ёрони 
боњиммат» (1947), румони «Навобод» (1953), ќиссаи «Субњи љавонии мо» 
(1954), румони «Восеъ» (1967), ќиссаи «Ривояти суѓдї» (1975) ва алалхусус 
румони «Фирдавсї (1987) аз бењтарин осори насрии на танњо адабиёти 
тољик, балки адабиёти шуравии собиќанд. Асарњои бузургњаљми Улуѓзода 
асосан баъд аз љанг ба нашр расидаанд. Ќиссаи «Ёрони боњиммат» (1947) 
аз саргузашти фољиавии сарбозе ќисса мекунад, ки аз љанг маъюб 
баргаштааст. Сарбозони маљруҳ дар шароити вазнини баъдиљангї барои 
пайвандонашон бори гароне буданд. Ин љо ќањрамони асосї Зайнаб - 
њамсари Љўрабеки маљруҳ аст. Зайнаб баъд аз гирифтани хати сиёњ (номаи 
марг)-и Љўрабек барои аз таънаи мардуми бедањан халос шудан ба шавњар 
мебарояд. Баъд аз чанде номае меояд, ки Љўрабек зинда асту дар 
беморхона табобат мегирад. Зайнаб ба хотири Љўрабеки бедасту по аз 
шавњари дуюмаш људо мешавад ва ўро соњибї мекунад. Рафтори Зайнаб 
намоди зани вафодори тољик аст, ки дар суннани миллии ин мардум ба 
камол расидааст. Ин ќисса дар ибтидо мавриди танќиди бархе аз ноќидони 
сиёсатдон ќарор гирифт, ки гўё Улуѓзода одамони даврони шуравиро 
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ѓайривоќеї ва нодуруст тасвир карда бошад, аммо мунаќќидони ростине 
чун Муњаммадљон Шакурї ба он бањои сазовор додаанд.  

 Њарчанд румони «Навобод»-ро адиб мувофиќи талаби замон 
навиштааст ва дар муќоиса бо дигар асарњои вай рутбаи поёнтаре дорад, 
аммо дар муќоиса бо асарњои дигар нависандагон дар ин мавзуъ маќоими 
арзандатареро дорост. Сужаи румон ба воќеоти мутањидсозии колхозњо 
дар даврони баъд аз љанг бахшида шуда, талаботи њизбро ифода мекунад. 
Адиб бовуљуди мухтор набудан дар тасвири воќеањо тавонистааст то 
андозае њаќиќати хаётро ба таври бадеї ба тасвир оварад.  

 Ќисссаи «Субњи љавонии мо» асари тарљумањолї ва ё ба таъбири 
дигар, ёддоштист, ки онро адиб дар пайравї аз «Ёддоштњо»-и устод Айнї 
навиштааст. Ин асар идомаи суннати беш аз њазорсолаи ёддоштнавї дар 
адаби форсї буда, идомабахши иќдоми устод Айнї дар адабиёти муосири 
тољик аст. Дар он нависанда шеваи суханварони пешини адаби форсї дар 
ин навъи адабї ва њам услуби ќиссапардозии адабиёти русро тавъам ба кор 
бурдааст. Ба таъбири академик Муњаммадљон Шакурї, агар дар 
«Ёддоштњо»-и Айнї «роњи њаёти халќи тољик ва зиёиёни ў аз давраи 
феодализм ба сўйи инќилоби сотсиалистї» матрањ гардида бошад, дар 
«Субњи љавонии мо», ба ќавли Рањими Мусулмониён, «њаёти њамин халќ дар 
солњои инќилоб ва марњалањои аввалини баъдазинќилобї инхикос ёфтааст» 
(Х. Асозода. Таърихи адабиёти тољик, сањ., 542). Улуѓзода дар ин асар њам 
дар тасвири воќеањо ва њам дар офаридани симоњо ќолабшиканї карда, ба 
мантиќи њаводиси таърихї ва хислатњои фардї ба њайси сифати асосии 
тасвири воќеї рўй овардааст. Дар ин асар њаёти кишоварзи тољик дар 
симои Умархон ва зиёии наврустаи тољик дар симои Собир дар арафаи 
инќилоб, табадуллоти сиёсию иљтимої ва махсусан адабии њаёти 
тољиконро дар солњои нахустини баъд аз итнќилоб бо тамоми комёбию 
номуродињо дар бар мегирад. Ваќеан, мушклоту сабзиши зиёии нави тољик 
дар симои Собир, ки аслан саргузашти худи адиб аст, хеле табиї ва самимї 
тасвир ёфтааст.  

 Улуѓзода баъд аз фишори сиёсї ва ронда шуданаш аз сафи њизбу 
танњо монданаш бештар ба таърих рў овард. Таърихи миллат муњимтарин 
мавзуи осори адибро ташкил медињанд. Румони дигари ў «Восеъ» мебошад, 
ки дар асоси њаводиси шўриши дењќонон бо сарварии Восеъ ном љувозкаш 
дар бекигарии Балљувони аморати Бухоро иншо шудааст. Аммо доираи 
мавзуи румон хеле фарох буда, њаводиси таърихии охири асри Х1Х, њаёти 
сиёсию иљтимоии ин ањди Осиёи Миёна, алалхусус аморати Бухороро дар 
бар гирифтааст. Гарчанде асар дар асоси хаводиси таърихї, шўриши 
дењќонон соли 1886 дар бекигарии Балљувон-гўшаи дурдасти аморати 
Бухоро руйдода, навишта шудааст, аммо онро асари њуљљатї шуморидан 
мумкин нест. Ин асар як сањифаи таърихи халќи тољик аст. Адиб зиндагии 
халќи авом, муомилаву муноситбати њуккому нукарони онњо, руҳониён, 
ќавму ќабилањо, мењнати пурмашаќати кишоварзон, мусофират, далерию 
мардї, ањду вафои бародарї, сањнаи ишќу оиладорї, фитнањои сиёсию 
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иљтимої, муборизаву майдони њарб ва амсоли инњоро бо камоли тахайюл 
ва мувозинати мантиќи таърихию эљодї офаридааст. Улуѓзода бо тасвири 
симоњо як сањнаи бузурги намоиши таърихии зиндагиро бавуљуд оварда, 
биниши таърихї ва хоњишњои иљтимоии халќи тољикро акс намуда, ки 
фазилату ќимати румон аз ин љо сарчашма мегирад. Бузургтарин ва 
бењтарин симо дар ин румон симои Восеъ аст, ки тамкину фаросат, 
љасорату одамият, устуворї дар ањду паймон ва дигар хислатњои неки 
инсонї дар симои ў тавъам ба њам омадаанд. Ин њама дар рафтору кирдор 
ва амали Восеъ ба њимояти иззати инсонии худ, хонадон, табаќа ва халќ 
равона шудаанд. Ќањрамони марказї аз саъйи њифзи нангу номуси худ то 
ба рутбаи пешвои халќ месабзад. Нависанда аз назари худогоњии миллї 
дар симои Восеъ бо шинохтани сифатњои таърихан инкишофёфтаи халќи 
тољик – зањмати њалолу пок, дурї аз фитнаву шар, аќлу фазилати фитрї ва 
тавони иљрои корњои бузург таљассум намудааст. Ин ахлоќу авсофи њамида 
тавъам аксаран дар кирдори шахс ва халќ хусусияти фољиавї касб мекунад, 
зеро рушди ноњамвори зиндагї, алалхусус сохтори замона ба кирдори 
чунин шахсон мувофиќ нест. Сарнавишти фољиавии Восеъ ва исёни халќ аз 
ин љо сарчашма мегирад. Адиб дар ин румон сабки вуқуъгўии тасвирро аз 
љињати њаводиси табии сањнањою лањзањо, мушаххасоти даќиќи тинати 
инсонњо боз њам вусъат додааст. Баъд аз румони «Восеъ» Улуѓзода ќисса 
(повест)-и «Ривояти суѓдї»-ро навишт (1975), ки он њам ба таърихи миллат 
ихтисос дорад. Сужаи асар аз воќеоти таърихи замони истилои араб 
сарчашма мегирад, ки баъзе аз симоњои он шахсони таърихианд, монанди 
Саид ибни Усмон (писари халифаи савум Усмон ибни Аффон), ки бо 
дастури Муовия волии Хуросон шуду ба Мовароуннањр лашкар кашид, то 
«суѓдони кофир»-ро мусалмон кунад, аммо дар Самарќанд ноком монд. 
Њини бозгашт рустову дењоти зиёдеро оташ зад ва асирони зиёдеро ба 
Њиљоз бурд. Аз љумла ашрофзодагони Бухороро, ки амонат гирифта буд, 
ањдшиканї карду бознагардонд, оќибат аз дасти онњо кушта шуд. Хотун-
маликаи Бухоро низ шахси таърихист. Молик ибн-ур-Райб – роњзани 
ѓоратгари биёбони араб, ки аз ислом хабар надорад, сипањсолори лашкари 
«аз дузду роњзан фароњамомадаи Саиб ибни Усмон аст. Ѓоя асосии асар 
озодї, истиќлоли Ватан ва њимояи марзу буми он аст. Дар ин асари њаљман 
хурд се љињати умдаи рўзгори миллати тољик матрањ шудааст: сарнавишти 
таърихии халќ, раванди худогоњии шахс ва худшиносии миллї. Нависанда 
дар ин ќисса масоили муњими иљтимої ва сиёсии таърихи миллатро ба 
миён мегузорад ва симоњои нотакрори бадеї меофарад. Вобаста ба 
масъалаи мењанпарастї адиб сањнањои љолибу тозае ба тасвир кашида, ки 
далели огањии комили ў аз таърихи миллат аст. Робитаву муносибати 
падару писар (Ревахшиён ва Виркан) ва зану шавњар (Наниманча ва 
Виркан) низ назокату самимияти дилпазире дошта, мењвари онњо 
ќањрамони марказии асар пањлавон Виркан аст. Воќеан, «Ривояти суѓдї» 
достони ќањрамонї асту дар маърифати таърихи ниёкон ва бедории 
миллии тољикон љойгоњи сазовор дорад.  
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 Таърихи фарњангу адаби миллат ва чењрањои бузурги онро Улуѓзода 
дар охирин румони худ «Фирдавсї» идома додаст. Њаводиси румон дар 
асоси ахбори воќеию ривоятии сарчашмањо дар бораи Њакими бузурги Тус 
ва тасвири тахайюлии рўзгори шоир фароњам омадаанд. Баррасии асарњои 
адиб ва гуфтањои ў сабит мекунанд, ки Улуѓзода барои навиштани румони 
«Фирдавсї» солњои зиёде омодагї дидааст. Ба ќавли худи адиб, аз солњои 
нахустини эљод (1934), ки бо Фирдавсию «Шоњнома» ошно шуд, рўзгори 
ин нобиѓаи тамаддуни башарї мањаки ибрат ва асари безаволи ў 
сарчашмаи эљодиёти ў ќарор гирифтааст. Сарнавишти Фирдавсї то љое бо 
таќдири Улуѓзода њамранг аст ва гуфтан метавон, ки адиб њини тасвири 
рўзгори Њакими бузург аз лањзањои талхи зиндагии худ истифода бурдааст. 
Сагузашти писари Фирдавсї Њушанг (дар румони адиб) ва писари 
нависанда Азиз, ки њар ду маљорањои сахте ба сари падарон оварданд, ќадр 
нашудани зањмати Фирдавсї аз љониби Султон Мањмуди ѓуломзода ва 
ронда шудани Улуѓзода аз анљуманњову фишори руҳи бар вай аз тарафи 
зимомдорони Тољикистони шуравї, то љое, ки ватанро тарк карду дар 
ѓурбат мурд. Ва њамчунон ки муњаббати мардум ба Фирдавсї дар тулии 
таърихи дароз побарљост, Улуѓзода низ дар дили мардуми тољик љой 
дорад. Улуѓзода, ки худ муњаќќиќи адабиёт буд аз ахбори сарчашмањо 
доир ба замони зиндагии шоири бузург, маќоми шуаро дар дарбор, 
муносибати шоир бо султон, ахлоќи дарбориён ва хосса шуарои дарбор ва 
амсоли инњо ба њайси лањзањои адабї фаровон ба кор бурдааст. Шахсияти 
Фирдавсї, мољарои фољиаи рўзгору саодати абадии эљодии ў мењвари 
асосии воќеањо буда, наќши шоир мадори маънавият ва њусни ахлоќи 
љомеаро инъикос менамояд. Ба андешаи Худої Шарифов «нависанда бо 
воситаи ќањрамонаш – Фирдавсї хонандаро ба ду дунёи дигаре мебарад: яке 
дунёи макру фиреб, мењнату зањмат, садоќату нокомї, содадилї ва айёрию 
фитна, яъне муњити ињотаи таърихии замону макони шоир ва дигар дунёи 
пањлавонию ќањрамонї, корномањое, ки аз ваљње ба замони шоир монанд аст, 
вале на ба пастии тинатњо, кўтоњию камии андешаю њиматњо – хулоса як 
љањони бархурди ниятњои инсонї дар њадди болои шоирона асоси румони 
Фирдавсї мебошад» (Х. Шарифов. Фирдавсї. Энсиклопедияи адабиёт ва 
санъати тољик. Душанбе, љилди 3, 2004, сањ., 245). Воќеан, Фирдавсии 
Улуѓзода бо тамоми шукўњу шањомати шоирї ба тасвир омадааст. Гарчанд 
ба Баѓдод рафтани Фирдавсию сурудани маснавии «Юсуфу Зулайхо» ба 
ормони Фирдавсї рост намеояду ман онро ќабул надорам, дар 
адабиётшиносии тољики солњои 80 ќарни гузашта баъзе муњаќќиќон ин 
ахбори дуруѓинро чун њаќиќати таърихї ќабул карда буданд ва Улуѓзода, 
ки ба адабиётшиносон бовар дошт, ин ахбори љаълиро ба риштаи тасвири 
бадеї кашидааст. Румони «Фирдавсї» дар адабиёти шуравии тољикї шеваи 
тозаи румоннависї буд, ки истиќболи гарм ёфт. Румони «Фирдавсї» 
воќеан, як достони миллии мардуми эронитабор аст. Ин румон, ки дар 
арафаи заволи њукумати њизби коммунист ва даврони бозсозии горбочиёвї 
ба нашр расид ва абрњои сиёњи њизб аз сари нависандаи мањбуб бартараф 
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шуда буданд, соли 1987 ба љоизаи давлатии ба номи Абуабдуллоњ Рўдакї 
сазовор дониста шуд ва њамчунин соли 1997 дар Љумњурии Исломии Эрон 
ба њайси «Китоби сол» шинохта шуд.  

 Улуѓзода дар муњити маданияти аврупоию русї ба камол расида буд, 
аммо аз суннату расму оини миллат ва фарњангу адабиёти он вуќуфи комил 
дошт, забони русиро аз соњибони он камтар намедонист ва то андозае 
мувофиќи талаби замон тарѓибгари он тамаддун њам буд. Ин љињати 
фаъолияти ў дар тарљумаи осори бузургони русу Аврупо таљассум ёфтааст. 
Дар даврони ибтидои фаъолияти эљодиаш бо супориши Њукумати шуравї 
як ќатор асарњои бунёдгузорони марксизм-ленингизмро тарљумаву тањрир 
кардааст. «Занбўр» (тањрири дуюм «Ѓўрмагас»)-и Э. Л. Войнич (1982) ва 
«Дон Кихот»-и Сервантес ва «Тил Уленшпигел»-и Шарл де Костер ва 
«Њамлет» ва «Як пула савдо-садпула гавѓо»-и У. Шекспир ва «Хидматгори 
ду хоља»-и К. Голдони ва «Афсонаи моњигир ва моњии тало»-и А. С. 
Пушкин ва «Гунањкорони бегуноњ»-и А. Н. Островский ва «Модар»-и М. 
Горкий ва чандин њикоя, дром ва дигар асарњои адибони шуравию 
хориљиро ба тољикї тарљума намудааст. Сабки хосси худро дошт дар 
тарљума: балоѓату фасоњати забони форсии тољикиро риоя менамуд, вале 
матнро бо салоњдиди худ ихтисор ва ё илова мекард ва тарљумањояш 
назокати сухани ноби форсиро доранд, ки хонанда ба осонї мутолиа 
менамояду лаззат мебарад.  

 Воќеан, симоњои офаридаи Улуѓзода одамони донишманду 
бофазилате њастанд, ки истеъдоди фавќууллода камназир доранд ва барои 
саодати башар фидокорї мекунанд. Инсонњои офаридаи ў, ки бархе 
шахсиятњои таърихиянд, бархоста аз фарњангу тамаддун ва сунани 
мардуми форсинажоданд, ки бо амалу гуфтор ва рафтору кирдор ва 
зоњирану ботинан таљассумгари ин фарњанги сутурганду аз он намояндагї 
мекунанд. Ќањрамонњои адиб ба ормони халќ ва махсусан ба суннатњои 
адабию мадании тољик дар бораи мартабаю омоли шахс созгору мувофиќ 
омадаааст. Камоли нависандагии Улуѓзода дар соњиби дониши фарох 
будани ў аз фарњанги миллат ва балоѓати сухани ў дар тозагию 
муљазбаёнии ўст. Улуѓзода вакили Шурои олии Љумњурии Шуравии 
сотсиалистии Тољикистон (даъватњои 2-5), солњои 1961-1963 узви Раёсати 
Шурои олии Љумњурии Шуравии сотсиалистии Тољикистон, солњои 1943-
1971 узви Садораи иттифоќи нависандагони Шуравї буд. Аз соли 1934 
узви иттифоќи нависандагон буд. Бо се орден Байраќи Сурхи Мењнат, ду 
ордени «Нишони Фахрї», медалњо (нишонњо) ва Ифтихорномањои Раёсати 
Шурои олии Љумњурии Шуравии сотсиалистии Тољикистон мукофонида 
шудааст. Ин њама ќадрдонињо ќабл аз фирири фарзандаш Азиз ба хориља 
ва табааи Ингилистонро ќабул кардани ўст. Баъд аз ин (аз соли 1967) 
нависанда аз назари зимомдорони замон дур афтод, танњо дар даврони 
боззосии горбочиёвї бо талаби халќ, ки фарзанди бузургашро ба њеч ваљњ 
аз ёд набурда буд, ўро «сафед» карданд, барои румони «Фирдавсї» 
созовори бузургтарин љоизаи адабї дар Тољикистон –Љоизаи ба номи 
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Абуабдуллоњ Рўдакї гардид. Дар замони Истиќлол баъд аз вафоташ бо 
нишони «Ситораи Президент» (дараљаи якум) сазовор гардид. Донишкадаи 
давлатии забонњои Тољикистон ва чандин хиёбонњо дар кишвар ба номи 
Улуѓзода ихтисос доранд.  

Манобеъ: Осор: Асарњои мунтахаб, љилдњои 1-4. Д., 1967-1978; Мунтахабот, 
љилдњои 1-2. Д., 1982; Ќиссаи драмавї. Д., 1984; Фирдавсї. Д., 1987.  

 Асарњои тадќиќотї:Таърихи адабиёти совети (шурави)-и тољик. Инкишофи 
жанрњо, љилди 4. Д., 1982; Демидчик Л. Н. Драматургияи тољик дар солњои 40-50. Д., 
1965 (ба забони русї); Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик, љилди 3. Д., 2004; 
Асозода Х. Таърихи адабиёти тољик. Д., 2014, Сотим Улуѓзода ва фољиаи ў. Д., 2005, 
Чењрањои фарњангї. Д., 1996, Абулќосим Фирдавсї дар шинохти С. Улуѓзода. Д., 2000, 
Устод Айнї дар шинохти С. Улуѓзода. Д., 2001; Сатторов А. Нуќтаи пайванд. Д., 1982; 
Сирољиддин Э. Сотим Улуѓзода ва тасвири шўриши Восеъ. Д., 2003; Солењов Ш. 
Адабиёт ва шинохти он. Д., 2010; Шукуров М. Сотим Улуѓзода. Сталинобод, 1961. 
Диди эстетики халќ ва насри реалистї. Д., 1973, Пайванди замонњо ва халќњо. Д., 1982, 
Насри реалистї (вуқуъгўйї) ва тањаввули шуури эстетикї (зебошинохтї). Д., 1987, 
Нигоње ба адабиёти садаи бист. Д., 2006; Юсупов К. Сотим Улуѓзода ва повест (ќисса)-и 
тарљумањолии ў «Субњи љавонии мо». Д., 1968; Маъруф Раљабї. Сотим Улуѓзода – 
абармарди набард ва андеша. Д., 2004.  

 

 
УМАРБЕК Султонзода (тав. 12. 04. 1936, д. 

Мадовраи н. Панљакент, ваф. 13. 11. 1996, ш. Душанбе), 
файласуф, номзади илмњои фалсафа (1970). Соли 1961 
Донишкадаи омўзгории ш. Ленинободро бо дипломи 
аъло хатм кардааст. Солњои 1961–1996 дар кафедраи 
фалсафаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко ба њайси ассистент, муаллими 
калон ва дотсент фаъолият намудааст. Солњои 1966–
1969 дар аспирантураи АИ ЉТ тањсил карда буд. 

Солњои 1970–1977 дар шуъбаи фалсафаи АИ Љумњурии Тољикистон ва 
Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Советии Тољик дар вазифањои 
мухталиф кор кардааст. Солњои 1977–1996 дар кафедраи фалсафа ва 
фалсафаи фарњанги ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Солњои 1982–
1983 дар Афѓонистон ба сифати тарљумон низ ифои вазифа намудааст. 
Соли 1995 ходими илмии шуъбаи фалсафаи АИ ЉТ буд ва њамзамон дар 
кафедраи фалсафаи фарњанги донишгоњи омўзгорї ба њайси муаллими 
њамкор кор мекард. Муаллифи ду асари илмї ва зиёда аз 60 маќолањои 
илмї, илмию оммавї мебошад. Таълифотњои ў ба масъалањои давлат ва 
инќилоб, тањлили аќидањои иљтимої-сиёсї ва ахлоќии Ибни Сино бахшида 
шудаанд. Сањми ў њамзамон дар тарбияи кадрњои варзидаи Афѓонистон 
низ калон аст, зеро ў соли 1980 дар Донишкадаи такмили ихтисоси 
муаллимони љамъиятшиносии Донишгоњи ба номи М. Ю. Лермонтови ш. 
Москва барои љомеашиносони мактабњои олии Афѓонистон аз фалсафа 
дарс гуфтааст.  

Ас.: Дар бораи китоби В. И. Ленин «Давлат ва инќилоб». Д., 1990; Афкори 
фалсафию иљтимої ва ахлоќии Ибни Сино. Д., 1966.  
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УМАРЗОДА Шарифмуроди Умар (тав. 21. 03. 1991 
деҳаи Похут, н. Айнї) риёзидон, хатмкардаи факултети 
математика, тахассуси информатика-математикаи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. 
Айнӣ (2009-2013). Солҳои 2013-2015 магистри донишгоҳи 
номбурда, 2015-2020 ассистенти кафедраи “Технологияи 
информатсионӣ ва коммуникатсионӣ», аз соли 2021 инљониб 

муаллими калони кафедраи номуда аст. Дар мавзуи “Хосиятҳои 
гармофизикї ва термодинамикии хулаҳои молибден ва фанадей дар 
коллекторҳои офтобӣ» кори илмї анҷом додааст. Муаллифи 10 маќолаҳои 
илмӣ ва методӣ, 1-дастури теълимӣ.  

Ас: Корҳои лаборатори аз барномасозӣ. Д., 2018.  
 
 

УМАРОВ Абдурањмон Саидањмадович (тав. 18. 10. 
1989, ноҳияи Панљ), номзади илмњои педагогї (2017), 
дотсент (2019). Хатмкардаи факултети забони англисии 
ДДОТ ба номи С. Айнї (2011), ассистенти кафедраи 
забоншиносї ва типологияи муќоисавї (2011-2014), 
саромўзгор (2014-2017), мудири кафедраи умумидонишгоњии 
забонњои хориљї (аз 2018 инљониб). Дар мудати фаъолият 10 

барномаи таълимї тањия намудааст.  
Ас.: Фонетика барои навомўзон. Д., 2016. Учебно – познавательная 

самостоятельность при изучении иностранного языка. Д., 2019.  
 

 
УМАРОВ Тоњир Умарович (тав. 25. 02. 1929, ш. 

Конибодом, ваф. 9. 07. 1975, ш. Душанбе), муаррих, 
номзади илмњои таърих (1961), дотсент (1965). Соли 
1951 факултети таърихи Донишгоњи давлатии Осиёи 
Миёнаро (ш. Тошкент) хатм кардааст. Солњои 1951–
1961 муаллими калони кафедраи ЊКИШ, 1961–1963 
декани факултети таъриху филологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1961–1962 аспиранти назди кафедраи 

таърихи ЊКИШ-и Донишгоњи давлатии Осиёи Миёна, 1962–1971 ректори 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Кулоб, 1971–1975 ректори 
Донишкадаи давлатии тарбияи љисмонии ш. Душанбе ба номи М. И. 
Калинин буд. Дар анљуманњои 15 ва 16 Њизби Коммунистии Тољикистон 
номзад ба аъзогии КМ ЊК ЉШС Тољикистон интихоб шуда буд. 
Муаллифи 6 асар ва 60 маќолањои илмї ва илмию методї аст. Мавзуи 
тадќиќотњои ўро масъалањои сохтмони маданї дар Тољикистон ва 
инкишофи маорифи халќи Тољикистон дар панљсолаи панљум дар бар 
гирифтаанд. Барои хизматњояш бо медали «Мењнати шоён» ва 
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ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида 
шудааст.  

Ас.: Инкишофи маорифи халќи Тољикистон. Д., 1968; Аз таърихи сохтмони 
маданї дар Тољикистон. Д., 1959; Оид ба таърихи муборизаи Њизби Коммунистии 
Тољикистон барои инкишофи маорифи халќи Љумњурии Тољикистон дар солњои 
панљсолаи панљум. Д., 1960.  

 
УМАРОВ Умар Сулаймонович (тав. 04. 08. 1966, д. 

Шаватки Болои н. Айнї), физик, номзади илмњои 
педагогї (2010), дотсент (2011).  

Соли 1983 мактаби миёнаи раќами 16-и н. Айниро 
бомуваффаќият хатм кардааст. Худи њамон сол ба шуъбаи 
физика ва математикаи факултети физикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории шањри Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко (феълан ДДОТ ба номи Садриддин Айнї) дохил 
шуда, соли 1990 онро хатм кардааст. Солњои 1984-1986 дар 

сафи Ќуввањои мусаллањи собиќ Иттињоди Шуравї хизмат кардааст.  
Дар давраи донишљўиаш аз соли 1988 то соли 1990 ба њайси 

лаборанти кафедраи методикаи таълими физика (0, 5 воњиди корї) кор 
кардааст. Соли 1990 пас аз хатми донишгоњ ў њамчун мутахассиси љавон бо 
њайси лаборанти калони кафедраи методикаи таълими физика ба кор 
мононда шуд. Аз соли 1990 то соли 1991 ў ба њайси лаборанти калон, аз 
соли 1991 то соли 1998 ба сифати ассистент ва аз соли 1998 то 2011 дар 
вазифаи муаллими калон ва аз соли 2011 то имрўз ба њайси дотсенти 
кафедраи методикаи таълими физика фаъолият дорад. Соли 1994 ба 
шуъбаи рўзонаи аспирантураи ДДОД дохил шуда, соли 1997 онро хатм 
кардааст. Дар мавзуи «Методикаи истифодаи маводи мањал дар таълими 
физикаи мактабњои тањсилоти миёнаи умумї» рисолаи номзадї дифоъ 
намудааст.  

Умаров У. С. муаллифи зиёда аз 450 номгўй корњои илмї ва методї 
мебошад, ки беш аз 80-тои онњоро васоити методию таълимї ташкил 
медињанд. Бо ташаббус ва ибтикори ў аввалин маротиба дар љумњурї 
љадвалњои (плакатњои) таълимї аз физика бо забони тољикї мураттаб 
гардида, нашр ва дастраси омўзгорони физикаи МТМУ-и љумњурї 
гардонида шуд. Муаллифи китоби дарсии «Физика–8» ва «Стандарти фанни 
физика» барои синфи VIII мебошад. Маќолањои илмї-методиаш дар 
маљаллањои «Маърифати омўзгор», «Паёми Донишгоњи омўзгории 
Тољикистон», «Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон», «Ахбори 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон», «Илм ва инноватсия», «Паёми 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав», «Номаи Донишгоњи 
давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров», њафтаномаи 
«Омўзгор», маҷмуањои илмии ПРМ-и АТТ ва маҷмуањои дигар нашр 
шудаанд.  

Бо Ифтихорномаи Кумитаи комсомолии донишкадаю н. Октябри 
(њоло Исмоили Сомонии) шањри Душанбе, Рањматномаю Ифтихорномаи 
раёсати ДДОТ ба номи С. Айнї, Ифтихорномањои гимназияи №53, шуъбаи 
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маорифи н. Исмоили Сомонию раёсати маорифи шањри Душанбе, 
Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон сарфароз 
гардидааст. «Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон» (2006).  

Раиси гурўњи њамоњангсози барнома ва китобњои дарсии физика ва 
нуљуми Шурои миллии тањсилот дар назди Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон буда, солњои 2011-2020 дар вазифаи дотсент ва мудири 
кафедраи методикаи таълими физикаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї 
фаъолият намудааст.  

Солњои 2020-2021 ба њайси декани факултети физика ва аз сентябри соли 
2021 дар вазифаи Директори институти илмї- тадќиќотии «Илмњои 
табиатшиносиву риёзї ва такмили методикаи таълими онњо» дар назди ДДОТ 
ба номи Садриддин Айнї фаъолият дорад.  

Ас.: Маҷмуаи љадвалњо (плакатњо) –и таълимї аз физика барои синфњои 7-11. Д., 
2008; Физика–8. Китоби дарсї барои синфи 8-уми мактабњои тањсилоти миёнаи умумї. 
Д., 2009; Масъалањои паст кардани хатари офатњои табиї дар таълими физика. 
(Дастури таълимї барои курсњои такмили ихтисоси муаллимони физика). Д., 2011; 
Таљрибаомўзии педагогї дар факултети физика (Дастури методї) Д., 2013; Таълими 
физика дар синфи VII. (Дастури таълимї). Д., 2015; Таълими физика дар синфи VIII. 
(Дастури таълимї). Д., 2015; Таълими физика дар синфи XI. (Дастури таълимї). Д., 
2017; Роњнамои фанни физика синфи 10-ум. Д., 2018; Методикаи ташкилу гузаронидани 
машѓулиятњои берунисинфї аз физика. (Китоби дарсї).  Д., 2018. Практикуми њалли 
масъалањои физикї. (Китоби дарсї). Д., 2018; Роњнамои фанни физика синфи 11-ум. Д., 
2018; Навъњои дарси физика тибќи муносибати босалоњиятї ба таълим. (Дастури 
методї). Д., 2020; Дастури методї барои омўзгорони физика. Хуљанд, 2020; Дарсњои 
физика дар синфи XI тибќи муносибати босалоњият ба таълим. (Дастури методї). Д., 
2020.  

 

УМЕДЉОНИ Лоиќшо (тав. 24. 03. 1987, н. Дарвоз), 
филолог, соли 2010 ДДОТ ба номи Садриддин Айниро бо 
ихтисоси забон ва адабиёти тољик хатм кардааст. Солњои 
2010-2011 ассистенти ассистенти кафедраи забони тољикии 
умумидонишгоњии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, 2012-
2013 Коргузори шуъбаи рўзонаи факултети филологияи 

тољик, 2013-2017 мутахассиси пешбари Маркази баќайдгирї ва машваратї, 
2017-2018 сармутахассиси шуъбаи таљрибаомўзї ва кор бо мутахассисони 
љавон ва аз 2018 Муовини декан оид ба корњои тарбиявї ва таълимии 
факултети филологияи тољики њамин донишгоњ. Аълочии маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон.  

  
УРУН Кўњзод (тав. 15. 03. 1937, деҳаи Ғаззаи ноҳияи 

Панҷакенти вилояти Суғд). Маълумоти миёнаи нопурраро 
дар зодгоҳаш гирифта, таҳсилро дар Омӯзишгоҳи омӯзгории 
Панҷакент идома додааст. Меҳри донишомӯзӣ баъдан ӯро ба 
Донишкадаи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Г. 
Шевченко бурдааст. Пас аз хатми донишкада чанде омӯзгори 

мактаби миёна, баъдан корманди илмии Институти забон ва адабиёти ба 
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номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, солҳои 1961-1963 дар хидматӣ аскарӣ будааст.  
Аз солҳои аскарӣ ба навиштан оғоз карда, нахустин офаридаҳояш аз 

ҳамон солҳо дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ ба табъ расидаанд.. 
Дастнависи яке аз ҳикояҳояш, ки ба маҷаллаи «Садои Шарқ» фиристода 
буд, диққати устод Фазлиддин Муҳаммадиевро ҷалб менамояд ва эшон, ки 
ҳамон солҳо сармуҳаррири маҷаллаи «Хорпуштак» буданд, пешниҳод 
мекунанд, ки нависандаи ҷавон ба маҷаллаи ҳаҷвии эшон ба кор биёяд.  

Ҳамин тариқ, фаъолияти ҷиддии эҷодии Урун Кӯҳзод аз маҷаллаи 
«Хорпуштак» оғоз ва таҳти назари Фазлиддин Муҳаммадиев ташаккул 
ёфтааст. Баъдан, солҳои зиёде, дар рӯзномаи «Маориф ва маданият» дар 
вазифаҳои мудири шуъбаи адабиёт ва санъат, муовини сармуҳаррир кор 
кардааст. Соле чанд муҳаррири калони Сарредаксияи илмии 
Энсиклопедияи советии тоҷик, мудири шуъбаи очерку публитсистикаи 
маҷаллаи «Садои Шарқ», мудири шуъбаи нашриёти «Адиб», сармуҳаррири 
маҷаллаи «Садои Шарқ» ва мудири шуъбаи насри Иттифоқи 
нависандагони ҷумҳурӣ будааст.  

Ба кори эҷодӣ аз аввали солҳои шастуми асри мозӣ саргармӣ дошта, 
дар оғози фаъолияташ ба таълифи ҳикоя, бахусус, ҳикояҳои ҳаҷвӣ, 
пардохтааст, ки аксарашон дар ду маҷмуа – «Сареву савдое» (1971) ва «Як 
сару сад хаёл» (1983) фароҳам омадаанд. Дар давоми солҳои ҳафтодуми 
асри гузашта насри тоҷик дар адабиёт мақоми устувор пайдо карда, аз 
тасвирҳои зоҳирӣ ба инъикоси рӯҳии инсон, мураккабии рафтору кирдор 
ва андешаю гуфтори қаҳрамонон рӯй овард, ки Урун Кӯҳзод ҳам дар ин 
ҷода аз ҷавонадибони муваффақ ва ҷӯяндаву тозанигор буд. Аз ҷумла, дар 
қиссаҳои «Роҳи ағба» (1971), «Писанддара» (1974), «Бандии озод», 
«Тақвими раҳгум» ва ғ., ки хусусияти мардумшиносӣ доранд, ба таҳқиқи 
хислату характер ва тасвири масъулияти инсонҳо дар ҷомеа рӯй оварда, 
сабку чеҳраи хоси нигорандагии худро аёну баён карда тавонист. Сипас 
қиссаи «Кини Хумор» (1976) ба дасти хонандагон расид, ки давоми мавзуи 
пайгирифтаи нависанда буда, масъалаҳои одобу ахлоқи ҷомеаро мавриди 
таҳқиқи бадеӣ қарор додаст. Дар асарҳояш ба рухдоду ҳодисаҳо ва рафтору 
кирдори одамон бо назари танқидӣ менигарад.  

Соли 1977 қиссаи мусаннади «Як рӯзи дароз, рӯзи бисёр дароз» ба 
табъ расид, ки ба тасвири порае аз рӯзгори сангини фарзанди фарзона ва 
муборизи халқи тоҷик Устод Садриддин Айнӣ бахшида шудааст. Ин қисса 
муаллифашро ҳамчун нависандаи таърихдону рӯҳшинос муаррифӣ карда, 
сазовори Ҷоизаи ба номи Садриддин Айнӣ гардонид.  

Дар навиштаҳои Урун Кӯҳзод насри тасвиру андеша бо 
публитсистика омезиш ёфта, нависанда ин услубро ҳамчун силоҳи 
мубориза ба муқобили қамбудиву носозгориҳои ҷомеа ба кор мебарад. 
Ҳаҷв дар шакли истеҳзову заҳрханд дар ҳамаи асарҳои мавсуф мақоми 
хоасе дорад, аммо такомули чунин равия дар романи «Бандии озод» 
равшантар ба мушоҳида мерасад. Муборизаи рӯҳии қаҳрамонон дар роҳи 
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ҷустуҷӯи ҳақ ва аз байн бардоштани ноҳақиҳо дар ин асар хеле 
шиддатноканд. Ҳамин буд, ки романи мазкур соли 1996 сазовори Ҷоизаи 
давлатии Тоҷикистон ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ гардид.  

Дар романи «Ҳам кӯҳи баланд, ҳам шаҳри азим» (1983)-и ӯ масъалаи 
муҳимми ҳаётии пайванди аслҳову наслҳо ва давру замонҳоро мавриди 
баҳсу баррасии бадеӣ қарор додааст.  

Урун Кӯҳзод адиби пухтакору мушоҳидакор буда, дар давоми чанд 
соли охир қиссаву рисолаҳои публитсистии «Тоҷикони имрӯза» (2002), 
«Лоҳутӣ ва баъди ӯ» (2002), «Ҷамъи парешон» (2003), «Ахлоқи воло – дафъи 
бало» (2003), «Акашариф – Борбади асри бист» (2005) ва як силсила 
мақолаю ҳикоя ба табъ расонд, ки шоҳиди чунин даъвоянд.  

Романи таърихии Урун Кӯҳзод «Ҳайҷо», ки солҳои 2005-2006 дар 
маҷаллаҳои «Сухан» ва «Садои Шарқ» ва соли 2014 дар шакли китоб ба 
табъ расид, ба таҳқиқи адабии мавзуи хеле муҳим – аз тарафи Русияи 
подшоҳӣ ғасб намудани Осиёи Миёна, хосса Аморати Бухоро, бахшида 
шудааст, ки аз нигоҳи паҳнои тасвири воқеаҳо ва баррасию арзёбии онҳо 
хеле ҷолибу беназир аст.  

Тарҷумаи бисёр асарҳои адибони маъруфи хориҷӣ, аз ҷумлаи К. 
Чандар, Ҳ. Ғулом, Л. Ленч, С. Хонзодян, В. Санги, қиссаи А. П. Чехов 
«Дашт», романи Г. Г. Маркес «Хазони умри Одамхудо», ҳикояҳои Азиз 
Несин «Мактубҳо аз он дунё», мунтахаби осори Р. Домонович «Бозгашти 
Шоҳзода Марко» ва ғ. ба қалами ӯ тааллуқ доранд, ки басо моҳирона 
анҷом ёфтаанд. Иддае аз асарҳои Урун Кӯҳзод ба забонҳои русӣ, украинӣ, 
узбекӣ ва дигар халқҳои шуравӣ ба табъ расидаанд. Барои хизматҳои 
шоёни адабӣ сазовори унвони Нависандаи халқии Тоҷикистон ва 
Корманди шоистаи Тоҷикистон гардонида шудааст. Аз соли 1975 узви 
Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст.  

 
УСЛУБШИНОСЇ ВА НАЗАРИЯИ ТАРЉУМА, кафедра.  
 Кафедраи услубшиносї ва назарияи тарљума, яке аз кафедрањои 

љавон ва тахассусии факултети забони англисї ба њисоб меравад. Соли 
1996 дар назди факултети забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї шуъбаи тарљумонї кушода шуд ва худи њамон сол кафедраи 
услубшиносї ва назарияи тарљума таъсис ёфт. Аввалин мудири кафедра 
Мирзоев Њабибулло Холович (1996-2001) буд. Баъдтар сарварии кафедра 
ба души номзади илми педагогика Саидова Лейла Вайсиддиновна (2001-
2008) ва номзади дигари илми педагогика Авѓонов Самариддин Саидович 
(2008-2009) вогузор шуд. Аз соли 2009 то соли 2012 номзади илмњои 
педагогика Байдуллоев Аъзам Ибодуллоевич њамчун мудири кафедра 
фаъолият намуд. Аз соли 2012 то моњи августи соли 2015 роњбарии кафедра 
ба уҳдаи номзади илмњои педагогї Эмомов Исматулло Боронович гузошта 
шуда буд. Аз авали моњи сентябри соли 2015 инљониб роњбарии кафедра ба 
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души номзади илми филология, дотсент Каримов Шуњрат Бозорович 
вогузор гардидааст.  

 Дар кафедра њоло 20 нафар омўзгорон кор мекунанд. Аз ин шумора 1 
нафар доктори илмњои педагогика, профессор Авѓонов Самариддин 
Саидович, 2 нафар номзади илмњои педагогика, дотсентон Байдуллоев 
Аъзам Ибодуллоевич, Эмомов Исматулло Боронович, 2 нафар номзади 
илмњои филология, дотсентон Каримов Шуњрат Бозорович, Мусоямов 
Зубайдулло ва 1 нафар номзади илмњои сиёсатшиносї Атоев Суњбатулло, 5 
нафар муаллими калон Асламов Њикматулло, Сатторова Нигора, Боронов 
Умедљон, Давлатов Назримад ва Њафизова Барно ва 11 нафар ассистентон 
фаъолияти пурсамари педагогии хешро давом дода истодаанд.  

 Дар ин муддат кафедра ба як ќатор комёбињо ноил гашт. Шаш нафар 
омўзгорони кафедра то имрўз рисолаи номзадї ва як нафар рисолаи 
доктории хешро њимоя намуданд. Њамаи омўзгорони кафедра бо мавзуъ ва 
роњбари илмї таъмин гардида, корњои илмї-тадќиќотї мебаранд. Аз 
шумораи муаллимони дар боло номбаршуда рисолаи номзадии Сатторова 
Нигора аз муњокимаи кафедраи педагогикаи умумидонишгоњї гузашта, 
айни њол барои дифоъ ба Шурои диссертатсионї пешнињод гардидааст.  

  Мутахассисон дар кафедра аз рўи як равияи илмї «Рушди забон дар 
шароити кунунї» ва ду масъала: «Масъалаи услубшиносї ва услуби илмb 
дар забони англисї» ва «Масъалаҳои назария ва амалияи тарxума ва 
тарxумашиносb» корњои илмї-тадќиќотї мебаранд, ки натиљааш ба миён 
омадани фарњангњои бисёрзабона, китобњои дарсї, монографияҳо, 
дастурҳои илмb-инноватсионb ва таълимї-методї, рисолаҳо, барнома ва 
воситањои таълимї мебошад. Маъводи тадќиќоти онњо дар рўзномаву 
маљаллањои љумњурї, берун аз xумҳурb ва дар маҷмуањои дастаљамъии 
кафедраву донишгоњ, монографияњо њар сол нашр мешаванд.  

 
УСМОНОВ Муњаммадсалим Бозорович (тав. 26. 01. 

1986, д. Панљрўди н. Панљакент), муаллими фанни химия, 
номзади илмњои химия (2015), дотсент (2020). Солњои 
2003–2008 дар факултети химияи ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев тањсил кардааст. Солњои 2008 – 2012 мудири 
кабинети таълимї, солњои 2012-2014 ассистент, 2014 – 
2015 муаллими калон, 20015 – 2018 мудири кафедра, 2017 
– 2020 и. в. дотсенти кафедраи кафедраи технология ва 
экологияи химиявии ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Аз соли 
2018 то њол декани факултети химияи ДДОТ ба номи С. 

Айнї мебошад. Оид ба политермаи мувозинатњои фазагї ва 
њалшавандагии системаи Na, Ca//SO4, CO3, F – H2O дар њарорати 50 ва 75оС 
тадќиќоти илмї мебарад. Муаллифи зиёда аз 60 маќолањои илмї ва илмию 
методї, 3 барномаи таълимї, 1 монография ва 2 дастурї таълимї мебошад.  

Ас.: Фазовие равновесия системи Na, Ca//SO4, CO3 – H2O при 25оС (ҳаммуаллиф) 

// Известия ТО МАН ВШ. Д., 2010, № 1; Фазовие равновесия системи Na, Ca// SO4, Ѓ – 
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H2O при 25оС (ҳаммуаллиф) // Доклади АН РТ, 2010, Т. 53, № 8; Solubility in the Na, 

Са||SO4, СО3–H2O System at 25°С (ҳаммуаллиф). Russian Journal of Inorganic Chemistry, 

2016, Vol. 61, No. 8, pp. 1041–1046. © Pleiades Publishing, Ltd., 2016; Растворимость в 

системе Na, Са//SO4, СО3-H2O при 25 0С (ҳаммуаллиф). Журнал неорганическая химии. 

2016, том 61, № 8, с. 1093-1099; Строение диаграмми растворимости системи Na, 

Са//SO4, СО3-H2O при 00С (ҳаммуаллиф). Журнал неорганической химии РАН. 2016, 

Т 61, № 5, стр. 683-688; Solubility in the Na, Ca//SO4, CO3-H2O system at 00C 

(ҳаммуаллиф). Russian Journal at inorganic chemistry, 2016, vol. 61, № 5, pp. 651-656; 

Structure of solubility diagram of the quaternary Na, Ca//SO4, CO3-H2O water-salt system at 

25 0C (ҳаммуаллиф). Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – Vienna, 2016. № 

9-10. PP. 83-90; Фазовие равновесия системи K, Mg//SO4, CO3 – H2O при 250С 

(ҳаммуаллиф). Международний научний журнал Символ Науки №7, 2018. с. 11-14; 

Фазовие равновесия в системе Na, Ca // SO4, CO3, F– H2O при 50оС (ҳаммуаллиф). 

Душанбе – 2018. Доклади АН РТ № 7 – 8 стр. 651-657; Растворимость системи Na, 

Са||SO4, СО3-H2O при 50°С (ҳаммуаллиф). ХХI Менделеевского съезда по общей и 

прикладной химии, Санкт - Петербург 2019, Т. 3. стр. 146; Phase equilibria in the Na, Ca// 

SO4, F– H2O system at 50°C. // International Conference “Scientific research of the SCO 

countries: synergy and integration» Part 2: Participants’ reports in English. October 14, 2019. 

Beijing. Р. 208-213; Phase equilibria in the Na, Ca// SO4, F– H2O system at 75°C. East 

European Scientific Journal. Warsaw, Poland 3 (55), 2020 part 1. Рр. 70-72; Синтези 

ѓайриорганикї (дастури таълимї). Д., 2019; Химияи муњити зист (дастури таълимї). Д., 

2020.  

 
 

УСМОНОВ Нурулло (тав. 15. 07. 1937, д. 
Панљрўди н. Панљакент), риёзидони тољик, доктори 
илмњои физика-математика (2004), профессор (2005). 
Соли 1961 факултети математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1961–1964 
муаллими мактаб-интернати д. Лучоби ш. Душанбе, 
1964–1966 аспирант, 1966–1976 муаллими калони 
кафедраи анализи математикї, 1977–1986 мудири 

кафедраи геометрия, 1986–2002 декани факултети математикаи ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2002 профессори кафедраи математикаи олии 
Донишкадаи иќтисодии Тољикистон мебошад. Оид ба масъалањои канории 
функсияњои аналитикї, аналитикии умумї ва гармоникї кори илмї анљом 
додааст. Муаллифи 12 асар ва зиёда аз 145 маќолањои илмї, илмию методї 
аст. Бо роњбарии ў 5 нафар рисолаи номзадї дифоъ намудаанд. Узви 
Шурои диссертатсионии дифои рисолањои докторї ва номзадии Институти 
математикаи АИ Тољикистон мебошад. Дар конференсияњои илмии 
љумњуриявї ва байналхалќї (Москва, Тифлис, Боку, Новосибирск, 
Тошкент, Душанбе) бо маърузањо баромад кардааст. Хизматњояш бо 
унвони фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон», нишонњои «Аълочии 
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маорифи халќи ИЉШС» ва «Аълочии маорифи Тољикистон» ќадр карда 
шудааст.  

Ас.: Ибтидои Евклид ва геометрияи Лобачевский (ҳаммуаллиф). Д., 1992; Геометрия 
(Китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 1993; Паробола ва тарзњои гуногуни тасвири он (ҳаммуаллиф). 
Д., 1995; Хати рост ва њамворї (ҳаммуаллиф). Д., 1995; Элементњои топология (ҳаммуаллиф). 
Д., 1995; Татбиќи интеграл дар њалли масъалањо (ҳаммуаллиф). Д., 1997; Геометрияи 
дифференсиалї (ҳаммуаллиф). Д., 1999; Татбиќи интеграли муайян дар њалли масъаллањои 
илмњои табиатшиносї ва иќтисодиёт (ҳаммуаллиф). Д., 2002; Алгебра барои синфи 9 
(ҳаммуаллиф). Д., 2001; Алгебра барои синфи 9 (ҳаммуаллиф). Д., 2005; Алгебра ва ибтидои 
анализ (ҳаммуаллиф). Д., 2005.  

 
УСПЕНСКАЯ Людмила Владимировна (тав. 29. 

08. 1909, ш. Ленинград, ваф. 23. 10. 2000, ш. Санкт-
Петербург), забоншиноси маъруфи тољик, профессор 
(1982), Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон, Ходими хизматнишондодаи илми ЉШС 
Тољикистон. Соли 1932 шуъбаи шарќшиносии 
Донишкадаи давлатии таъриху забони ш. Ленинградро 
хатм кардааст. Солњои 1933–1934 муаллими забони 
тољикї дар курсњои олии стенографии ВСИК ИЉШС ш. 

Москва, 1935–1937 тарљумони адабии рўзномаи «Тољикистони сурх», 1938–
1942 коркуни калони «Палатаи китоб»-и назди Комиссарияти маорифи 
Тољикистон, 1942–1945 муаллими забони тољикии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко ва котиби илмии 
Институти таърих, забон ва адабиёти филиали тољикистонии АИ ИЉШС, 
1949–1960 ходими илмии Институти забон ва адабиёти АИ Тољикистон 
буд. Солњои 1960–1961 њамчун дотсенти кафедраи забони русї, 1961–1973 
мудири кафедраи методикаи таълими забони русї, 1973–1982 мудири 
кафедраи забон русии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 1982–1991 профессори 
кафедраи забони русии донишкадаи номбурда буд. Муаллифи як ќатор 
маќолањои илмї ва якчанд китобњои дарсї аз забони русї мебошад. Ў яке 
аз мураттибони луѓати тољикї-русї (М., 1954) мебошад. Оид ба 
масъалањои мухталифи забоншиносии тољикї ва русї корњои илмї 
бурдааст. Тањти роњбарияш аспирантњо ва унвонљўёни зиёде рисолањои 
илмиашонро њимоя кардаанд. Барои хизматњояш бо ордени «Инќилоби 
Октябр», унвонњои фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС 
Тољикистон» (1950), «Ходими Хизматнишондодаи илми ЉШС 
Тољикистон» (1956) ва якчанд медалу ифтихорномањо сарфароз карда 
шудааст.  

Ас.: Каратагский говор в таджикском языке. Д., 1956; Методическое пособие по 
русскому языку для 4-х классов, по использованию учебника по русскому языку в 
таджикской школе. Д., 1956; Говори таджиков Гиссарского района. Д., 1962.  
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УСТОЕВ Рањим Ефимович (тав. 10. 09. 1910, ш. 
Кирки ЉШС Туркманистон, ваф. 26. 07. 1976, ш. 
Душанбе), равоншинос, номзади илмњои равоншиносї 
(1973), дотсент (1976). Соли 1939 факултети педагогикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинободро 
хатм кардааст. Солњои 1939–1940 муаллими педагогика 
ва психологияи Омўзишгоњи омўзгории н. 
Орљоникидзеобод, 1940–1942 иштирокчии Љанги 
Бузурги Ватанї, 1942–1943 муаллими фанни таърихи 

мактаби миёнаи №2 н. Рўдакї, 1943–1952 корманди Вазорати корњои 
дохилї ва бехатарии ЉШС Тољикистон, 1952–1976 муаллим, муаллими 
калон, дотсенти кафедраи равоншиносии Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Муаллифи якчанд маќолањои 
илмї аст.  

Ас.: Вопросы психологии в трудах Ибн-Сина («Авицени») // Учение записки 
госпединститута, т. ХII, 1956, вып. 1.  

 
УТАГАНОВ Алиќул (тав. 6. 01. 1945, д. Арали н. 

Куйбишев (имрўза А. Љомї), географ, номзади илмњои 
география (1978). Солњои 1962–1966 дар факултети 
географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Солњои 1966–1969 корманди Кумитаи кор бо љавонони 
н. Куйбишев, 1969–1972 котиби њизбии хољагии Ёвон 4 
буд. Соли 1972 ба кафедраи географияи иќтисодии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 

Т. Г. Шевченко ба кор омадааст. Аз соли 1978 дар кафедраи географияи 
иќтисодии донишкадаи омўзгории пойтахт њамчун муаллим, иљрокунандаи 
вазифаи мудири кафедра ва мудири кафедра кор кардааст. Солњои 1988–
1991 муовини президенти Љамъияти географии Љумњурии Тољикистон, 
1991–1994 президенти љамъияти мазкур буд. Аз соли 1995 то ба имрўз 
дотсенти кафедраи иќтисодиёти љањони Донишгоњи давлатии тиљорати 
Тољикистон мебошад. Солњои 2004-2009 њамчун мудири кафедраи мазкур 
кор карда, аз соли 2010 то 2016 мудири шуъбаи таљрибаомўзии Донишгоњи 
давлатии тиљорати Тољикистон буд. Муаллифи зиёда аз 50 асару 
маќолањои илмї ва илмию методї аст, ки дар онњо масъалањои рушди 
пахтакорї, боѓдориву ангурпарварї, азхудкунии заминњои нав, ташкили 
минтаќавии истењсолот ва ѓайрањо мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.  

Ас.: Структура сельского хозяйства Юго-западного Таджикистана//Научние 
труды. Д., 1973; Перспективи Явано-Обикиикской долины. Д., 1974; Горные и 
предгорные сады (на уз. яз.). Ташкент, 1980; Богарное виноградарство. Д., 1977; 
Мировая экономика (учебное пособие). Д., 2001; Иќтисодиёти љањонї (дастури 
таълимї). Д., 2004; Иќтисодиёти љањон (курси лексияњо). Д., 2006; Муносибатњои 
иќтисодии байналхалќї (курси лексияњо). Д., 2007; Роль государство в развития 
международного туризма. Д., 2007.  
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УТАЕВ Маъмурљон Мањмадалиевич (тав. 20. 08. 
1967, шањраки Октябри н. Њисор), муаллими забони 
англисї, номзади илмњои педагогї. Солњои 1986–1991 
дар факултети забонњои хориљии ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев тањсил намудааст. Солњои 1986–1988 дар сафњои 
артиши шуравї дар Љумњурии Афѓонистон хизмат 
кардааст. Солњои 1989–1992 мудири кабинети забонњои 
хориљии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
1992–1995 муаллими забони англисї ва љонишини 

директор дар мактабњои миёнаи №21 ва №67-и н. Шањринав, 1995–1997 
ассистенти кафедраи забони англисии Донишкадаи тиљоратии Тољикистон 
буд. Солњои 1997-2000 ассистенти кафедраи методикаи таълими забони 
англисї (ДДОТ ба номи Садриддин Айнї), солњои 2000-2004 ба њайси 
саромўзгори кафедраи методикаи таълими забони англисї, солњои 2004-
2005 муовини декан оид ба таълим дар факултети забони англисї, солњои 
2008-2009 ба сифати мудири кафедраи забони англисї (умумидонишгоњї), 
солњои 2013-2014 муовини декан оид ба илм дар факултети забони англисї, 
солњои 2014-2016 мудири кафедраи методикаи таълими забони англисї, 
соли 2016 то њол мудири кафедраи филологияи забони англисии ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї кор мекунад. Муаллифи якчанд маќолањои илмию 
методї мебошад ки дар онњо масъалањои баланд бардоштани шароити 
таълими забони англисї дар мактаби олї мавриди баррасї ва омўзиш 
ќарор гирифтаанд. Бо ордену медалњои «За боевие заслуги» (1987), «Аз 
мардуми сипосгузори афѓон» (1987), «Љанговари интернатсионалист» 
(1989), «70 лет Вооруженних Сил СССР» (1986), «5-солагии Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон» (1995), Ифтихорномањои ИЉШС ва 
Сарфармондењи Ќуввањои Мусаллањи ИЉШС мукофотонида шудааст.  
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Ф 
 

 ФАЗЛИДДИНЗОДА Абдубосит Фазлиддин (тав. 
17.02.1973, д.  Вени н. Панҷакент), омўзгор ва публитсист. 
Таҳсил дар ДДОД ба номи Қ. Ш. Ҷӯраев (1991-1996), 
омӯзгори мактаби миёнаи № 65, н. Панҷакент (1996-1997), 
устоди кафедраи забон ва адабиёти Коллеҷи омӯзгории 
ДДОТ ба номи Қ. Ш. Ҷӯраев (1997-2002), аспиранти 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳ Рӯдакии АИ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (1999-2001), ассистенти кафедраи забон ва адабиёти тоҷики 
Донишгоҳи кишоварзии Тоҷикистон (1999-2000), методисти Коллеҷи 
омӯзгории ДДОТ ба номи С. Айнӣ (2002-2003), котиби масъули маҷаллаи 
«Пайванд» (2003-2011), муассис ва сармуҳаррири ҳафтаномаи “Овоза ва 
ҳақиқат» (2012-2013), сардори шуъбаи табъу нашри Маркази ҷумҳуриявии 
таълимию методии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ҳамзамон сармуҳаррири маҷаллаҳои илмию методии «Масъалаҳои 
маориф» ва “Субҳи умед» (2011-2014).  

Аз январи соли 2015 то ҳол сармуҳаррири маҷаллаи илмию методӣ ва 
иттилоотии “Арзёбӣ ва таҳсилот» ва дастури иттилоотию методии 
“Роҳнамои довталаб» ва ҳамзамон сармутахассиси таҳриру тарҳрезии 
корҳои табъу нашри Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Дорандаи нишонњои Аълочии матбуоти Тоҷикистон (2011), 
Аълочии фарҳанги Тоҷикистон (2012), «100-солагии матбуоти Тоҷикистон» 
(2012), Аълочии маорифи Тоҷикистон (2014).  

    Ас.:Андешаҳои панду ахлоқӣ дар “Шоҳнома»-и Фирдавсӣ (дастури 

тарбиявӣ-методӣ). Д., 1992;  Даме бо “Шоҳнома». Д., 2006; Селоби харобиовар (дастури 

методӣ). Д., 2019. 

 

ФАЙЗАЛИЗОДА Љумъахон Хол (тав. 14. 03. 1963, 
н. Темурмалик), педагог, номзади илмњои педагогї 
(2006), дотсент. Соли 1992 факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Ќ. Љўраевро хатм кардааст. Солњои 1990–1992 муаллими 
фанни таърихи мактаби миёнаи №62 н. Октябри ш. 
Душанбе, 1992–1995 ассистенти кафедраи равоншиносї, 

1995–1998 аспиранти ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1999–2008 
њамчун ассистент, муалими калон ва дотсенти кафедраи равоншиносии 
ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Њамзамон солњои 2000–2003 муовини 
декани факултети таърихи донишгоњи омўзгорї оид ба таълим, 2007–2008 
декани факултети таърих буд. Аз соли 2008 то соли 2009 сардори шуъбаи 
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таълими Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим 
Улуѓзода ва њамзамон дотсенти кафедраи педагогика ва психологияи 
њамин донишкада буд. Солњои 2013-2014 ба њайси ходими калони илмии 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода 
фаъолият намудааст. Солњои 2014-2015 сардори раёсати таълими 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон солҳои 2017 – 2020 ба сифати муовини ректор оид ба таълим ва 
аз соли 2020 Директори Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии 
Тољикистон аст. Муаллифи 5 асари илмї ва зиёда аз 30 маќолањои илмї, 
илмию методї аст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2010) ќадр карда шудааст.  
        Ас.: Хотира (оид ба шањидони Љанги Бузурги Ватанї), иборат аз ду љилд. Д., 2000; 
Машѓулиятњои амалї аз психологияи иљтимої. Д., 2003; Стратегия развития критического 
мишления через чтение и письма в школе и вузе. Ч. 1, 2. Д., 2006; Дастури таълимї оиди 

психология барои муаллимони синфњои ибтидої (бо забони форсї). Д., 2008; Формирование 
совершенного человека: историко-философские и педагогические аспекты. Д., 2011; 
Њикмати афкори педагогии ниёгон. Д., 2012; Философия образования таджикско-
персидских мыслителей средневековья и их ценность в развитии современной 
национальной педагогики.Д., 2014; Фидоие дар роњи илм.Д., 2015; Психологияи 
идоракунї. Ќисми 1. Д., 2018; Психологияи идоракунї. Ќисми 2. Д., 2019. 

 
ФАЙЗИЕВ Исматулло Давлатович (тав. 10. 02. 1950, н. 

Уротеппа), физик, номзади илмњои педагогї (1988). Солњои 
1970–1975 дар факултети физикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намудааст. Солњои 1976–1981 муаллими мактаби миёнаи 
№53 ш. Душанбе, 1981–1989 ассистент, 1989–1992 муаллими 
калон, 1992–1997 дотсенти кафедраи методикаи таълими 

физикаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Њамзамон солњои 1985–1988 дар 
шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Челябинск тањсил кардааст. Айни њол мудири кафедраи методикаи 
таълими физикаи Донишгоњи давлатии ш. Хуљанд ба номи академик Б. 
Fафуров мебошад. Муаллифи зиёда аз 50 номгўи корњои илмию методї 
аст.  

Ас.: Методические рекомендации по проведению учебних конференций и семинаров с 
технологическим содержанием в курсе физики 9 класса. Челябинск, 1987; Мавќеъ ва мазмуни 
семинару конференсияњо дар таълими физика (ҳаммуаллиф). Д., 1990.  

 

 ФАЙЗУЛЛОЕВ Ѓайратулло Фатњуллоевич (тав. 1. 11. 
1983, д. Сарикутали љамоати дењоти Чорбоѓи н. Варзоб), 
омўзгори фанни фалсафа, номзади илмњои фалсафа (2019), 
хатмкардаи ДИТ- и ба номи Имом Аъзам (2010), магистри 
Донишгоњи давлатии омўзгории ба номи С. Айнї (2010-
2012), аспирант ва муаллими калони кафедраи фалсафаи 

Донишгоњи давлатии омўзгории ба номи С. Айнї (аз соли 2012). Дар 
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мавзуи «Хусусиятњои омўзиши гносеологии «Ихвон – ус – сафо»« (љанбаи 
фалсафї ва мазњабї) рисола њимоя кардааст. Муаллифи зиёда аз 20 
маќолаи илмї ва илмї- оммавї.  

Ас.: Хусусиятњои омўзиши гносеологии «Ихвон – ус – сафо» (љанбаи фалсафї ва 
мазњабї). Д., 2021;Дастури таълимї аз фанни фарњаншиносї.Д., 2021. 

  
 

ФАЛСАФА ВА ФАРЊАНГ, кафедра.  
Кафедраи фалсафа соли 1962 дар заминаи кафедраи марксизм-

ленинизм, ки сарварии онро олими шинохта, Арбоби шоистаи илми 
љумњурї, доктори илмњои фалсафа, профессор Раљабов М. Р. ба уҳда дошт, 
таъсис ёфт. Бо баробари мустаќилият касб кардани кафедра мудирии он ба 
уҳдаи номзади илмњои фалсафа (њоло доктори илмњои фалсафа, Арбоби 
шоистаи илми љумњурї) Ѓаффорова М. Ќ. вогузор гардид. Дар даврањои 
муайян дотсент Бляхер Э. Ф., профессор Одилов Н. Ф. ва Шоњимардонов 
Э. А. вазифаи мудири кафедраро ба уҳда доштанд. Солњои 1984–1995 
кафедраро доктори илмњои фалсафа, профессор Шарипов И. Ш. роњбарї 
кардааст. Дар ин давра ањли кафедра барои баланд бардоштани сифати 
таълиму тарбия ва корњои илмию тадќиќотї кўшиши зиёд ба харљ дода, 
дар асарњои илмии худ ба њалли масъалањои ахлоќї, ватандўстї, њуввияти 
миллї, худогоњї, вањдат, муносибатњои миллї ва байналмилалї таваҷҷуҳи 
бештаре додаанд.  

Аз соли 1995 профессор Салимов Н. роњбарии кафедраро ба уҳда 
дошт. Дар давраи роњбарии шодравон Салимов Н. С. низ дар фаъолияти 
кафедра таѓйироту пешравињои зиёде ба чашм мерасиданд. Раванди 
таълиму тарбия ва корњои илмию тадќиќотї ба худ як равиши тоза 
гирифта буд. Се нафар устодони кафедра рисолаи номзадиро дифоъ 
намуда, ба дарёфти унвони илмии номзади илмњои фалсафа ноил шуданд 
ва 2 нафар устодон соњиби унвони профессорї гардиданд. Дар маҷмуъ дар 
давраи мудирии Салимов Н. дар кафедра аз 15 нафар устодон 2 нафар 
доктори илм, профессор, 2 нафар номзади илм, профессор, 5 нафар 
номзади илм, дотсент, 2 нафар ассистент ва 5 нафар аспирант фаъолият 
доштанд. Аксари устодони кафедра хатмкунандагони донишкадаи 
омўзгории пойтахт буданд, ки Парпиев Н., Шоњимардонов Э., Элбоев Њ., 
Хуморов Д., Солењљонов Р., Салимов Н., Бобоев Ќ., Лутфуллоев А. аз 
љумлаи онњоянд.  

Имрўз устодони кафедра дар вазифањои роњбарикунанда дар 
кафедрањои мактабњои олї, муассисањои илмию тадќиќотї ва идорањои 
давлатї фаъолият доранд. Аз љумла, Диноршоев М. Д. (ноиби Президенти 
АИ Љумњурии Тољикистон), Шарипов И. Ш. (мудири кафедраи фалсафаи 
Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї), Хуморов Д. (мудири кафедраи 
фалсафаи Донишгоњи тиљорати Тољикистон) ва ѓ.  

Дар тўли солњои фаъолияти худ кафедраи фалсафа нерўи бузурги 
илмиро соњиб гардида буд. Наќшањои илмию тадќиќотї пурра ба иљро 
мерасид. Дар солњои 1981–1985 аз тарафи аъзоёни кафедра рисола, китоб 
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ва маќолањои илмии зиёд нашр шуданд, ки њаљман 140 љузъи чопиро 
ташкил медод. Дар корњои илмї масъалањои мухталиф, аз љумлаи таърихи 
фалсафа, назарияи маърифат, материализми таърихї, эстетика ва ахлоќ, 
мантиќ ва проблемањои фалсафавии табиатшиносї ва ѓайра њалли худро 
ёфтанд.  

Аз соли 1990 устодони кафедра аз рўи равияњои «Таърихи фалсафаи 
тољик ва озодандешї» (профессорон Раљабов М. Р., Вазиров З., дотсент 
Одинаев Ё., шодравон Идибеков Н., Султонов У., Бобоев Ќ., Лутфуллоев 
А.) ва «Диалектикаи инкишоф ва такомули шуури љамъиятї дар шароити 
истиќлолият» (профессорон Ѓаффорова М. Ќ., Шарипов И. Ш., Салимов 
Н. ва дотсентон Шокиров Р., Шоњимардонова Э., Хуморов Д., Орипов Н.) 
корњои илмї мебурданд.  

Солњои 1986–1990 устодони кафедра 4 рисола, 30 маќолањои илмию 
методї ва як ќатор корњои илмию методї дар њаљми 91, 7 љузъи чопї нашр 
карда буданд.  

Кафедраи фалсафа бо Институти фалсафа ва њуќуќи АИ Љумњурии 
Тољикистон њамкории пайваста дорад. Бештари корњои илмии омўзгорон 
ба наќшаи корњои илмии пажуҳишгоњ њамоњанг мебошанд. Њадафи асосии 
корњои илмию тадќиќотии кафедра – тањлили масъалањои фалсафї ва 
маънавї ба њисоб рафта, оид ба ин мавзуъњо корњои зиёде сомон ёфтааст, 
ки аз байни онњо асарњои Ѓаффорова М. Ќ. «Ќонуни ягонагї ва муборизаи 
ба њам зидњо» (Сталинобод, 1959), «Дар њаёт татбиќ намудани идеяи 
баробарии занњо» (Сталинобод, 1960), «Симои маънавии занони Шарќи 
советї» (Д., 1969) назаррасанд.  

Дар силсилатадќиќотњои доктори илмњои фалсафа, профессор 
Раљабов М. Р. аз зумра «Љањонбинии Убайди Зоконї» (Сталинобод, 1958), 
«Љомї ва фалсафаи тољик дар асри XV» (Д., 1968), «Фирдавсї ва замони 
муосир» (Д., 1976), «Аќидањои фалсафї ва иљтимоию ахлоќии Амир 
Хусрави Дењлавї» (Д., 1982) ва «Аз таърихи афкори иљтимоии халќи 
тољик» (Д., 1992) масоили иљтимої, сиёсї ва ахлоќию зебоишиносии 
мутафаккирони форсу тољик мавриди тадќиќ ќарор гирифтаанд.  

Масоили марбут ба ташаккули шуури љамъиятї, худогоњию 
худшиносии мардум, падидоварии ѓурури миллї ва шинохт, эњсос ва 
њуввияти мардуми тољик мењвари асосии тадќиќотњои доктори илмњои 
фалсафа, профессор Шарипов И. Ш. мебошад, ки дар асарњояш 
«Дигаргунсозии муносибатњои идеологї дар Тољикистон» (Д., 1986), 
«Гулгулшукуфї ва ба њам наздикшавии миллатњо дар шароити 
сотсиализми мутараќќї» (Д., 1985) инъикоси худро ёфтаанд.  

Сањми марњум, номзади илмњои фалсафа, дотсент Султонов У. дар 
рушди бахши илмии кафедра иборат аз он буд, ки ў масоили гносеологии 
таълимоти мутафаккирони тољик, хусусан таълимоти маърифатпазирии 
Абуалї ибни Синоро мавриди пажуҳиш ќарор дода буд. Асарњои 
арзишманди ўро «Аќидањои фалсафї ва иљтимої-сиёсии Абуалї ибни 
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Сино» (Д., 1985), «Муосирони Абуалї ибни Сино» (Д., 1986), рисола дар 
бораи китоби В. И. Ленин «Давлат ва револютсия» (1990) ташкил додаанд.  

«Этикаи Насриддини Тусї» (Д., 1988)- асари номзади илмњои 
фалсафа, дотсент Идибеков Н. мањсуб ёфта, ки ў њанўз њангоми дар 
кафедра фаъолият доштанаш навишта шуда буд. Дар асар љабњањои 
пешќадамонаи мутафаккир љињати парвариш ва ташаккули маърифати 
љавонон мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.  

Натиљаи тадќиќотњои илмии доктори илмњои фалсафа, профессор 
Вазиров З. паҳлу  њои мухталифи категорияи мењнат ва фалсафаи асрњои 
миёна ва низоми тањлили фалсафаи иљтимоии калом мањсуб ёфта, онњо ба 
шакли рисола дар њаљми 20 љузъи чопї ба табъ расидаанд.  

Натиљаи тадќиќотњои илмии номзади илмњои фалсафа Одинаев Ё. Ќ. 
дар китобњои људогонаи ў «Ибни Араб – њаёт ва фаъолияти ў» (Д., 1989), 
«Шайхи ошиќ – њаёт ва фаъолияти Фахриддини Ироќї» (1990), «Ќуръон – 
аќидањои фалсафї, ахлоќї ва эстетики он», «Бунёди оила», «Нур ва 
зулмот», «Аќидањои ирфонї ва фалсафии Абдурањмони Љомї» (Душанбе, 
2008) ва ѓайра инъикоси худро ёфтаанд.  

Тадќиќотњои илмии Шералиев М. фарогири мавзуњои сиёсати 
ленинї, тадќиќ ва тањлили ислом, масоили урфу одатњои динї дар замони 
њозира, масоили мавриди тадќиќи дотсент Сафаров А. моњияти иљтимоии 
суфизм дар шахсияти эшонњо, љойњои мўътабари Тољикистон мањсуб ёфта 
буданд. Номзади илмњои фалсафа Шокиров Р. бо њамроњии профессор 
Болтаев М. Н. рисолаи «Роли оммаи халќ ва шахсият дар таърих» (1965), 
њамзамон маќолоти зиёди илмиро перомуни ба њамназдиккунонии 
вазифањои идоракунї дар фаъолияти коркунони идории љумњурї ба табъ 
расонидааст.  

Перомуни тарбияи эстетикии љавонон номзади илмњои педогогї, 
дотсент Кременсова О. В. аќидањои худро дар асарњояш «Маърифати 
эстетикї ва тарбияи донишљўёни омўзгорї» (1985), «Дар бораи маданияти 
рафтор» (1985) баён кардааст.  

Аз тарафи дотсент Парпиев Н. П. барномаи мантиќ ва фалсафа ба 
забони тољикї тарљума гардида, андешањои ў дар китобњои «Мантиќ ва 
инкишофи тафаккури хонандагон» (1966), «Ањамияти категорияи идрок» 
инъикос ёфтаанд.  

Диалектикаи инкишофи дењќонони колхозї объекти омўзиши корњои 
тадќиќии номзади илмњои фалсафа, дотсент Элбоев Њ. ќарор ёфтаанд. 
Натиљањои тадќиќот дар рисолаи ў «Инкишофи симои маънавии 
дењќонони колхозї» (1985) таљассуми худро ёфтаанд.  

Дотсент Бляхер Д. низ солњои зиёд дар кафедраи фалсафа фаъолият 
дошт. Ў рољеъ ба масъалањои таърихии ќонунияти инкишофи санъат 
тадќиќотњои сотсиологию илмї гузаронидааст.  

Соњаи тадќиќоти як гурўњ олимон ба омўзиши масъалањои фалсафаи 
илмњои табиатшиносї ва риёзиёт бахшида шудаанд, ки заминаи 
методологии робитаи фалсафа ва табиатшиносиро дарбар мегиранд. Аз 
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љумла, як ќатор корњои илмию фалсафии олим Вавилов С. И. аз љониби 
дотсент Шоњимардонов Э. мавриди тањќиќ ќарор гирифтанд. Эшон 
китобњои људогонаро бо номњои «Аќидањои фалсафии Вавилов С. И. ва 
эљодиёти илмии ў» (МГУ, 1970) ва «Проблемањои методологии маърифати 
илмї дар таълимоти С. И. Вавилов» (1990) нашр кардааст. Дотсент 
Шоњимардонов Э. инчунин, ду дастури таълимї оид ба машѓулиятњои 
фалсафї (1973–1990) ва китоби «Асосњои фалсафа»-ро, ки соли 2000-ум ба 
забони тољикї нашр шуда буд, бо иловањо ба забони узбекї нашр 
кардааст. Корњои илмию тадќиќотии устоди кафедра Ризоев Ш. ба 
масъалањои фалсафии илмњои табиатшиносї бахшида шуда буданд. 
Дотсенти кафедра Хуморов Д. бошад, натиљањои тадќиќотњои худро дар 
китобњои хеш «Роли пешбарандагї ва авангарди ќувваи љамъияти советї» 
(1983) ва «Симои маънавии синфи коргари советї» (1978) рўи сањифа 
овардааст.  

Номзади илмњои фалсафа, дотсент Орифов Н. О. ба омўзиши мавќеи 
омўзгор машѓул гардида, дар маљаллаю рўзномањо доир ба ин мавзуъ 
маќолањо нашр кардааст. Аз љониби устоди калон Мирзоев Њ. бошад, тўли 
фаъолияташ дар кафедра китоби «Маќоми маќулаи мафњуми тарзи њаёт» 
(1983) нашр гардид, ки дар он љараёни зоњиршавии ќонуниятњои умумии 
тарзи њаёти сотсиалистї дар Тољикистон тањлил гардидаанд. Устодони 
калон Ќурбонова З. оиди масоили «Калила ва Димна» ва маќоми онњо дар 
афкори эстетикию таърихї ва диалектикаи ташаккули шуури сотсиалистї 
дар њаёти љамъиятї корњои назаррасро анљом додааст.  

Дастпарвари кафедра Солињљонов Р. рисолаи номзадии худро дар 
мавзуи «Татбиќи зиддиятњои умумї ва махсуси симои маънавии отряди 
саноати синфи коргар» (1990) дифоъ намуд, ки дар он асосњои сотсиологии 
њаёти иљтимоии синфи коргари шањру ќишлоќ њамаљониба тањлил ёфтаанд.  

Аз соли 1991 дар кафедра 26 нафар устодон ва аспирантњо фаъолият 
доштанд. Дар ин сол низ аз љониби аъзоёни кафедра як ќатор рисолаю 
китобњо нашр гардиданд. Аз љониби Вазиров З. «Фалсафаи иљтимоии 
калом», Султонов У. ва Идибеков Н. китоб бо номи «Тавсияњои методї 
доир ба омўзиши асари Энгельс», «Людвиг Фейрбах ва хотима ёфтани 
фалсафаи классикии немис» ба табъ расиданд. Дар маҷмуъ аз љониби 
Шоихтиёров Х., Одинаев Ё., Султонзода У., Шоњимардонов Э. ва 
Николаева А. дар њаљми 7 љузъи чопї маќолањои илмию оммавї рўи 
нашрро диданд. Соли 1993 профессор Ѓаффорова М. Ќ. асаре зери номи 
«Симои зан» ба табъ расонид. 10 маќолаи аъзоёни кафедра бошад, дар 
њаљми 10 љузъи чопї дар маљаллањои мухталифи кишвар нашр карда 
шуданд. Дастоварди дигари илмии кафедра дар солњои 1991–1995 иборат аз 
он буд, ки устодон Шоихтиёров Х., Шарипов М. ва Бобоев Ќ. рисолањои 
номзадии худро дар Институти фалсафа ва њуќуќи АИ Љумњурии 
Тољикистон дифоъ намуда, иќтидори илмии кафедраро ѓанї гардониданд.  

Солњои 1995–1996 китоби дарсии «Фалсафа», ки аз љониби 
файласуфони тољик дар ду љилд омода шуда буд, дар кафедра мавриди 
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муњокима ќарор гирифта, барои нашр гардидан тавсия ёфт. Соли 1997 
мудири кафедра Салимов Н. асареро бо номи «Вањдат, якдилї ва фалсафаи 
зиндагї» аз чоп баровард. Соли 1999 бо маќсади бењтар кардани вазъи 
таълиму тарбия профессорон Ѓаффорова М. Ќ. ва Салимов Н. дастури 
методиро бо номи «Асосњои фалсафа» дар шакли гузоришњо барои 
донишљўёни соли дуюм тањия намуда, дастраси донишљўён гардониданд.  

Њамин тариќ, тањлилу таснифи мухтасари љараёни фаъолияти њайати 
профессорону омўзгорони кафедра шоњиди он аст, ки кафедраи фалсафа 
дар тўли 50 соли фаъолияти худ ба комёбињои назаррас ноил гардида, дар 
инкишофи илми фалсафа ва тарбияи мутахассисон њиссаи калон 
гузоштааст.  

Дар заминаи кафедраи фалсафа дар Донишгоњ аввал кафедраи 
комунизми илмї, баъдтар кафедраи сиёсатшиносї ташкил ёфт.  

Кафедраи фалсафа дар давраи фаъолияти худ ба яке аз махзанњои 
тайёр кардани кадрњои баландихтисос табдил ёфт. Як зумра дастпарварони 
кафедра ба вазифањои роњбарикунанда дар мактабњои олї ва муассисањои 
илмию тадќиќотї, идорањои давлатї пешбарї шуданд. Салимов Н. 
(ректори Донишгоњи давлатии ш. Ќурѓонтеппа), Њасанова С. А. (мудири 
кафедраи фалсафаи Донишкадаи санъат), Диноршоев М. (ноиби 
президенти АИ Љумњурии Тољикистон), Парпиев Н. (мудири кафедраи 
педагогика ва равоншиносии Донишгоњи миллии Тољикистон), Бляхер Э. 
Д. (мудири кафедраи Донишкадаи санъат), Вазиров З. (Сафири Тољикистон 
дар Озарбойљон), Хуморов Д. (мудири кафедраи донишкадаи тиљорат), 
Шарипов И. (мудири кафедраи Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) 
аз љумлаи онњо мебошанд.  

Њиссаи кафедра дар корњои љамъиятию сиёсї, хусусан бо љавонон 
хеле чашмрас аст. Асоси фаъолияти сиёсию тарбиявии кафедраро асосњои 
фалсафа ва њуљљатњои љории Њукумат ташкил медињанд. Масъалањои 
тарбияи ѓоявию сиёсї њамеша дар маркази диќќати устодони кафедра 
мебошанд. Аз соли 2002 то моњи майи 2008 мудирии кафедра ба дўши 
дотсент Одинаев Ё. Ќ. ва аз ин давра то сентябри 2009 ба уҳдаи дотсент 
Бобоев Ќ. Ф. вогузор шуда буд.  

Кафедраи фалсафаи фарњанг бошад, соли 1988 дар заминаи кафедраи 
фалсафа таъсис ёфт. Кафедраро аз соли таъсис то муттањид шудани он бо 
кафедраи фалсафа номзади илмњои фалсафа, дотсент Элбоев Њ. роњбарї 
кардааст. Дар кафедраи мазкур устодон аз фанњои «Назария ва таърихи 
маданияти љањонї ва Ватанї», «Таърихи дин», «Ахлоќ», «Зебоишиносї» ва 
«Мантиќ» ба донишљўён сабаќ медоданд. Таълими «Назария ва таърихи 
маданияти љањонї ва ватанї», «Таърихи дин» барои донишљўён он замон 
фанњои нав буда, љавобгў ба талабот ва таѓйиротњои маънавию иљтимоии 
љамъият мањсуб меёфтанд.  

Кафедра аз њисоби хатмкунандагони факултетњои гуманитарии 
мактабњои олии љумњурї, факултетњои фалсафаи мактабњои олии собиќ 
Иттињоди Шуравї, инчунин, дар њамкорї бо мактабњои олии ш. Душанбе 
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ва АИ ЉТ њайати худро пурра кард. Соли 1991 дар кафедра 43 нафар 
устодон ба таълиму тарбия машѓул буданд, ки аз ин миќдор 27 нафарро 
кормандони асосї ва 16 нафарро њамкорон ташкил медоданд. Охирњои 
солњои 90-ум ва ибтидои садаи ХХI дар кафедра 15 нафар устодон 
фаъолият доштанд, ки аз онњо 3 нафар номзади илм, дотсент, 8 нафар 
муаллими калон, 6 нафар ассистентон буданд.  

Аз давраи таъсис самти асосии кории кафедра дуруст ба роњ мондан 
ва самаранок ташкил кардани раванди таълиму тарбия, баланд 
бардоштани маърифати фарњангии донишљўён, омўзонидани одоби 
муошират ва дар ин радиф риоя кардани сифатњои њамидаи ахлоќї дар 
љойњои љамъиятї ба њисоб мерафт. Тўли фаъолият бо љањд ва нерўи 
пайвастаи устодони кафедра ва мудири он доир ба фанњои таълимї 
кабинетњои бо асбобњои аёнї муљањњаз таъсис дода шуд, кафедра бо 
адабиётњои зарурии таълимї, илмию методї таъмин гардид. Ба туфайли 
мењнати пурсамари устодони кафедра дар як муддати кўтоњ барномањои 
таълимї, наќшањои лексияњо, машѓулиятњои амалї аз фанњои фавќуззикр 
тањия шуда, нашр гардиданд. Аз љумла, аз љониби устодон Асрориён Љ. ва 
Сайвалиев Н. мавод оид ба назарияи фарњанг дар њаљми 9 љузъи чопї, аз 
тарафи Сайвалиев Н., Одинаев А., Азимбоев А. китоби дарсии «Мантиќ», 
дар њаљми 9 љузъи чопї, аз љониби Элбоев Њ., Азимбоев А. мавод бо номи 
«Машќњо аз мантиќ», дар њаљми 4 љузъи чопї рўи нашрро диданд. Мудири 
кафедра, дотсент Элбоев Њ. њаммуаллифи китоби дуљилдаи фалсафа 
мебошад. Дар маҷмуъ дар тўли фаъолияти кафедра аз љониби устодони 
кафедра ќариб 300 љузъи чопї рисолањо, васоити таълим, маќолањои илмї 
аз чоп баромаданд.  

Њамзамон дар кафедра баробар бо рушд додани раванди таълим, 
тарбияи мутахассисон низ хуб ба роњ монда шуда буд. Хусусан, устодони 
кафедра Сахарова Е., Бобоева Л., Саъдуллоева Р., Назариев Р., Камолова 
Х., Шомуродов Б. рисолањои номзадии худро дифоъ намуданд.  

Мавзуъњои тадќиќотии омўзгорони дигари кафедра, аз љумла 
Бердиев Ш. «Ахлоќи Зардушт», Саидова Г. «Омўзиши осори Аттори 
Нишопурї ва ахлоќ аз назари ў», Насриддинов Э. «Осори Њољи Њусайн» аз 
масоили муњими фалсафаи тољик ва форсизабонони олам ба шумор 
мераванд. Аспирантњои кафедра Њикматов Н., Бобоќулов И., Шаропова 
Л., Холиќов Х., Убайдуллоев У. ба тањќиќу тањлили масоили мухталифи 
фалсафаи фарњанг машѓуланд.  

Дар таърихи 07. 09. 2009 кафедраи «Фалсафа» бо кафедраи 
«Фалсафаи фарњанг» муттањид карда шуда, кафедра бар худ номи 
«Фалсафа ва фарњанг»-ро гирифт. Аз ин давра роњбарии кафедра ба дўши 
доктори илмњои фалсафа, дотсент Самиев Б. Љ. вогузор карда шуд.  

Соли 2009 низ кафедра ба дастовардњои арзишманд ноил гардид. 
Бобоев Ќ. Ф. рисолаи «Актуальние проблеми формирования гражданского 
общества в Таджикистане» (2009), аз тарафи Назариев Р. рисола бо унвони 
«Аллегорическая интерпретация философских и теологических проблем в 
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исмаилизме» (2009) ва муаллим Одинаев Ё. Ќ. рисолаи худро зери номи 
«Абдурахман Джами: мистико-философские воззрения» (2009) ба табъ 
расониданд. Устоди кафедра Бердиев Ш. дастури таълимиро аз фанни 
ахлоќ бо номи «Одоби муошират» (Роњнамои омўзгор) интишор дода, 
дастраси донишљўён кард. Њамзамон аз тарафи омўзгорони кафедра дар ин 
сол маќолањои зиёди илмї навишта шуданд, ки бештари онњо дар 
маљаллањои эътирофдоштаи Комиссияи Олии Аттестатсионии Вазорати 
маориф ва илми Федератсияи Россия нашр гардиданд.  

Аз соли 1988 то соли 2008 роњбарии кафедраро номзади илмњои 
фалсафа, дотсент Элбоев Њамза ба уҳда доштанд. Дар ин давраи фаъолият 
устодони номвари кишвар академикњо Муњаммад Осимї Акбари Турсун, 
дотсентон Шерзот Абдуллозода, Крементсова О. Њасанова С., Мирбобоев 
М., Сирољов Ф., Султонзода У., Ризоев Ш., Љонибек А., Сайвалиев Н., 
Насриддинов Э. Назариев Рамазон, Рўзадоров Муњаббатшо, Бердиев 
Шоњназар ба корњои таълиму тарбия ва тањќиќоти бунёдї машѓул буданд. 
Зикр кардан ба маврид аст, ки дар ин давра чор нафар рисолаи номзадї 
њимоя карданд: Сахарова Е., Назариев Р., Шомуродов Б. ва Саъдуллоева Г.  

Солњои 2018-2021 роњбарии кафедраро номзади илмњои фалсафа, 
дотсент Зикирзода Њобил ва аз соли 2021 Саидова Г. ба уҳда дорад.  

 
ФАЛСАФА, кафедра.  
Кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи С. Айнї соли 1961 ташкил 

шудааст. Нахустин мудири кафедраи фалсафа Арбоби шоистаи илм, 
доктори илмњои фалсафа, профессор Раљабов Мўсо Раљабович буд. Сипас 
мудирии кафедраро он солњо олимаи љавон н.и.ф. Ѓаффорова Мунзифа 
Ќањњоровна (1924-2013) оянда файласуфи маъруфи тољик, доктори илмњои 
фалсафа (1968), профессор (1988) бар дўш мегирад. Дар ташаккул ва рушди 
кафедраи фалсафа Ѓаффорова М. Ќ. сањми бузург гузоштааст. Номбурда 
солњои 1979-1988 ба сифати ректори Донишкадаи давлатии омўзгории 
шањри Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (њоло ДДОТ ба номи С. Айнї) дар 
таълим ва тарбияи њазорон мутахассисони варзида дар љодаи илм ва пешаи 
омўзгорї сањми арзанда гузоштаст.  

 Устодони соњибкаст, амсоли профессорон Одилов Н. Ф., 
Шоњимардонов Э. А., Шарипов И. Ш., Салимов Н. С., Парпиев Н. П., 
Элбоев Њ., Хуморов Д., Вазиров З., Идибеков Н., Султонов У., Одинаев Ё., 
Шокиров Р., Солењљонов Р. ва дигарон дар кафедраи фалсафа фаъолияти 
пурсамар доштанд.  

 Дар замони истиќлол кафедраи фалсафа маќоми пешсафии 
анъанавии хешро идома дода, дар тарбия намудани мутахассисони 
арзандаи илмию омўзгорї наќши муњим бозидааст.  

 Доктори илмњои фалсафа профессор Самиев Б. Љ. аз соли 2009 
сарварии кафедраро ба уҳда гирифта, дар тарбияи олимони соњаи фалсафа 
наќши калон дорад. Мудирони кафедра Бердиев Ш. П., Назариев Р. З., 
Зикирзода Њ. Њ. дар давраи фаъолияташон дар тайёр намудани кадрњои 
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баландихтисос сањми назаррас доранд. Дар кафедра аз фанњои фалсафа, 
этика, мантиќ, фарњангшиносї, сотсиология, таърихи маданияти љањон, 
таърихи дин, фалсафаи илм, фалсафаи њуќуќ, гносеология, геополитика, 
фалсафаи иљтимої, фалсафаи илм, фалсафаи маданият, фалсафа ва 
методологияи илм ба донишљўён, магистрон ва аспирантону унвонљўён 
устодони варзида дарс мегўянд.  

 Аз љониби устодон Назариев Р. ва Самиев Б. китоби дарсии 
«Фалсафаи илм» (2015), инчунин, аз љониби Самиев Б. ва Давлатов Р. 
китоби дарсии «Фалсафа» (2011) ба табъ расидааст. Њамчунин аз љониби 
Бердиев Ш. ва Шомуродов Б. китоби дарсии «Этика» (2016) аз чоп 
баромад, ки дар асоси талаботи замон омода гардидаанд.  

 Дар кафедра дар соли 2017 китоби чорљилдаи «Таърихи тамаддун ва 
фарњанги љањон» бо ќалами Назариев Р. З., Самиев Б. Љ., Бердиев Ш. П. ва 
Зикирзода Њ. Њ. бо њуруфи крилї баргардон шудааст. Дар айни замон дар 
кафедра 15 нафар кормандони тасвибї ва 10 нафар омўзгорони њамкор 
фаъолият доранд. Њамчунин файласуфони шинохтаи тољик, узви вобастаи 
АМИТ М. Музаффарї, доктори илми фалсафа, профессорон Њайдаров Р., 
Мањмадљонова М. Т., Ќањњоров Ѓ. Ѓ., ба њайси омўзгорони њамкор 
фаъолият доранд. Шогирдони кафедраи фалсафа дар озмунњои 
љумњуриявии «Љоми АМИТ» ва олипиадаи љумњуриявии байни мактабњои 
олї сазовори љойњои аввал гардида, номбардори донишгоњ мебошанд. 
Вазифаи мудирии кафедраро аз соли 2016 то имрўз номзади илмњои 
фалсафа, дотсент Бердиев Ш. П. ба уњда дорад.  

 
ФАНЊОИ УМУМИТЕХНИКЇ ВА МОШИНСОЗЇ, Кафедра 
  Кафедраи мазкур аз соли 1957 дар назди факултети «Физика ва 

риёзиёт» бо номи кафедраи «Асосњои истењсолот» таъсис ёфтааст ва дар 
давоми фаъолияти худ ба як ќатор муваффаќиятњои моддию техникї ноил 
гашта, садњо мутахассисони баландихтисоси омўзгорї барои соњањои 
гуногуни халќ тайёр кардааст.  

 Соли 1970 бо талаботи замон факултети риёзиёту физика ба ду 
факултети мустаќил људо шуд ва кафедраи асосњои истњсолот дар заминаи 
факултети физика фаъолияти худро давом дод, ки сарварии онро (дар 
солњои 1960-1968) мутахаcсиси шинохта, собиќ полковники артиши шуравї 
Локшин С. Л. ба уҳда дошт. Мањз тањти роњбарии ў таълими политехникї 
ба як зинаи баланди омўзиш табдил ёфт. Дар ин давра устухонањои 
коркарди чўбу фулузот такмил ёфта, истифодабарии онњо васеъ карда шуд. 
Устохонањои челонгарї, коркарди чўбу тахта, коркарди шиша ва коркарди 
ќоѓазу матоъ, лабораторияи технологияи металлњо бо дастгоњњои нави 
саноатї таљњизонида шудаанд.  

  Соли 1975 факултети физика ба ду факултаи мустаќил: «Физика» ва 
«Саноатї - омўзгорї» људо шуданд. Кафедраи «Асосњои истењсолот», ки 
дар њайёти факултети физика фаъолият мекард ба ду кафедраи фанњои 
умумитехникї ва методикаи таълимї фанњои умумитехникї таќсим шуд. 
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Аз соли 1975 фаъолияти кафедраи фанњои умумитехникї тањти сарварии 
Каримов Н. К. ба тарзи кулли тайир ёфт.  

 Бо маќсади самаранок гузаштани дарсњо як зумра асбобу анљоми 
таълимию татќиќотї, воситањои техникї ва технологї, комплекси 
мошинњои кишоварзю наќлиётї, ба монанди трактори ДТ-75М, Т-28Х 4, 
заминнармкунандаи КРХ-4, дорупошаки ОТМ-4-8, мошини 
куракљамъоварии СКО - 4, пахтабардорї ПХН-1, 2, ворохтозакуни УПХ- 
4, таљњизоти махсус барои љўйборканї, заминњамворкунак КЗУ-03, 
муќашаркунак, алафдарав ва ѓайрњо ба кафедра дастрас гаштанд.  

  Бо кумаки раёсати донишгоњ ва Вазорати маориф кабинетњои 
мошинњои кишоварзї, омўзиши автомобилу тракторњо, электротехника ва 
корњои электромантажї, технологияи масолњи конструксионї ки шуъбањои 
рехтагарї ва кафшеркуниро дарбар мегирифт, мошиншиносию корфармої 
ва таъмири саройи мошину тракторњо, электротехника, гидравликаю 
техникаи гармої бо мошинњои гармої баъдтар лабораторияи 
радиоэлектротехника бо техникаи њозиразамон ва воситањои методию 
моделњои бешумори саноатию асбобњои айёнї, воситањои техникї 
таљњизонида шуданд.  

 Корњои илмї- методї дар кафедра, тањти роњбарии устодон Н. К. 
Каримов Олимов Н. С. маљрои тоза пайдо намуд. Бо ташаббуси 
муаллимони љавони кафедра ва донишљўён «Бюрои конструктори-
татќиќотии донишљўён (БКТД)» фаъолияти худро оѓоз намуд. Дар 
шароити мављудияти лаборатория БКТД хосиятњои физикї- механикї, 
кимиёвї ба соишу коррозия тобоварии маводи полимерию фулузот омўхта 
мешаванд. Имрўзњо омўзгорони кафедра Олимов Н. С., Миррахматов С. 
Ш., Ширинов М. Ч., Чобиров У. Р., Мирзоев А. А., Сафаров К. М., бо 
корњои илмї- татќиќотї дар ин бюро машѓул мебошанд. Дастовардњои 
корњои илмї-татќиќотии аъзоёни кафедра дар маќолањои илмию методї 
инъикос ёфта, дар конфренсияњои илмии умумиитифоќї, Љумњуриявї ва 
донишгоњї шунида ба табъ расиданд.  

  Дар кори таълиму тарбия ва ба табъ расонидани дастуру воситањои 
таълимї, њиссаи омўзгорони кафедра, корманди шоистаи Љумњурии 
Тољикистон устод Н. К. Каримов, дотсент Андрианов И. П., Муњиддинов 
Х., Захарова Г. Г., Пелипенко Г. Я., Яхёев Г. Я., Рўзиев Ш. М., Мисров С., 
Олимов Н. С., Сангов Н. Н., Мансуров А. Г., Миррахматов С. Ш., 
Иброгимов С. С., Паршина Н. В. ва дигарон хеле бузург аст.  

 Аз соли 1990 кафедра бо донишкадаи кимиёи АУ ЉТ лабораторияи 
масолењи ба корризия тобоварї њамкори дорад. Дар ин самт корњои зиёди 
илмї-татќиќотї бо роњбарии академики АУ ЉТ Ѓаниев И. Н. ва 
кормандони кафедра ба сомон расонида шуданд. Дар натиљаи ин 
татќиќотњо аъзоёни кафедра Назаров Х., Шамсиддинов Њ., Љабборов Б. Б., 
Олимов Н. С. Бадалов М. Д., Ѓаниева Н. И., Ширинов М. Ч., рисолањои 
номзади худро њимоя намуданд ва ин њамкори то ба имрўз идома дорад. 
Дар ин лабаратория имрўз мудири кафедра Олимов Н. С., Ширинов М. Ч., 
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Чобиров У. Р. ва Мирзоев А. А. бо корњои илмию татќиќоти машѓул 
мебошанд. Равияи илмии кафедра, ки «Оксидшавии хулањои алюминий бо 
элементњои зергурўњи силитсий дар њолати сахтї» мебошад дар 
лабораторияи масолењи ба корризия тобоварї институти химия иљро карда 
мешавад.  

  Бо мурури замон ва талаботи љомеъаи нави њуќуќбунёд лозим омад, 
ки системаи омўзгорї мазмуни таълимоти касбиро ба муносибатњои 
иќтисодї-технологї мутобиќ кунонида шавад. Бинобар ин таи солњои охир 
зарурияти таѓйир додани самти таълимии зинавї ба миён омад. Барнома 
ва наќшањои таълимї иваз карда шуданд. Бинобар ин номи кафедра низ 
таѓйир ёфта ба кафедраи «Фанњои умумитехникї ва мошиншиносї» табдил 
ёфт.  

  Аз соли 1974 то соли 1989 вазифаи мудири кафедраро профессор 
Каримов Н. К. иљро намудааст. Солњои 1990 то соли 1994 ин вазифаро 
дотсент Муњиддинов Х. М. иљро намудааст. Аз соли 1994 то соли 2008 
вазифаи мудири кафедра профессор Каримов Н. К. ба уњда доштанд. Аз 
соли 2008 сарварии кафедраро номзади илмњои химиявї, дотсент Олимов 
Н. С. ба дўш доранд. Айни њол дар кафедра ду нафар дотсентон Олимов Н. 
С., Миррахматов С. Ш., як нафар омўзгори калон н.и.т. Ширинов М. Ч. се 
нафар ассистентон Чобиров У. Р., Мирзоев А. А., Сафаров К. М. ва як 
нафар лаборант Садруддинова А. фаъолият менамоянд.  

  
 

ФАТЊУЛЛОЕВ Ќутбиддин Саидшоевич (тав. 28. 
09. 1983, н. Дарвоз), муаллими забони тољикї. Солњои 
2001–2006 дар факултети филологияи тољики ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев тањсил намудааст. Аз соли 2006 то 2007 
ассистенти кафедраи забони тољикии донишгоњи 
омўзгорї, солњои 2007–2008 њамчун коргузори шуъбаи 
рўзонаи факултети филологияи тољик, 2008–2010 
мудири шуъбаи ѓоибонаи факултети номбурдаи ДДОТ 
ба номи С. Айнї кор кардааст. Солњои 2010-2014 

муовини декани факултети филологияи тољики донишгоњи омўзгорї оид ба 
таълим буд. Фаъолияти минбаъдааш ба ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода марбут 
аст. Оид ба таѓйироти луѓавї дар таркиби луѓати нимаи дуюми асри ХХ 
кори илмї мебарад.  
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ФАРХУДДИНОВ Саидбурњон Юсуфович (тав. 27. 
05. 1986, ноњияи Тавилдара (њоло Сангвор), географ. 
Соли 2010 ихтисоси хизматрасонї, иљтимої-маданї ва 
туризми факултети географияро хатм намудааст. Солњои 
2010-2013 дар вазифањои омўзгори фанњои туризм, 
љонишини директор оид ба корњои тарбиявии литсейи 
касбии хизмат ва туризми шањри Душанбе фаъолият 
кардааст. Солњои 2013-2016 аспиранти шуъбаи ѓоибонаи 
факултети география, методисти шуъбаи ѓоибонаи 

факултет буд. Аз  соли 2014 дар вазифаи љонишини декан оид ба корњои 
тарбиявии факултети география ва аз соли 2018 инљониб љойнишини декан 
оид ба корњои таълимии факултети география мебошад.  

Ас. Наќши такмили ихтисос дар болоравии мањорати касбии кормандони соњаи 
туризм // Маљмуаи маводњои Конференсияи илмї-амалї дар мавзуи «Рушди саноати 
туристї-омили пешрафт» Раёсати љавонон, варзиш ва сайёњии шањри Душанбе. Д., 2014; 
Влияние туризма на природу // Маводи конференсияи илмї-амали љумњуриявї дар 
мавзуи «Рушди туризми рекреатсионї дар шароити муосир».Д., 2015. 

 
 

ФЕДОТОВА Валентина Алексеевна (тав. 25. 06. 
1940, н. Пугаченкови вилояти Самара, ваф. 26. 05. 1996, 
ш. Душанбе), муаррих, номзади илмњои таърих (1983), 
дотсент (1991). Солњои 1963–1968 дар факултети 
таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1969–
1985 ассистент, муаллими калони кафедраи таърихи 
ИЉШС, 1985–1996 дотсенти кафедраи таърихи сиёсии 
Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. 

Љўраев буд. Муаллифи якчанд маколањои илмї ва илмию методї аст.  
Ас.: Организационная и массово-политическая работа КП/б/ Таджикистана за 

развитие стахановского движения в промишленности // В кн. Тематический сборник 
научних трудов членов кафедри истории КПСС и кафедри всеобщей истории. Д., 1980.  

 
ФИЗИКА, факултет.  
Факултети физика њамчун факултети мустаќил дар заминаи 

факултети физикаю математика соли 1970 дар њайати Донишкадаи 
давлатии омўзгории шањри Душанбе арзи вуљуд кард. Дар ибтидои 
ташкилёбї факултет ду кафедра дошт (кафедрањои физикаи умумї ва 
физикаи назариявї). Дар кафедраи физикаи умумї (мудираш Тўхтасунов 
И. Т.) ва кафедраи физикаи назариявї (мудираш Ройзенвассер Л. С.) 35 
нафар устодон фаъолият доштанд.  

Нахустдекани факултет дотсент Мањмудов Т. солњои 1969–1970 буд. 
Солњои 1970–1977 вазифаи декани факултетро дотсент Норматов А. Н., 
дотсент Пўлодов Љ., устоди калон Љумъаев Т., солњои 1978–1979 дотсент 
Љабборов Ѓ. Љ., солњои 1979–1989 профессор Мирзоев Б., солњои 1990–1997 
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дотсент Садиќов И., солњои 1997-2004 профессор Нормуродов Ф., солњои 
2004-2009 дотсент Неъматов А., 2009-2014 дотсент Муњаббатов Х. Ќ., 
солњои 2014-2020 дотсент Рањмонов Ш. М, 2020-2021 дотсент Умаров У. С. 
ва аз соли 2021 ба ин сў дотсент Наљмиддинов А. ба уҳда дорад. Дар 
солњои 1970–2020 вазифаи љонишинони декани факултетро устодон 
Љумъаев Т., Шерматов М., Файзуллоев З., Масалимов К., Мирзоев Б., 
Љуманбоев Њ., Рањматов Р., Меликов И., Давлатов А., Муродов Ф., 
Сияњаков С. М., Умаров А. А., Давлатов З. Д. (доир ба корњои таълимї), 
Берг А. И., Бердерский С. Я., Љабборов А. И., Давлатов А., Нуриддинов З., 
Зафари Умар (доир ба корњои илмї), Љабборов Т., Рањматов Р., Авезов С., 
Ќодиров Б., Давлатов З. Д., Абдуљалилзода Ф. (доир ба корњои тарбиявї) 
иљро карданд. Имрўз вазифаи љонишини декани факултетро доир ба 
корњои таълимї муаллими калон Исмонов Ф. Д., доир ба корњои илмї 
муаллими калон Зафари Умар ва доир ба корњои тарбиявиро ассистент 
Ниёзов С. Ќ. ба уҳда доранд.  

Соли 1991 дар факултет 5 кафедра фаъолият дошт (кафедраи физикаи 
умумї, кафедраи физикаи назариявї, кафедраи методикаи таълими физика, 
кафедраи физикаи эксперименталї, кафедраи воситањои техникии таълим). 
Дар факултет 57 нафар устодон, аз он љумла 2 нафар доктори илм, 
профессор, 26 нафар номзади илм, дотсент, 21 нафар муаллимони калон ва 
10 нафар ассистентон ба корњои таълиму тарбия ва илмию тањќиќотї, 
илмию методї машѓул буданд. Зиёда аз 50 фоизи устодон дараља ва унвони 
илмї доштанд. Дар факултет зиёда аз 700 нафар донишљўён тањсил 
мекарданд.  

Фаъолияти факултетро ба се давра: то таъсисёбї њамчун факултети 
мустаќил (солњои 1933–1970 дар њайати факултети физикаю математика), 
њамчун факултети мустаќил (солњои 1970-1991) ва даврони Истиќлолият 
(солњои 1991 то имрўз) људо кардан мумкин аст. Дар давраи аввал 
факултети физика бо номи шуъбаи физика алоќаманд аст. Факултети 
физика гуфта мо фаъолияти ин шуъбаро дар назар дорем. Дар ин солњо 
барои факултети физика заминаи методї – техникї, илмї – омўзгорї тайёр 
шуд. Чї тавре ки ќайд кардем дар ин солњо барои кабинету 
лабораторияњои физика бинои махсус сохта ба истифода дода шуд. Дар ин 
бино лабораторияю кабинетњои махсуси тахассусии бо асбобу анљомњои 
зарурї, воситањои аёнию техникї таљњизонидашуда ташкил ёфтанд. 
Мутахассисони варзида ба таълими физика љалб гардиданд. Тайёр кардани 
мутаххассисон барои фаъолияти омўзгорї дар кафедрањои физикї аз 
њисоби дастпарварони кафедра оѓоз гардид.  

Соли 1958 дар кафедраи физикаи умумї 32 нафар устод ва 18 нафар 
лаборанту кормандони техникї кор мекарданд, ки дар байни онњо танњо як 
нафар (Тўхтасунов И. Т.) номзади илмњои физикаю математика буд.  

Солњои 1965–1970 барои (шуъбаи физика) кафедраи физика давраи 
бобарор гардид. Дар ин солњо бо кўшишу рањнамоии собиќадорони 
кафедра дотсент Тўхтасунов И. Т. ва устоди калон Љабборов А. Ѓ. 
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кафедраи физикаи умумї бо мактабњои олї ва муассисањои илмии шањрњои 
Москва, Ленинград (њоло Санкт-Петербург), Челябинск, Боку, Киев 
робитањои илмї барќарор кард. Дар тўли ин солњо як зумра омўзгорону 
аспирантони кафедрањо барои иљрои корњои илмию тањќиќотї ба ин 
шањрњо фиристонданд.  

Аспирантон Раљабов П. Маљидов Њ., Нуриддинов З., Файзуллоев З., 
Пўлодов Љ., Зокиров Р., Љабборов О. барои фаъолияти илмию тањќиќотї 
ба кафедраи физикаи молекулавии Донишкадаи давлатии омўзгории 
Озарбойљон ва кафедраи физикаи назариявии Донишгоњи давлатии 
Озарбойљон вобаста гардиданд. Мактабњои олии шањри Боку барои тайёр 
кардани мутаххассисони илмї–омўзгорї наќши зиёд гузоштанд.  

Давраи дуюми фаъолияти факултет пас аз мустаќил гардидан оѓоз 
меёбад (аз соли 1971).  

Дар 10 соли аввали фаъолияти факултет солњои 1970–1980 пояи 
моддї – техникї, потенсиали илмї – методии он пурќувват шуд. Дар 
факултет кафедрањои нав, лабораторияњои таълимию илмї таъсис ёфтанд. 
Ба фаъолияти омўзгорї мутахассисони дараљаю унвонњои илмидошта љалб 
гардиданд. Як зумра аспирантону устодони факултет корњои илмї – 
тањќиќотии хешро анљом дода, рисолањои номзадї дифоъ намуданд. 
Аввали солњои 70–ум аз Донишгоњи давлатии Тољикистон номзадњои 
илмњои физикаю математика, дотсент Норматов А., Мањмудов Т, баъдтар 
номзадњои илм Мисров С., Берг А. И., Рашидов Љ. (њоло доктори илм, 
профессор), Ржевский В. Н., Расулов Н. С., Тўйчиев Ш. (баъдтар доктори 
илм, профессор, узви вобастаи АМИ Тољикистон) барои кор ба 
кафедрањои мувофиќи факултет омаданд. Кафедрањои факултет аз њисоби 
дастпарварони аспирантураи Донишгоњ (Маљидов Њ., Файзуллоев З., 
Пўлодов Љ., Зокиров Р., Раљабов П.), ки ба гирифтани дараљаи илмї ноил 
гардиданд, њайатњои худро пурќувват карданд.  

Дар ин солњо робитањои факултет ба марказњои илмии нав барќарор 
шуданд. Аспирантон солњои 70–ум Назаров Љ., Љабборов Т. ва минбаъд 
Муњиддинов Х., Ќодиров Б. дар назди Академияи њарбии муњофизат аз 
моддањои химиявии шањри Москва, Мирзоев Б. дар Донишкадаи 
омўзгории ба номи Герсени шањри Ленинград, Љабборов Ѓ. Љ. дар 
Донишкадаи омўзгории ба номи Ленини шањри Москва рисолањои 
номзадї дифоъ намуданд. Сол аз сол робитањои илмии факултет бо 
мактабњои олию пажуҳишгоњњои илмї – тањќиќотї васеъ гардиданд. Дар 
охири солњои 70–ум робитањои илмї бо Институти кристаллографияи АИ 
ИЉШС бо ташаббуси дотсент Тўхтасунов И. Т., Донишкадаи омўзгории 
шањри Челябинск бо ташаббуси Љабборов Ѓ. Љ. барќарор гардид.  

Аз соли 1973 оѓоз карда дар факултет барои иљрои корњои илмї – 
тањќиќотї, илмї – методї ва тањияи китобњои дарсию дастурњои таълимї, 
барномањо замина пайдо гардид. Бо дастгирии раёсати Донишкада 
лабораторияњои факултет бо як ќатор асбобњои илмї таъмин гардиданд ва 
имконияти ташкили лабораторияњои илмї – тањќиќотї ба миён омад. 
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Инак, лабораторияњои илмї – тањќиќотии «Физикаи гармо» (роњбараш 
дотсент Маљидов Њ. - њоло доктори илмњои техникї, профессор), 
«Акустика» (роњбараш Норматов А., Файзуллоев З.), «Физикаи 
кристаллњо» (роњбараш Тўхтасунов И. Т., Бендерский С. Я.), «Физикаи 
полимерњо» (роњбараш Мисров С., Рашидов Љ.) барои тањќиќи хосиятњои 
акустикии моеъњо, хосиятњои гармофизикии моддањо, хосияти физикии 
полимерњо, хосиятњои физикии кристаллњо ташкил ёфтанд. Пас аз бо 
асбобњои зарурї таъмин гардидани лабораторияњои илмї – тањќиќотї 
устодон, аспирантон ва донишљўён имконият пайдо намуданд, ки дар 
заминаи илмии факултет бо роњбарии олимони боистеъдоди худї 
рисолањои докторї, номзадї, дипломї ва корњои курсї дифоъ намоянд. 
Омўзгорону аспирантон факултет Сафаров М. М., Халилов М., Зубайдов 
С., Нуриддинов З., Неъматов А., Асоев Р. Муњаббатов Х. Ќ., Сияњаков С. 
М., Мирзомамадов А., Давлатов Р. дар лабораторияи илмии «Физикаи 
гармо» ба корњои илмї – тањќиќотї шуруъ карданд.  

Дар ташкил ва фаъолияти минбаъдаи лабораторияи илмии «Физикаи 
гармо» наќши дотсент Њамид Маљидов (њоло профессор) ва устоди калон 
Двойкин Е. П. (шодравон), дотсент Богданов А. И. (равоншод) хеле калон 
аст. Махсусан устод, Двойкин Е. П. барои ба кор омода кардани асбобу 
анљомњо ва дастгоњњои илмї, сохтану тарњкашии онњо хизмати арзанда 
кардааст.  

Раванд таълиму тарбия низ дар ин солњо хеле бењтар гардид. Корњои 
мустаќилонаи донишљўён, аз он љумла навиштани корњои дипломї, курсї 
ва иљрои корњои озмунї дар заминаи лабораторияњои илмии факултет оѓоз 
шуд. Љамъияти илмии донишљўён ташкил ёфт, ки ба он олими љавон 
Маљидов Њ. роњбарї мекард. Сифати машѓулиятњои назариявию амалї 
баланд гардид, барои донишљўён курсњои махсус ташкил карда шуд.  

Дањ соли аввали фаъолияти факултетро (солњои 1970–1980) давраи 
барќароршавї ва инкишофи факултет њисобидан мумкин аст. Дар ин давра 
аз њисоби дастпарварони факултет устодони баландихтисос тарбия ёфта ба 
воя расиданд. Заминаи илмї – омўзгории факултет пурќувват гардид, 
кафедрањои нав (методикаи таълими физика, физикаи эксперименталї), 
лабораторияњою кабинетњои таълимї, лабораторияњои илмї ташкил 
ёфтанд. Тайёр кардани омўзгорони физика бо ихтисоси иловагии 
математика, физика бо ихтисоси иловагии асосњои истењсолот, физика ва 
фанњои умумитехникї оѓоз шуд. Робитањои илмї бо мактабњои илмии 
шањрњои Москав (Институти кристаллографияи АИ СССР, Донишкадаи 
омўзгорї ба номи Ленин, Академияи њарбии муњофизат аз моддањои 
химиявї), Ленинград (Донишкадаи омўзгории ба номи Герсен) васеъ ва 
самаранок гардиданд. Ба донишљўён устодони баландихтисосу 
соњибтаљриба, номзадњои илм, дотсентон Раљабов П., Норматов А., 
Маљидов Њ., Пўлодов Љ., Тўхтасунов И. Т., Мањмудов Т., Љабборов Ѓ., 
устодони калон Двойкин Е. П., Куинов Н. Г., Ёќубов М., Шерматов М., 
Норќулов А., Зокиров Р., Файзуллоев З., Паршина Н. В., Бобоев В., 
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Круковский С. В., Богданов А. И., Бендерский С. Я., ассистентон 
Ахмедшина З. М., Попова Н. Г., Масалимов К. ва дигарон дарс мегуфтанд. 
Тартибу интизом ва иштироки донишљўён ба машѓулиятњо хеле хуб буд. 
Аксарияти донишљўён бо хобгоњ таъмин буданд. Ќариб 80 фоизи 
донишљўён идрорпулї (стипендия) мегирифтанд. Донишљўён ба маъракаи 
љамъоварии пахта дар ноњияњои љумњурї иштирок мекарданд. Дар ин 
давра бо донишљўён корњои тарбиявии зиёд ташкил карда мешуд. Љойи 
асосии ташкил ва гузаронидани корњои тарбиявї, аз он љумла истироњатї, 
фарњангї хобгоњи донишљўён буд. Устодон њамеша мењмони донишљўён 
буданд.  

Соли 1975 дар заминаи факултет физика, факултети нав – 
индустриалию педагогї (њоло технология ва соњибкорї) таъсис ёфт. Барои 
фаъолияти мустаќили ин факултет заминаи зарурї фароњам омад.  

Барои факултет дањсолаи дуюми фаъолият солњои 1980–1990 солњои 
ављу камолот, солњои пешравї буд. Дар ин солњо шумораи зиёди устодон 
рисолањои номзадї дифоъ намуданд. Таълифи васоити таълимию методї 
вусъат ёфт, иљрои рисолањои дипломию корњои озмунї, иштироки 
донишљўён ба олимпиадањо ба роњ монда шуд. Дар ин солњо савияи 
дониши донишљўён, тайёрии касбии онњо ва тартибу интизом дар факултет 
бењтар гардид. Дар факултет ихтисосњои нав, ба монанди физика – 
информатика, физика – астрономия ташкил ёфтанд, низоми муайянии 
раванди таълиму тарбия ба роњ монда шуд. Барои баланд бардоштани 
сифати таълиму тарбия ва корњои илмї – тањќиќотї кафедрањои нав таъсис 
ёфтанд (кафедрањои математика, физикаи эксперименталї, воситањои 
техникии таълим).  

Дар солњои 1980–1990 робитањои илмии факултет бо муассисањои 
илмї бор оварданд. Аксари устодони факултет ба дараљањои илмї 
мушарраф гардиданд, аз он љумла Бендерский С. Я., Бобоев Г. Ю., 
(Институти кристаллографияи АИ СССР), Ќодиров Б., Муњиддинов Х. 
(Академияи њарбии муњофизат аз моддањои химиявии шањри Москва), 
Бобоев А., Шодиев Т. (Донишкадаи давлатии омўзгории ба номи Ленин 
шањри Москва), Халилов М. (Институти физикаи пластмассањои шањри 
Москва), Содиќов И., Мамадљонова М., Насруллоева М. (Институти 
физикї-техникии ба номи Иоффе, шањри Ленинград, њоло Санкт-
Петербург), Љумъаев Њ. Ќ., Мухамедшин Р. А., Файзиев И., Д., Давлатов 
А. (Донишкадаи омўзгории шањри Челябинск), Богданов А. И. 
(Донишгоњи аграрии Тољикистон) ва дигаронро ёдовар шудан мумкин аст.  

Дар ин солњо пояи таълимии факултет низ бењтар гардид. Бинои 
таълимии дуюм (њоло чорум), ки кафедрањои физикаи умумї (ошёнаи 1), 
методикаи таълими физика (ошёнаи 2) ва кафедраи физикаи назариявї 
(ошёнаи 3) љойгиранд, бо лавњањои формулаю графикњо, ќиматњои 
собитњои физикї, расмњои олимон ороиш дода шуданд. Дар 
лабораторияњо корњои нав аз механика, физикаи молекулавї, электр ва 
оптика гузошта шуданд. Дар лабораторияњо дар заминаи асбобњои 
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озмоишї корњои таълимї – тањќиќотии донишљўён ба роњ монда шуд. 
Барномањои иљозат ба иљрои кор ва супурдани корњои лабораторї, 
нишондоди корњои лабораторї дар њамаи кафедрањо тањия ва амалї 
шуданд. Лабораторияи астрофизика таъсис ёфта, лабораторияњои 
радиотехника, электротехника васеъ гардиданд. Кабинету синфхонањои 
факултет бо тахтањои синфї, мизу курсињо таъмин шуданд.  

Дар тўли ин солњо кафедраи физикаи умумї (бо роњбарии Маљидов 
Њ.) ва кафедраи физикаи эксперименталї (бо роњбарии Мисров С., 
Рашидов Љ.) корњои илмї – тањќиќотии шартномавї доштанд. Аз њисоби 
даромади ин корњо заминаи моддї–таълимии факултет афзоиш меёфт.  

Дар инкишофи факултет, тайёр кардани омўзгорони физика барои 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї ва берун аз он бо се забон 
(тољикї, русї, узбекї) дар ин давра њиссаи декани факултет Мирзоев Б., 
љонишини декани факултет Љуманбоев Њ., Рањматов Р., Берг А. И., 
мудирони кафедрањо Бобоев А. С., Маљидова Њ., Раљабов П., Љабборов Ѓ. 
Љ., Каримова М. М., Норматов А., Рашидов Љ. ва устодон Шерматов М., 
Норќулов А., Шодиев Т., Арабова М. Р., Наљмиддинов Љ., Богданов А. И., 
Двойкин Е. П., Тўхтасунов И. Т., Рашидов С., Ќодиров Б., Хусравов Љ., 
Нуриддинов З., Файзуллоев З., Бобоев В., Содиќов И., Халилов М., 
Љанобилов Ќ., Самиев С., Њакимов Ќ., Мухамедшин Р. А., Љумъаев Њ. Ќ., 
Давлатов А., Љабборов А. Ѓ., Тоњирова Р. Б., Меликов И., Хайлобеков Ќ. 
ва бисёр дигарон бузург аст. Дар ин солњо мутахассисони варзида, доктори 
илмњои кимиё, профессор Мавлонов Ш. (Институти физикї-техникии АИ 
Љумњурии Тољикистон), доктори илмњои физикаю математика, узви 
вобастаи АИ Љумњурии Тољикистон, профессор Њакимов Ф. Х., 
(Донишгоњи миллии Тољикистон), олимон Ибодов С., Ибоддинов Х., 
(Институти астрофизикаи АИ Љумњурии Тољикистон) бо кафедрањои 
факултет њамкории илмї–омўзгорї доштанд.  

Дар дањсолаи охири асри XX (солњои 1990–2000) бо сабабњои ба њама 
маълум раванди таълиму тарбия ва корњои илмї – тањќиќотї дар факултет 
рў ба таназзул овард. Дар аввали солњои 90–ум аз рўйи инерсия корњои дар 
солњои 80–ум ба њукми анъана даромада, давом карданд. Дар ин солњо як 
зумра аспирантону устодони кафедрањои факултет корњои илмї – 
тањќиќотии хешро љамъбаст намуда, рисолањои докторию номзадї дифоъ 
намуданд. Ду устоди кафедраи физикаи умумї (Маљидов Њ. ва Сафаров 
М.) рисолаи докторї ва якчанд устодони факултет (Зубайдов С., 
Нуриддинов З., Акрамов М., Асоев Р.) доир ба хосиятњои гармофизикии 
моддањо ва Рањматов Р. доир ба робитаи таълими физика ба асосњои 
истењсолоти хољагии ќишлоќ, рисолањои номзадї дифоъ карданд. Аз 
Институти физикї – техникии ба номи С. Умарови АИ Тољикистон 
доктори илмњои физикаю математика, профессор Нормуродов Ф., номзади 
илњои физикаю математика, ходими калони илмї Солињов Т. Њ. (њоло 
доктори илмњои физикаю математика, профессор), номзади илмњои 
физикаю математика, ходими калони илмї Асоев А., аз ДДМТ номзади 
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илмњои техникї, дотсент Ќодирї С. ба кор омаданд. Њайати профессорону 
омўзгорони факултет, раёсати факултет таѓйир ёфт.  

Бо сабабњои маълуми ин солњо зиёда аз 25 нафар устодони дараљаи 
илмию унвондор корро тарк карданд. Раванди таълиму тарбия дар 
факултети коњиш ёфт. Шумораи донишљўён назар ба солњои 90–ум ќариб 
се маротиба кам шуд. Ихтисосњои «математика-физика», «физика-
математика», «физика-информатика» барњам хўрданд. Соли 1995 бо 
ташаббуси декани њамонваќтаи факултет дотсент Содиќов И. бори аввал 
ќабули донишљўён ба шуъбаи ѓоибона оѓоз гардида, соли 2017 ин шуъба ба 
шуъбаи тањсилоти фосилавї табдил дода шуд. Соли хониши 1999–2000 ин 
шуъбаро 25 нафар хатм карданд.  

Дар њамин давра пояи моддию техникї ва таълими факултет суст 
гардид. Бо маќсадњои таълимї, тањќиќотию илмї ягон таљњизоти нав 
дастрас нашуд, таљњизот кўњна ва корношоям гаштанд. Фаъолияти 
лабораторияњои илмї суст гардид, лабораторияю кабинетњои 
махсусгардонидашуда ба синфхонањои умумї табдил дода шуданд. Ин 
њама ба паст шудани сифати машѓулиятњо, тартибу интизом ва иштироки 
донишљўён ба машѓулиятњо, шавќу њаваси донишљўён ба омўзиш оварда 
расонданд. Робитањои таълимї ва илмии факултет бо дигар мактабњои 
олии берун аз кишвар барњам хўрданд.  

Њамин давра дар факултет 25 нафар устодон дар 5 кафедра ба 
фаъолияти илмї - омўзгорї машѓул буданд, ки ќариб 50 фоизи онњо дараља 
ва унвони илмї доштанд. Дар байни онњо 2 нафар доктори илм, профессор 
(Нормуродов Ф., Солињов Т.), 1 нафар номзади илм, профессор (Мирзоев 
Б.) буданд. Синну соли аксарияти устодон ба нафаќа наздик шуда буд, зиёд 
аз 20 нафари онњо синни аз 50 сол болоро доштанд. Бо сабабњои маълум, 
чун солњои пешина аз њисоби хатмкунандагони факултет ва омўзгорони 
љавон тайёр кардани устодон, хеле душвор гардид. Факултет ба њама 
душворињою носозињои зиндагї нигоњ накарда, фаъолияти хешро идома 
дод.  

Дар давраи сеюм, алалхусус ду дањсолаи охир, солњои 2000-2020 
раванди таълиму тарбия ва корњои илмї – тањќиќотї дар факултет рў ба 
бењбудї овард. Њамин давра дар партави сиёсати маорифпарваронаи 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар соњаи маорифи кишвар як 
ќатор ислоњот ворид карда шуд. Аз љумла, дар ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї низоми тањсилоти кредитї љорї гардид. Вобаста ба љорї гардидани 
низоми тањсилоти кредитї наќшањову барномањои таълим, стандартњои 
давлатии тањсилот барои фанњои таълимии кафедрањои факултет куллан 
таѓйир ёфтанд, ки дар такмил додани ин њуљљатњо устодони факултет сањми 
арзанда гузоштанд. Бо кўшишу љидду љањди устодони факултет ин низоми 
тањсил дар факултет пурра љорї гардид. Дар њамин давра аз љониби 
устодони факултет бањри самаранок љорї гардидани низоми тањсилоти 
кредитї як ќатор барномањои таълим, стандартњои фаннї, дастури васоити 
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таълимию методї, китобњои дарсї, маќолањои илмї, методї ва илмї-
оммавї тањия ва нашр карда шуданд. Дар ин кор устодони факултет 
Љумъаев Њ. Ќ., Нуриддинов З., Рашидов С. Р. (руҳашон шод бод), 
Шерматов М., Ќодиров Б. А., Неъматов А., Давлатов А., Мухамедшин Р. 
А., Умаров У. С., Сияњаков С. М., Тўйчиев Њ. Ш., Муњаббатов Х. Ќ., 
Умаров А. А., Мирзоева Ќ., Бобониёзова Г. А., Раљабов У. Х., Мирзоев Б., 
Мирзомамадов А. ва дигарон сањми арзанда доранд.  

Имрўзњо дар Донишгоњ ислоњоти дигари тањсилоти олии касбї – 
татбиќи муносибати босалоњият дар таълим амалї гардида истодааст. Дар 
татбиќи ин муносибат низ устодони факултет тамоми кўшишу ѓайрати 
худро равона карда истодаанд.  

Бо љорї шудани имтињонњои марказонидаи дохилшавї (ИМД) 
тариќи Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
њайат (контингент) ва шумораи донишљўёни факултет таѓйир ёфт. Њоло 
дар факултет 647 нафар донишљўён дар шуъбаи рўзона (аз инњо 236 нафар 
духтарон ва 70 нафар тибќи квотаи Президенти Љумњурии Тољикистон) ва 
87 нафар дар шуъбаи ѓоибона (аз инњо 45 нафар духтарон) ва 297 нафар 
дар шуъбаи тањсилоти фосилавї (аз инњо 135 нафар духтарон) тањсил 
доранд. Шавќу њаваси донишљўён ба илмомўзї ва касби омўзгорї нисбат 
ба солњои пешин хеле ташаккул ёфтааст. Тартибу интизом ва давомоти 
донишљўён рў ба бењбудї овард. Дар факултет сафи донишљўдухтарон 
назар ба солњои пешин бамаротиб афзуда ба 416 нафар расид. Сатњу 
сифати машѓулиятњои таълимї рў ба бењбудї оварда истодааст. Аз соли 
2009 бо ташаббуси декани њамонваќтаи факултет Муњаббатов Х. Ќ. бори 
аввал ќабули донишљўён аз рўйи ду ихтисоси нав: таълими касбї. 
Энергетика ва таълими касбї. Радиоэлектроника ба роњ монда шуд.  

Рўз ба рўз пояи моддї-техникии факултет низ рў ба бењбудї нињода 
истодааст. Панљсолаи охир ба дастгирии раёсати Донишгоњ дар доираи 
Лоињаи кумаки дўстонаи “Роњи абрешим» як лабораторияи кафедраи 
“Методикаи таълими физика» бо таљњизот (мизу курсї ва асбобњои 
физикї) барои 32 љойи нишаст таъмин карда шуд. Барои кафедраи физикаи 
умумї аз Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М. Осимї 4 
дастгоњ ва барои кафедраи физикаи эксперименталї низ аз Федератсияи 
Россия якчанд таљњизот харидорї карда шуданд.  

Дањсолаи охир доир ба тайёр кардани кадрњои илмї-омўзгорї низ 
дар факултет як ќатор пешравињо ба назар мерасад. Дар факултет кадрњои 
илмї-омўзгорї тариќи тањсил дар магистратура, аспирантура, 
докторантура ва докторантура аз рўйи ихтисос PhD омода карда 
мешаванд, аз љумла тўли солњои охир зинањои магистратура ва 
докторантура аз рўйи ихтисос PhD-ро зиёда аз 20 нафар хатм намуданд.  

Њамчунин, аз њисоби хатмкунандагони факултет як ќатор 
донишљўёни болаёќат барои идомаи тањсил ба шуъбањои магистратураи 
макотиби олии Федератсияи Россия (Зафари Умар, Султонмамадова М., 
Наљевуллоев А. (шањри Томск), Саидзода Ќ., Абдуљалелзода Ф. Зиёева Ш. 
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(шањри Санкт-Петербург), Абулњаев Х. ва Валиев С. (шањри Хабаровск) 
сафарбар карда шуданд. Бар замми ин унвонљўёни факултет Сияњаков С. 
М., Мирзомамадов А. Г. ва Ѓуломов М. М. дар Донишгоњи энергетикии 
шањри Ќазон (соли 2017) рисолањои номзадии худро бомуваффаќият дифоъ 
намуданд. Њамчунин, ќайд кардан бамаврид аст, ки ассистенти кафедраи 
физикаи назариявї Зафари Умар дар доираи Лоињаи илмї барои коромўзї 
ба Донишгоњи Васэдаи давлати Љопон (солњои 2017 ва 2019) сафар намуд. 
Боиси зикр аст, ки дањ соли охир теъдоди донишљўён, магистрон ва 
унвонљўёни хориљї дар факултет афзудааст. Як зумра магистрон (Чинар 
Халил, Зехра Йилдирим ва Вейсел Бигеч) ва унвонљў (Вейсел Бигеч) 
рисолањои магистрї ва номзадии хешро њимоя карданд. Як зумра 
маќолањои илмї ва методии омўзгорони факултет дар маљаллањои 
бонуфузи хориљї ба табъ расиданд. Ин нишонаи рушди робитањои илмии 
факултет бо марказњои илмии хориљи кишвар мебошад.  

Дар њамин давра аспирантону унвонљўён Умаров А. А., Умаров У. С., 
Сияњаков С. М., Мирзомамадов А. Г., Ѓуломов М. М., Раљабов У. Х., 
Давлатов Р, Абдуллоев М. рисолањои номзадии худро бомуваффаќият 
дифоъ намуданд. Боиси зикр аст, ки њамаи ин аспирантону унвонљўён 
тањти роњбарии олимони ватанї - дастпарварони худи њамин факултет 
рисолањои номзадиашонро њимоя карданд. Имрўзњо рисолањои номзадии 
аспирантону унвонљўёни факултет Исмонов Ф. Д., Абдуљалелзода Ф., 
Сафаралї Авлиёќул, Мавлонов И. Ш., Шукрихудоев Х., Зафари Умар 
барои њимоя омода шуда истодаанд. Дар факултет 10 нафар магистрон, 5 
нафар докторантон аз рўйи ихтисос PhD ва 3 нафар унвонљўён ба корњои 
илмї-тањќиќотї машѓуланд.  

Дар дањсолаи охир дар факултет чор кори илмї-тањќиќотии 
фармоишї: “Мукаммалкунонии мазмун, васоит ва методњои таълими 
физика дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва олї» (солњои 2006-
2011, роњбари илмї, дотсент Љумъаев Њ. Ќ.); “Асосњои психологї-
дидактикии ташаккули тафаккур ва ќобилияти эљодии хонандагони 
мактабњои тањсилоти миёнаи умумї (њангоми омўзиши физика); (солњои 
2011-2015, роњбари илмї, дотсент Умаров У. С.); “Робитаи физика бо дигар 
фанњои илмї–табиї дар раванди таълим (дар мактаби тањсилоти миёнаи 
умумї ва олї) « (солњои 2011-2015, роњбари илмї, дотсент Ќодиров Б. А.); 
“Усулњои интерактивии таълим њамчун воситаи ташаккули тафаккур ва 
ќобилияти эљодии хонандагон њангоми омўзиши физика» (солњои 2017-
2021, роњбари илмї, дотсент Умаров У. С.) иљро шудааст.  

Дар даврони Истиќлолият иштирок ва дастовардњои донишљўёни 
факултет дар як ќатор олимпиадањо, озмунњо, чорабинињои варзишї ва 
дигар чорабинињои сатњи донишгоњї, шањрї ва љумњуриявию 
байналмилалї назаррас аст.  

Имрўз факултет бо дастпарварони худ: собиќ раиси Шурои Олї ва 
вазири маорифи Љумњурии Тољикистон шодравон Сафаралї Раљабов; 
собиќ раиси гумруки Љумњурии Тољикистон, генерал-майор Њамроќулов 
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Х.; Арбоби илм ва техникаи Тољикистон, доктори илмњои техникї, 
профессор Маљидов Њ.; доктори илмњои физика-математика, профессор, 
узви вобастаи АМИТ Ибоддинов Х.; доктори илмњои техникї, профессор, 
Корманди шоистаи Тољикистон Сафаров М. М.; доктори илмњои физика-
математика, профессор, мудири кафедраи физикаи умумии Донишгоњи 
давлатии Тоболск ба номи Д.И.Менделеев Маллабоев У.; номзади илмњои 
физика-математика, собиќ дотсенти Донишгоњи аграрии Тољикистон ба 
номи Ш. Шотемур шодравон Тиллоев Њ.; доктори илмњои физика-
математика, собиќ профессори Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи 
академик М. Осимї шодравон Боймуродов Э.; доктори илмњои педагогї, 
профессор, собиќ мудири кафедраи физикаи назариявї ва методикаи 
таълими физикаи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон 
Ѓафуров Файзиев И. Д.; номзади илмњои техникї, корманди лабораторияи 
заводи алюминии шањри Турсунзода Акрамов М. ва дигарон ифтихор 
дорад.  

Устодони факултет мањсули кори 50-солаи хешро дар тайёр кардани 
садњо омўзгорон, дањњо олимону кормандони соњањои гуногуни хољагии 
халќ мебинанд. Дар тўли 50 соли фаъолияти хеш факултет зиёда 4500 нафар 
омўзгорони баландихтисоси физика, физикаю математика, физикаю 
информатика ва физикаю астрономия, инчунин, 7 нафар доктори илм ва 
зиёда аз 70 нафар номзадњои илм тайёр кардааст. Ба ќалами устодони 
факултет садњо маќолањои илмї, илмию методї, фишурдаи маърузањо, 
китобњои дарсї, васоити таълимиву методї, тавсияю коркардњои методї, 
монографияњо, барномањои таълимї таълиф ва дастрас гаштаанд. Аз 
байни устодону шогирдони факултет арбобони илм ва техника, ходимони 
шоистаи илм, кормандони шоиста, аълочиёни маорифи Тољикистон, 
роњбарони идорањои давлатї, роњбарони муассисањои маориф, вакилони 
халќ, омўзгории собиќадор ба камол расиданд, ки имрўзњо дар гўшаю 
канорњои љумњурї барои рушду нумўи давлати соњибистиќлоли дунявї, 
демократї ва њуќуќбунёди Тољикистон садоќатмандона хизмат карда 
истодаанд.  

  
ФИЗИКАИ НАЗАРИЯВЇ, кафедра.  
Кафедраи физикаи назариявї (сарвари аввалинаш номзади илмњои 

физикаю математика Розенвассер Л) њанўз дар њайати факултети 
муштараки физикаю математика, соли 1966 дар заминаи кафедраи физикаи 
умумї таъсис ёфт. Сарварии кафедраро солњои 1970 – 1977 дотсент 
Мањмудов Т., солњои 1978 – 1987 дотсент Раљабов П., солњои 1987 – 1989 
дотсент Богданов А. И., солњои 1989 – 1992 дотсент Раљабов П. ба уҳда 
доштант. Дар ин солњо кафедра симои худро ба даст овард. Раванди 
таълиму тарбия, корњои илмї, илмию методї хеле бењтар гардид. 
Кафедраро аз моњи октябри соли 1992 профессор Нормуродов Ф. роњбарї 
мекард.  
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Омўзгорони аввалини кафедра Паршина Н. В., Бобоев В. Б., 
Масалимов К., Богданов А. И., Круковский С. В., Нозимов О. буданд. 
Минбаъд дар кафедра устодони љавон Хусравов Љ., Содиќов И., Халилов 
М., Ѓуломов С., Берг А. И., Љабборов А. Ѓ., Мањмадљонова М., 
Насруллоева М., Рашидов Љ., Мисров С., Њомидов И., Бобоев О., Асоев А. 
ва дигарон фаъолият намуда, дар тайёр кардани мутахассисони соњаи 
омўзгорї њиссаи арзанда гузоштанд.  

Солњои 1975 – 1985 барои кафедра солњои бобарор буд. Дар тўли ин 
солњо 9 нафар аъзоёни кафедра рисолаи номзадї дифо намуданд.  

Кафедра ба таълими фанњои назариявї ба монанди: механикаи 
классикї, механикаи квантї, электродинамика, физикаи статистикї ва 
термодинамика, сохти электронии модда, физикаи ядро ва заррањои 
элементарї, астрономия, астрофизика, радиотехника ва электротехника 
машѓул буд. Дар ихтиёрии кафедра лабораторияњои таљњизонидашудаи 
радиотехника, электротехника, физикаи ядро, астрономия ва астрофизика 
фаъолият доштанд. Донишљуён дар мањфилњои гуногун доир ба 
радиоэлектроника (роњбараш дотсент Бобоев В. Б.), электротехника 
(роњбараш Мисров С.) ва кор бо шиша (роњбараш Богданов А. И.) 
иштирок мекарданд.  

Устодони кафедра доир ба масъалањои гуногуни физикаи молекулавї 
(назарияи кинетикии моеъњо ва газњо), физикаи љисмњои сахт (хосиятњои 
пластикї ва кристаллњои ионї), физикаи полимерњо, биофизика ва 
астрофизика корњои илмї – тањќиќотї мегузаронданд.  

Дар тўли фаъолияти хеш кафедраи физикаи назариявї якчанд 
номгўйи дастур ва воситањои таълимиро барои донишљўён ба табъ 
расонидааст, аз љумла: «Электродинамика», «Назарияи нисбият», 
«Техникаи бехатарї аз электротехника», «Корњои мустаќилона аз 
механикаи классикї», «Физикаи метеорњо», «Курси лексияњои хулосавї аз 
физикаи статистикї», «Нишондодњо барои иљрои корњои лабораторї аз 
физикаи ядро», «Корњои лабораторї аз астрономия», «Термодинамика» ва 
ѓайрањо.  

Дар кори тањия ва табъ расонидани дастурњои методї њиссаи 
устодони кафедра дотсентон Раљабов П., Соидов Ќ. Њ., Ландман И. М., 
Бендерский С. Я., Берг А. И., Рашидов Љ., Богданов А. И., Содиќов И. ва 
Љабборов А. Ѓ назаррас аст.  

Дар ташкил ва таљњизонидани лабораторияи астрофизика њиссаи 
устоди шодравон Саидов Ќ. Њ. ва барои љињозонидани лабораторияи 
физикаи ядро њиссаи С. И. Николаева–ро ќайд кардан бамаврид аст.  

Соли 1990 дар заминаи кафедра - кафедраи физикаи эксперименталї 
таъсис ёфт ва таълими фанњои эксперименталї, аз љумла радиотехника, 
электротехника ба уҳда ин кафедра вогузор гашт.  

Кафедраро дотсент Шерматов М. Ш. (солњои 2004-2007), дотсент 
Нуриддинов З. (солњои 2005-2009) сарварї кардаанд ва аз соли 2012 то айни 
замон дотсент Тўйчиев Њ. Ш. сарварии онро ба уҳда дорад.  
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Дар тайёр кардани муттахассисони варзидаи омўзгорї, махсусан 
њиссаи устодон Мањмудов Т. М., Раљабов П., Богданов А. И., Содиќов И., 
Круковский С. В., Саидов Ќ. С., Љабборов А. Ѓ., профессор Нормуродов 
Ф., дотсентон Шерматов М., Нуриддинов З. ва Тўйчиев Њ. назаррас аст.  

Айни замон кафедраи физикаи назариявї њамкорињои судманди 
илмиро бо Донишгоњи миллии Тољикистон, Академияи миллии илмњои 
Тољикистон (Институтњои астрофизика ва физикаю техника, Маркази 
рушди инноватсионии илм ва технологияњои нав) ба роњ мондааст. Дар 
солњои охир кормандони кафедра аз њисоби љавонони лаёќатманд пурра 
гардида истодааст. Њоло дар кафедра омўзгорони љавон Зафари Умар, 
Абдуљалилзода Фарзона, Саломов Муњаммад, Исмонов Фирўз, Бозорова 
Юлдузхон ва дигарон дар ќатори устодони соњибтаљриба фаъолият намуда 
истодаанд. Устодони кафедра аз рўйи равияњои фотоакустикаи 
ѓайрихаттии назариявї, назария ва амалияи физикаи гармо, моделсозии 
математикии наносохторњо, таърих ва методологияи илм, масъалањои бо 
педагогикаи мактаби олї алоќаманд ва ѓайрањо корњои илмї-тањќиќотї 
бурда истодаанд.  

  
ФИЗИКАИ УМУМЇ, кафедра.  
Кафедраи физикаи умумї яке аз кафедрањои аввалини Донишгоњ аст. 

Он аз солњои 30-ум сарчашма гирифтааст. Бо номи ин кафедра таъсис, 
барќароршавї ва рушду камолоти факултети физика зич алоќаманд аст. 
Зарурати кафедра дар баробари ташкилшавии шуъбаи шабонаи физикаву 
математика соли 1933 ба миён омад.  

Дар тўли солњои зиёд ба кафедра як зумра олимони номдор сарварї 
кардаанд. Инњо профессор Рамм Р., дотсент Содиќов Њ. У., академик 
Добровольский О. В. (солњои 1951-1958), дотсент Тўхтасунов И. Т. (солњои 
1958-1982), дотсент Норматов А. (солњои 1982-1987), профессор Маљидов 
Њ., (солњои 1987-1995), дотсент Зубайдов С. (солњои 1995-1997), Неъматов 
А. (аз январи соли 1997 то январи соли 1998 иљрокунандаи вазифаи мудири 
кафедра), дотсент Ќодиров Б. А. (аз соли 1998 то соли 2009), дотсент 
Неъматов А. (аз соли 2009 то 2016), дотсент Умаров А. А. (аз соли 2016 то 
имрўз) мебошанд.  

Дар охири соли 60-ум ва аввалњои соли 70-ум омўзгорони кафедра 
академик Добраволський О. В. ва дотсент Саидов Ќ. Њ. (дар соњаи 
астрофизика) ва дотсент Содиќов Њ. У. (дар соњаи таърихи илм) корњои 
илмї- тањќиќотї мебурданд.  

Дар ин давра, барои таълими самараноки асосњои физика як ќатор 
лабораторияю кабинетњои таълимї, аз он љумла лабораторияњои 
механика, физикаи молекулавї, электр, оптика, электротехника, 
кабинетњои лексионї ва намоиши таљрибањо ташкил ёфтанд. Бо ќувваи 
устодони кафедра ин лабораторияњо бо асбобу анљомњои таълимии 
замонавї таљњизонида шудаанд. Бендарский С. Я., Саидов Ќ. Њ., 
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Круковский С. В. барои гузориши корњои лабораторї, тањияи нишондоди 
кор ба онњо ороиши кабинети намоишдињї хизмати шоиста кардаанд.  

Бо самимияти бузург ќайд кардан лозим меояд, ки аксарияти он 
асбобњои дастисохти корњои лабораторї, нишондоди кор ба онњо то имрўз 
дар раванди таълими физика бомуваффаќият истифода карда мешаванд.  

Бо талаботи замон сол аз сол кафедраи физикаи умумї васеъ ва 
шумораи устодони он зиёд гардид. Инак, кафедраи физикаи назариявї 
(соли 1966), кафедраи методикаи таълими физика (соли 1974), кафедраи 
физикаи умумї ва назариявї (соли 1976 дар назди факултети математика) 
дар заминаи кафедраи физикаи умумї арзи вуљуд карданд.  

Аввали солњои 70-ум пас аз таъсис ёфтани факултети мустаќили 
физика, бо ташаббуси устодони кафедраи физикаи умумї Тухтасунов И. ва 
Љабборов Ѓ. бо як ќатор мактабњои олї ва муассисањои илмии собиќ 
Иттињоди Шуравї робитањои илмї барќарор гардид ва дастпарварони 
кафедра барои коромўзию иљрои корњои илмї-тањќиќотї ба ин марказњои 
илмї сафарбар шуданд. Дар тўли соли 80-ум ба ин марказњои илмї 
нахустин аспирантони кафедра (Зокиров Р., Пўлодов Љ., Маљидов Њ., 
Файзуллоев З., Нуриддинов З., Њакимов Ќ., Шарипов Ќ., Љабборов О., 
Раљабов П.) ба кафедраи физикаи молекулавии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ба номи В. И. Ленин шањри Боку, Донишгоњи давлатии ба номи 
С. И. Кирови Озарбойљон фиристонида шуданд ва онњо тањти роњбарии 
профессорон А. Аббос-зода, К. Д. Гусейнов ва А. Мухторов ба фаъолияти 
илмї шуруъ карданд. Гурўњи дигари дастпарварони кафедра (Назаров Љ., 
Љабборов Т., Муњиддинов Х., Ќодиров Б. А.) ба кафедраи физикаи 
полимерњои Академияи њарбии муњофизат аз моддањои химиявии шањри 
Москва тањти роњбарии профессорон Манин В. Н., Громов А. Н. ба корњои 
илмї-тањќиќотї пардохтанд. Дар кафедраи нимноќилњои Институти 
кристаллографияи АИ Иттињоди Шуравї аспирантони кафедра 
Бендерский С. Я., Бобоев Г. Ю., Самиев С. Њ. бо роњбарии профессорон 
Шувалов Л. А., Иванов М. Р. ва Брандт, дар Институти физикаи химиявии 
АИ ИЉШС аспиранти кафедра Масалимов К. Т. тањти роњбарии номзади 
илмњои физикаю математика Мусаэлян И. Н., дар Институти илмї-
тањќиќотии пластмасс (НИИПМ) шањри Москва бошад, аспирантон 
Љуманбоев Њ., Љабборов А. Ѓ. тањти роњбарии профессор Г. А. Лущейкин 
корњои илмї-тањќиќотї гузаронида, аксарияташон рисолаи номзадї дифоъ 
намуданд. Њамаи он нафароне, ки номи онњоро ёдовар шудем, корњои 
илмї-тањќиќотии хешро бомуваффаќият анљом дода, рисолаи номзадї 
дифоъ карданд ва имрўз дар мактабњои олї, муассисањои илмии дохилии 
љумњурї ва хориљи он фаъолият доранд.  

Соли 1970 дар кафедра 29 нафар омўзгорон фаъолияти илмї- 
омўзгорї доштанд, ки танњо 14 нафарашон ба кори илмї-тањќиќотї ва 
илмї-методї машѓул буданд. Дар кафедра ду нафар номзади илм (дотсент 
Норматов А. ва Тўхтасунов И.) буданд.  
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Кафедра дар се самт корњои илмї-тањќиќотї мегузаронд. Самти якум 
– физикаи љисмњои сахт ва моеъњо (Тўхтасунов И., Бендерский С. Я., 
Зокиров Р., Двойкин Е. П.,), самти дуюм - инкишофи физика ва 
астрономия дар Тољикистони Шуравї, мамлакатњои шарќи миёна ва 
таърихи физика (Шерматов М., Шодиев Т., Маърупов Н.), самти сеюм - 
методикаи таълими физика (Љумъаев Т., Куинов Н. Г., Љабборов Ѓ.).  

Дар ин давра шумораи гурўњњои таълимї дар факултет зиёд гардид, 
талабот ба мазмун ва мундариљаи корњои лабораторї боло рафт. Барои 
зиёд кардани шумораи лабораторияњои таълимї ва баланд бардоштани 
мазмуни корњо устодони кафедра Ландман И. М., Двойкин Е. П., 
Бендерский С. Я., Шерматов М., Љумъаев Т., Њакимов Ќ., Файзуллоев З., 
Турсунов Н., Боймуродов Э., Ахмедшина З. М., Ашўралиев С., Хушатов 
Э., Солиев С., лаборантон Шерматова Б., Абдуњамидова З. сањми арзанда 
гузоштанд.  

Дар ин давра аз тарафи устодони кафедра як ќатор китобњои дарсї, 
воситањои таълим, тавсияњои методї тањия ва нашр карда шуданд. 
«Механика» (Куинов Н. Г., с. 1965), «Электромагнитизм – бобњо аз 
электродинамика» (Ландман И. М., Бендерский С. Я., с. 1973), 
«Электродинамика» (Ландман И. М., Бандерский С. Я. с. 1975), 
«Физические свойства кристаллов» (Тухтасунов И. с. 1979) аз љумлаи онњо 
мебошанд.  

Солњои 1980-1990 барои кафедра давраи нашъу намо ва пешравињо ба 
њисоб меравад. Дар кафедра 24 нафар устодон фаъолият доштанд, ки 19 
нафарашон номзадњои илм, дотсентон буданд. Дар заминаи кафедра 
лабораторияњои илмї – тањќиќотї, ба монанди «Физикаи гармо» 
(роњбараш дотсент, њоло профессор Маљидов Њ.), «Акустика» (роњбараш 
дотсент Норматов А.), «Оптикаи когерентї» (роњбараш дотсент Ржевский 
В. Н.), «Физикаи полимерњо» (роњбараш дотсент Ќодиров Б. А.) таъсис 
ёфтанд. Устодони љавони кафедра имконият пайдо карданд, ки дар 
заминаи ин лабораторияњо ба корњои илмї-тањќиќотї машѓул гарданд. 
Дар лабораторияи «Физикаи гармо» бо роњбарии дотсент Маљидов Њ. 
(њоло профессор) як ќатор љавонон корњои илмї-тањќиќотї гузаронида, 
рисолањои номзадї дифоъ намуданд. Доктори илмњои техникї, профессор 
Сафаров М., номзади илмњои техникї, дотсент Зубайдов С., номзади 
илмњои физикаю математика, дотсент Неъматов А., номзади илмњои 
физикаву математика Асоев Р. аз љумлаи дастпарварони ин лаборатория 
мебошанд. Дар лабораторияи илмии «Акустика» бо роњбарии дотсент 
Норматов А. собиќ устоди кафедра Акрамов М. корњои илмї-тањќиќотї 
гузаронида, номзади илмњои физикаю риёзиёт гардид. Дар лабораторияи 
«Оптикаи когерентї» бошад, бо роњбарии дотсент Ржевский В. Н. 
аспирантон Давлатов Т. (шодравон) ва Рупчев Н. ба корњои илмї–
тањќиќотї машѓул буданд. Дар айни замон дар лабораторияи «Физикаи 
гармо» устодон Неъматов А., Сияњаков С. ва Шукрихудоев Х. тањти 
роњбарии профессор Маљидов Њ. ба фаъолияти илмї машѓул мебошанд.  
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Дар солњои 1980-1990 дар заминаи лабораторияњои илмии кафедра 
корњои илмї-тањќиќотии шартномавї бо муассисањои илмї ва 
донишгоњњои шањрњои Москва, Ленинград иљро карда мешуданд. Дар 
заминаи ин лабораторияњо донишљўён корњои тањќиќотї гузаронида, 
тибќи натиљањои он корњои курсї, рисолањои дипломї тањия карда, 
бомуваффаќият дифоъ мекарданд. Аз тарафи дигар, аз њисоби даромади ин 
корњо базаи таълимї ва илмї-тањќиќотии кафедра ва факултет ѓанї 
мегардид. Дар ин солњо устодони кафедра бо зиёда аз 122 маърузањои илмї 
дар конфронсњо, симпозиумњои гуногун гузоришњо доданд, зиёда аз 70 
нафар хатмкунандагони факултети физика ва математика рисолањои 
дипломї дифоъ намуданд. Донишљўён дар 6 мањфилњои гуногуни илмї, 
фаннї, аз љумла «Тањќиќи хосиятњои гармофизикии моддањо» (роњбараш 
дотсент Маљидов Њ.), «Тањќиќи хосияти акустикии моддањо» (роњбараш 
дотсент Норматов А.), «Сохтани асбобњои физикї» (роњбараш дотсент 
Бендерский С. Я.), «Њалли масъалањо аз физикаи умумї» (роњбараш 
дотсент Ќодиров Б.), «Њалли масъалањои физикаи мактабї» (роњбараш 
дотсент Нуриддинов З.) иштирок карда, дониш, мањорату малакањои 
касбии худро сайќал медоданд.  

Дар охири солњои 90-ум лабораторияњои кафедра бо асбобњои 
замонавї пурра гардиданд, корњои нави лабораторї пешнињод шуданд. 
Дар ин масъала хизмати устодони кафедра Неъматов А. ва Расулов Н. 
назаррас аст. Дар гузориши корњои лабораторї њиссаи устоди калон 
Двойкин Е. П., ассистент Давлатов Т. («Чен кардани доимии Болсман», 
«Чен кардани дарозии роњи озод ва диаметри эффективии молекулањои 
њаво», «Муайян кардани гармиѓунљоиши металлњо бо усули хунуккунї»), 
Бандерский С. Я. ва Ќодиров Б. («Омўхтани вобастагии энергияи 
конденсатори заряднок аз ѓунљоиш ва шиддат», «Омўхтани њаракати 
электронњо дар майдони магнитї», Бендерский С. Я. ва Турсунов Н. 
(«Омўхтани спектрњо бо ёрии дастгоњи ИСП-51», «Чен кардани доимии 
Стефан-Болсман») ва дигарон калон аст.  

Яке аз боигарињои кафедраи физикаи умумї, ин кабинети намоиши 
таљрибањои физикї мебошад. Дар кабинет барои намоиши таљрибањои 
физикї доир ба њама фаслњои физика, аз механика сар карда, то физикаи 
атом ва ядро таљњизоти зарурї барои намоиши кинофилмњои таълимї - 
дастгоњи кинонамоишдињї муњайёст. Бештар асбобу дастгоњњо бо ёрии 
донишљўён ва устодони кафедра сохта шудаанд. Дастгоњи «Курсии 
Жуковский» (барои намоиши ќонуни баќои моменти импулс) аз љониби 
донишљў Саидов Ќ. Њ. (шодравон, дотсенти кафедраи физикаи назариявї) 
сохта шудааст, ки то имрўз он мавриди истифода ќарор дорад.  

Кори кабинети намоишдињии таљрибањоро зиёда аз 30 сол устоди 
калон, собиќдори мењнат Круковский Сергей Владимирович (шодравон) ба 
уҳда дошт. Ин кабинетро бе ин марди фозил тасаввур кардан мушкил буд. 
Дар њама мавридњо ин шахс намоиши таљрибањои мушкили физикиро дар 
савияи баланди илмї-методї омода мекард. Дар бисёр мавридњо мо 
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шоњиди он мешавем, ки аввалин саволи хатмкунандагони факултети 
физика чунин буд: «Њамон муаллими мўйсафеди рус, њоло њам кор 
мекунанд – мї?».  

Дар давраи солњои 1980-1990 аз тарафи устодони кафедра як ќатор 
воситањои таълимї, дастурњои методї бо забони тољикї ба табъ расиданд. 
Дастурњои методии устодон «Асосњои физикаи молекулавї ва 
термодинамика» (Маљидов А. Норматов А., с. 1986), «Механика» (М. 
Ёќубов, с. 1985), «Машѓулиятњои амалї аз физикаи умумї» (Зокиров Р., с. 
1988), «Материалы спецкурса по кристаллофизике» (Бендерский С. Я., с. 
1988), «Сањењияти ченкунї дар корњои лабораторї» (Ќодиров Б., Норматов 
А., Љуманбоев Њ., с. 1988), «Плани кори машѓулиятњо аз курси физикаи 
умумї» (Шерматов М., Ќодиров Б., с. 1989), «Супоришњо барои кори 
мустаќилона аз физикаи молекулї» (Маљидов Њ., Сафаров М., с. 1989), 
«Супоришњо барои кори мустаќилона аз электрик ва магнитизм» (Маљидов 
Њ., Сафаров М., с. 1989), «Супоришњо барои кори мустаќилона аз физикаи 
квантї» (Туйчиев Ш., Расулов Н., с. 1989), «Механика ќ. 2» (Ёќубов М., 
Норматов А., с. 1989) ва ѓайрањо дар раванди таълими физика дар кафедра 
ва дигар кафедрањои мувофиќи мактабњои олии љумњурї васеъ истифода 
карда мешаванд. Як ќатор омўзгорони кафедра, аз љумла Маљидов Њ, 
Двойкин Е. П., Богданов А. И., Сафаров М., Зубайдов С., Неъматов А. 
оиди навоварињои хеш дар соњаи илм ва техника ба гирифтани 
«Шањодатномаи муаллифї» ноил гаштанд.  

Дар солњои охир (1990-2000) аз тарафи омўзгорони кафедра як ќатор 
дастурњои таълимї барои донишљўён ва омўзгорони муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї тањия ва нашр шудаанд. Дастурњои методии 
«Газњои реалї, моеъњо ва љисмњои сахт» (Маљидов Њ., Норматов А.), 
«Плани машѓулиятњо ва супоришњо барои корњои мустаќилона аз оптика» 
(Сафаров М., Маљидов Њ., Солињов Т.), «Супоришњои санљишї аз физика» 
(Ќодиров Б., Љанобилов Ќ., Шерматов М.), «Механика ва физикаи 
молекулї» (Маљидов Њ., Сафаров М., Расулов Н., Бендерский С. Я., 
Норматов А., Ќодиров Б.), «Тавсияи методї аз физикаи умумї» (Шерматов 
М. ва дигарон), «Электрик ва магнитизм» (Маљидов Њ., Сафаров М., 
Ќодиров Б., Бендерский С. Я.), «Асосњои физикаи гармо» (Маљидов Њ., 
Солињов Т., Сафаров М.), «Плани корї аз физикаи умумї» (Шерматов М., 
Ќодиров Б., Љанобилов Ќ.), «Контрольние задания по физике» (Ќодиров 
Б., Шерматов М., Љанобилов Ќ.), «Барномаи корї аз физикаи умумї» 
(Солињов Т., Ќодиров Б.), «Барномаи корї аз физикаи умумї барои 
ѓоибхонњо» (Неъматов А.), «Корњои санљишї аз физика» (Ќодиров Б., 
Љумъаев Т.), «Маҷмуи масъалањо аз физика» (Љумъаев Т., Ќодиров Б., 
Шерматов М.) ва ѓайрањо аз љумлаи онњо мебошанд.  

Дар солњои (2010-2020) аз тарафи устодони кафедра як ќатор 
дастурњои таълимї-методї, китобњои дарсї барои донишљўён ва 
омўзгорони МТМУ тањия ва нашр шуданд. Неъматов А., Мирзомамадов 
А. Матн-лексия аз механика. Д., 2017; Неъматов А. Маҷмуаи масъалањо аз 
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механика. Д., 2017; Неъматов А. Маҷмуаи масъалањо аз физикаи 
молекулавї. Д., 2017;  Неъматов А., Сафаров М. М. ва ѓ. Корњои 
лабораторї аз оптика. Д., 2017; Неъматов А., Сафаров М. М. ва ѓ. Корњои 
лабораторї аз механика. Д., 2017 94 сањ. А. Неъматов. Маҷмуаи масъалањо 
аз физика (ќисми 1. Механика ва физикаи молекулавї). Д., 2017; Неъматов 
А., Мирзомамадов А. Г., Исмонов Ф. М. Масъалањои тестї аз физика 
барои синфи 11. Д., 2017; Неъматов А., Сияхаков С. М., Мирзомамадов А. 
Г. Сборник задач по общему курсу физики. Д., 2017; Неъматов А., Каримов 
К. Маҷмуаи масъалањои тестї аз механика. Д., 2017; Неъматов А., 
Мирзомамадов А. М., Исмонов Ф. Электрик ва магнетизм. Д., 2017; А. 
Неъматов, А. Г. Мирзомамадов, Р. Давлатов, М. Абдуллоев Масъалањои 
тести аз физикаи молекулавї. Д., 2017; Неъматов А., Мирзомамадов А. Г. 
Масъалањои тести аз физика. Д., 2017; Неъматов А., Туйчиев Њ. Ш., 
Сафаров М. М., Шерматов М., Ќодиров Б. А., Сияњаков С. М., Умаров А. 
А., Мирзоева Ќ., Мирзомамадов А. Г. Давлатов Р. Корњои лабораторї аз 
механика. Д., 2017; Неъматов А., Туйчиев Њ. Ш., Сияњаков С. М., 
Мирзоева Ќ., Мирзомамадов А. Г. Корњои лабораторї аз физикаи 
молекулавї. Д., 2017; Неъматов А., Сияњаков С. М., Мирзомамадов А. Г. 
Комплекси таълимию методї аз физикаи умумї (механика). Д., 2017 ва ѓ. 
чоп шудаанд.  

Солњои охир дар лабораторияи «Физикаи гармо» бо роњбарии 
профессор Сафаров М. М., профессор Маљидов Њ., дотсент Неъматов А. як 
ќатор љавонон корњои илмї-тадќиќотї гузаронида, рисолањои номзадї 
дифоъ намуданд. Аз љумла номзади илмњои техникї, дотсент Сияњаков С., 
номзади илмњои техникї, дотсент Мирзомамадов А. Г., номзади илмњои 
техникї, Ѓуломов М. М, номзади илмњои техникї Давлатов Р, номзади 
илмњои техникї Абдуллоев М. дастпарварони ин лаборатория мебошанд. 
Айни њол дар лабораторияи физикаи гармо як ќатор унвонљўён аспирантон 
ба корњои илмї тањќиќоти машѓуланд.  

Имрўз дар кафедра 13 нафар устодон, дотсентон Умаров А. А. 
Неъматов А., Шерматов М., Ќодиров Б., Мирзомамадов А. Г., Ѓуломов М. 
М., Давлатов Р. Љ., устодони калон Мирзоева Ќ., Шукрихудоев Х., 
Шокиров Р., ассистентон Матлаби Љаборзода, Љумъаев С., Анваров 
Љаваршо ба таълиму тарбия ва корњои илмї-тањќиќотї машѓул мебошанд.  

Дар охир ќайд кардани хизмати бузурги устодони кафедра дотсент 
Тўхтасунов И., дотсент Норматов А., профессор Маљидов Њ., дотсент 
Бендерский С. Я., дотсент, Шерматов М., профессор Сафаров М., устодони 
калон Двойкин Е. П., Ландман И. М., Ёќубов М., профессор Солењов Т., 
дотсентон Ќодиров Б. А., Самиев С., Неъматов А., Туйчиев Ш., Турсунов 
Н., Сияњаков С. М., Мирзоева Ќ., Турсунов З., Рашидов С., Љабборов Т., 
Давлатов Т., Њакимов Ќ., Шарипов Ќ., Љанобилов Ќ., Жабаров О., 
Марупов Н., Зокиров Р., Ахмедшина З. М., Зубайдов С., Абдуњамидова З., 
Акрамов М. Б. Асоев Р., Боймуродов Э., Добровольский О. В., Пўлодов Љ., 
Рамм Р., Файзуллоев З., Шестерова Е., Раљабов Њ., Расулов Н., Ржевский В. 
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Н., Љуманбоев Њ., Шодиев Т., Норќулов А., Щербаков Ю. Д. Куинов Н. Г., 
Бобоев Г. Ю., Нозимов О., Ашўралиев С., Ширинхонов Ш., Назаров Љ., 
Умаров А. А., Мирзомамадов А. Г. Шукрихудоев Х., Давлатов Р. Љ., 
Шерматова Б., Абдуллоева С., Мањмудова Г., Атаќулова Д., Рабиева Б., 
Матлаби Љабборзода, Ѓуломов М. М., Љумаев С., Анваров Љаваршо, 
Љумъаев Њ. ва дигарон бамаврид аст. Бо номи њар яки ин устодон рушду 
камоли кафедра, муваффаќиятњои факултети физика алоќаманд мебошад.  

 
ФИЗИКАИ ЭКСПРЕМЕНТАЛЇ, кафедра.  
Кафедраи физикаи эксперименталӣ моњи сентябри соли 1990 дар 

заминаи кафедраи физикаи назариявї таъсис ёфт. Мақсади таъсиси 
кафедра муттаҳид кардани мутаххасисони илмӣ-омӯзгорӣ ва ҳамгиро 
кардани лабораторияҳои таълимӣ, фароҳам овардани шароитҳои 
самараноки таълимӣ ва корҳои илмӣ-тањқиқотӣ буд. Аз рӯзҳои аввал дар 
кафедра раванди таълим аз рӯйи фанҳои электротехника, радиотехника, 
асосҳои автоматика ва техникаи ҳисоббарор, татбиқи МЭҲ дар идора 
кардани равандҳои технологӣ, физикаи умумӣ ва курсҳои махсус аз 
физикаи полимерҳо ба роҳ монда шуд. Дар ихтиёри кафедра 
лабораторияҳои таълимии таҷҳизонидашудаи радиотехника, 
электротехника, лабораторияҳои илмӣ – тањқиқотии физикаи полимерҳо ва 
таҳлили рентгенӣ фаъолият доштанд.  

Асосгузор ва сарвари аввалини кафедраи физикаи эксперименталӣ 
дотсент (њоло профессор) Рашидов Љ. буд ва дар кафедра 8 нафар 
номзадҳои илм фаъолият доштанд. Солњои гуногун ба кафедра инњо 
сарварї намудаанд: дотсент Рашидов Љ. (солҳои 1990-2002), дотсент 
Шоимов У., (солҳои 2002-2004), досент Шерматов М. (солҳои 2004-2008). 
Соли 2008 кафедраи физикаи назариявӣ ва кафедраи физикаи 
эксперименталиро муттаҳид намуда, кафедраи физикаи назариявӣ ва 
эксперименталӣ ташкил карда шуд. Мудири кафедраи физикаи назариявӣ 
ва эксперименталӣ солҳои 2008-2009 дотсент Муҳаббатов Х. Қ. ва солҳои 
2009-2012 дотсент Нуриддинов З. буданд. Аз соли 2012 кафедраи физикаи 
эксперименталӣ боз аз нав ба фаъолият шурӯъ намуд ва роҳбарии 
кафедраи навтаъсис ба уҳдаи дотсент Қодиров Б. А. гузошта шуд (то соли 
2016), аз соли 2016 то њол роњбарии кафедраро дотсент Муњаббатов Х. Ќ. 
ба уҳда дорад.  

Дар ибтидои фаъолияти кафедраи физикаи эксперименталӣ дар он 5 
нафар дотсентон (Тӯхтасунов И. Т., Богданов А. И, Љанобилов Ќ., 
Файзуллоев З., Бобоев Г. Ю.), се нафар номзадҳои илм (Њакимов Ќ., 
Љуманбоев Њ., Рашидов Љ.), се нафар муаллими калон (Хусравов Љ., 
Рашидов С. ва Насруллоева М.) кор мекарданд.  

Дар озмоишгоҳҳои илмӣ донишљӯён таҳти роҳбарии устодони 
пуртаҷриба корҳои илмию тањқиқотӣ гузаронида, натиҷањои онро ба 
шакли рисолаҳои дипломӣ, корҳои озмунӣ ҷамъбаст менамуданд. Бештари 



795 

 

корҳои илмию тањқиқотии кафедра ба омӯзиши хосиятҳои физикии 
ҷисмҳои сахт (хосиятҳои механикӣ, электрӣ), махсусан физикаи полимерҳо 
бахшида шуда буд.  

Дар давраи солҳои 2004-2008 (мудири кафедра дотсент М. Шерматов) 
дар назди кафедраи физикаи эксперименталӣ барои донишҷӯёни 
факултетҳои ғайритахассуси (факултетњои химия, биология, география, 
технология) озмоишгоҳҳои таълимии механика ва физикаи молекулӣ, 
барқӣ, оптика аз нав барқарор карда шуд.  

Бо саҳми устодони кафедра ин озмоишгоҳҳо бо асбобу анҷомҳои 
таълимӣ таҷҳизонида шуданд. Махсусан саҳми устодон Шерматов М., 
Ќодиров Б. А., Рашидов С., Шоимов У., Нуриддинов З., Муҳаббатов Х. Қ., 
Ширинбеков З., Шукрихудоев Х., Абдуҳамидова З., Қушматов А., 
Давлатов З., Соқиев Р., Бобохонова Ш. Н., Дустов Љ. М. -ро қайд кардан 
бамаврид аст. Дар давраи солҳои 2008-2018 (мудирони кафедра дотсентон 
Муҳаббатов Х. Қ., Нуриддинов З.) дар назди кафедра маҳфилњои 
«Ихтирокорон» (роњбараш муаллими калон Қушматов А.) ва «Камертон» 
(роњбараш профессор Ќодиров Б. А.) ташкил карда шуд.  

Таҳти роҳбарии дотсентон Муҳаббатов Х. Қ, Шерматов М., 
Нуриддинов З., Ќодиров Б. А. ва муаллимони калон Қушматов А., Соқиев 
Р як зумра донишҷӯён ба сохтани як қатор асбобҳо ва дастгоҳҳо барои 
истифода дар соҳаҳои гуногуни саноат ва истеҳсолот ноил шуданд. 
Аъзоёни ин маҳфил бо асбобҳо ва лоиҳаҳои худ борҳо дар телевизион 
баромад намуда, дар озмунҳо иштирок карда, сазовори ҷоизаҳо шуданд ва 
ҷойҳои аввалро ишғол намуданд.  

Ҳоло дар кафедра бо равияи 01. 04. 07. «Физикаи муҳитҳои 
конденсионӣ» омӯзгорони кафедра (профессор Маљидов Њ., профессор 
Қодиров Б. А., дотсент Муҳаббатов Х. Қ., ассисентон Бобохонова Ш. Н., 
Алишери З., Бахтовари М., Холов И. Р., Љаъфаров Б. А. Дустов Љ., 
Расулзода Ф. З.) корҳои илмию тањқиқотӣ мегузаронанд.  

Дар соли тањсили 2020-2021 дар кафедра 16 нафар устодон ва 
лаборантон фаъолият менамоянд, ки ду нафар профессор Маљидов Њ. ва 
Ќодиров Б. ва ду нафар номзади илм, дотсент Муҳаббатов Х. Қ. ва Нуров 
Ќ. Б. мебошанд. Шуъбаи аспирантураро омӯзгорон Бобохонова Ш. ва 
Дустов Љ. хатм намуданд. Бобохонова Ш. дар нимсолаи якуми соли равон 
ва нимсолаи дуюм Дустов Љ. дар рухсати эљодии илмї мебошанд. 
Омўзгорон Алишери З., Бахтовари М., (Холов И. Р. унвонљўй) дар шуъбаи 
ѓоибона соли сеюм ва Љаъфаров Б. А. шуъбаи ѓоибонаро хатм намудааст, 
аспирантураи донишгоњ илмии худ кор бурда истодаанд. Инчунин, як 
нафар доктор PhD соли дуюм корњои илмї-тањќиќотї мебарад (Расулзода 
Фаррух)  

Кафедраи физикаи эксперименталї бо корхонањои: Коргоњи 
мошинасозї “Тољиктекстилмош»; Телерадиоком, ЉДММ Шабакањои 
барќии шањри Душанбе, Маркази барќии шањри Душанбе 1, 2, 
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Силсиланерўгоњњои барќии Варзоб 1, 2, 3, Корхонаи воњиди давлатии 
комуналии тралейбусњо, Литсейи касбии алоќа дар шањри Душанбе ва 
колељи омўзгорони муњандиси дар шањри Душанбе робитаи зичи корї 
дорад. Донишљўёни факултети физика тањти роњбарии устодони кафедра 
дар заминаи ин корхонањо таљрибаомўзии истењсолї мегузоранд.  

Дар давраи таљрибаомўзии истењсоли донишљўён барои навиштани 
корњои курси ва хатмкунї маводи зарурї љамъ мекунанд, инчунин, барои 
љамъбасти кори хатмкуниашон дар корхонањою шабакаи барќи шањри 
Душанбе ва дигар корхонањо озмоиши илми-амалї мегузаронанд.  

Кафедра ду нафар докторант аз руйи ихтисос PhD (Савруллои 
Абдувоиз, Расулзода Фаррух), як нафар унвонљўй (Холов И. Р.) 
аспирантон (Љаъфаров Б. А., Фаќиров Г. М., Холов Д. А., Муродов С., 
Шоназаров Р., Дустов Љ. М., Бобохонова Ш. Н.) ва магистрони кафедра 
(Љаъфаров Б. А., Муждаи Нуралї), (шањрвандони Љумњурии исломи 
Афѓонистон) шањрвандони давлати Туркия Халил Чинар, Зањит Уста, 
Зењра Йилдирим, Сабрулои Абдулвоиз; Алишери З.; Бахтовари М.; 
Расулзода Фаррух; Ниёзов С.; Собиров Муртазо.  

Њамасола дар кафедра конференсияи илмии амалии анъанавии 
апрелии устодон ва донишљўён ташкилу гузаронида мешавад, ки дар он 
устодони кафедра иштирок намуда, маърузањо мекунанд.  

 
 
ФИЛОЛОГИЯ, факултет. 
Факултети филология бо номи шуъбаи адабиёту забоншиносї соли 

1931 таъсис ёфтааст. Асосан, омўзгорони забон ва адабиёти тољикро дар 
факултети таъриху филология тайёр мекарданд. Соли 1978 факултети 
филология аз факултети таърих људо шуда, ба факултаи мустаќил табдил 
ёфт. 

Нахусткафедраи факултет кафедраи забон ва адабиёти тољик буд, ки 
соли 1931–1932 таъсис ёфтааст. Дар аввали солњои  сиюм (1932–1933) 
нахустин устодони кафедра, профессорон Њусейнзода Ш., Болдирев А.Н., 
Муродзода буданд. Онњо дар шароити душвори солњои сиюм барои 
инкишофи илму фарњанги тољик љидду љањд намуда, дар тарбияи 
мутахассисони  соњаи филология кўшиши зиёд ба харљ додаанд. Солњои 
баъдї устодон Мирзозода Х., Хољаев И., Бузургзода Л., Њољизода Б. дар 
факултет дарс гуфтаанд. Солњои  1936–1937 кафедраи якљояи адабиёти 
тољику рус (мудираш достент Старухин) ва кафедраи забонњои тољикиву 
русї  созмон  ёфт.  

Соли 1938 Бузургзода Л. аз нав ба кори факултет љалб шуд. Инчунин, 
забоншинос, номзади илмњои филологї Љалолов О. (аз соли 1939), 
Мирзоев А., Эшонљонов А. ва Ниёзмуњаммадов Б. ба факултет омада, 
кафедраи якљои забон ва адабиёти тољикро аз нав созмон доданд. 
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Аз солњои 40-ум кафедраи забон ва адабиёт аз њисоби хатмкардагони 
боистеъдоди факултет ташаккул ёфт. Аввалин дастпарварони факултет 
Масъумї Н., Сатторї Н., Пўлодї Т. дар кафедра ба кор монданд. 

Солњои Љанги Бузурги Ватанї факултети филологияро Шакурї М. 
(Шукуров М.), Табаров С., Исматуллоев М. хатм намуда, дар њамин  љо ба 
кор шуруъ намуда, парчамбардори филологияи тоҷик шуда, унвонҳои 

баланди илмӣ доктори илмӣ филология, профессор, узви вобаста ва узви 

пайвастаи АИ ҶТ гаштаанд.. Баъдтар хатмкардагони факултет Ниёзї Ш., 
Исоев Я., Бобокалонова Љ., Бозидов Н., Њакимова Х., Фозилов Н., 
Маликов Г., Ќудратова Р., Рањимова М., Мирзоева З., Ќурбонов П. ва 
дигарон, ки иддае аз онњо профессорон, докторњои илм ва ќисме њамчун 
номзади илму муаллимони калон дар факултет адои вазифа карданд. 

Дар факултет докторони илмњои филологї Розенфелд А.З., 
Расторгуева В.С.,. Болдирев А.Н., Жданов А., Масъумї Н., узви вобастаи 
АИ Тољикистон, профессор Њусейнзода Ш., олимони маъруф Бузургзода 
Л., Њољизода Б., Хољаев И., Пўлодї Т., дотсентон Сатторї Н., Эшонљонов 
А. ва дигарон кор карда, ба тадќиќотњои илмї низ машѓул буданд. 

Дар факултет олимони машњур, докторњои илмњои филологї, 
профессорон Мирзозода Х., Исматуллоев М., Бобокалонова Љ., Сайфиев 
Н., Мирзоев С, Њамроќулов Х, Набиева Р., Исмоилов Ш., Бозидов Н.. 
Шербоев С. кафедрањоро сарварї кардаанд. Инчунин, хизмати устодон 
Давронов С., Мирзоев С., Наимбоев С., Анварї С. ва дигарон дар тарбияи 
хатмкунандагони факултет назаррас буд. 

Дар солњои мављудияти факултет теъдод ва сифати њайати 
профессорону устодон хеле афзуд. Имрўз дар кафедрањои факултет – 
кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ, назария ва таърихи адабиёти  
ва методикаи таълими забону адабиёти тољик устодони зиёде кор 
мекунанд, ки аз онњо 1 нафар академики АМИТ (Салимӣ Н.), 1 нафар узви 
вобастаи АМИТ (С.Раҳматуллозода), 9 нафар докторони илм, профессорон, 
боќимода номзадњои илм, дотсентон ва муаллимон ва ассистентон 
мебошанд. 

Дар факултет имрўз беш аз 1100 донишљў дар шуъбањои рўзона ва 
шуъбаи тањсилоти фосилавї ба тањсил фаро гирифта шуда,  зиёда аз 50 
нафар омўзгорон, аз љумла, д.и.ф, узви пайвастаи АМИТ, профессор 
Н.Салимӣ, д.и.ф. узви вобастаи АМИТ, профессор Рањматуллозода С.,  д.и.ф., 
профессорон: Восиева Р., Солењов Ш., Исрофилниё Ш., Худойдодов А., 
Муҳаммадҷонзода О., Элбоев В., Муллоев А., Казакова У., Гадоев Н., 
Саидов С.; дотсентон: Сулаймонов И., Ќосимї С., Мирзоалиева А., 
Ќурбонов М, Мирбобоев А., Алиев О., Матробов С., Саидолим К., 
Хидиров Р., Шоев А., Муњаммадзода Љ., Бобомуродова М., Саидов Ҳ., 
Шоев Р., Бобокалонова Р., Холназаров Р.М., Муминова С.,  Юсуфов Ш., 
Исмоилов Б., Зикаева С.; муаллимони калон Турсунова М.,  Муборакиён 
С., Раҷабов А., Умедҷони Л., Норова Г., Холбобоева Х., Муминов Б., 
Имомбердиева С. ва ассистентон Абдураҳмонов М., Валиев Ҷ.,  Аҳмадова Б.,  
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Мерганзода М.,  Зоитова М., Шарифзода Ш., Гулнораи Н., Абдуллои У., 
Самиева Н., Холова Ф., Иброҳимов Э. ва дигарон ба таълиму тарбия 
машғуланд. Рисолаҳои илмии муаллимони калон ва ассистентони мазкур аз 
муҳокимаҳои илмии сексияҳои забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ гузашта дар 

арафаи дифоъ қарор доранд. Дар факултет сексияи забоншиносӣ ва 

адабиётшиносӣ фаъолият мекунанд, ки барои муҳокимаи корҳои илмӣ-

тадқиқотӣ, рисолаҳои номзадию докторӣ ва равияҳои илмӣ таъсис дода 

шудааст, ҳамчун аъзо на танҳо донишмандони факултет, балки берун аз он ҳам 

ҷалб шудаанд ва онҳо хеле фаъоланд. 

Дар факултет дар назди кафедрањо семинарҳои илмӣ-назариявӣ ва 
мањфилњои гуногун фаъолият доранд. Аз љумла, дар кафедраи адабиёти 
тољик аз оѓози фаъолияташ мањфилњои адабии «Адибони љавон» ва 
«Адабиётшиносї», дар кафедраи забони тољикї мањфилњои «Забоншиноси 
љавон» ва «Хушнависон», дар кафедраи методикаи таълими забон ва 
адабиёти тољик мањфили «Методисти ҷавон» амал мекунанд. Машњуртарин 
олимону адибони тољик амсоли Масъумї Н., Рањимзода Б., Пўлодї Т., М. 
Шакурии Бухорої, Амонов Р., Табаров С., Лоиќ Шералї, Убайд Раљаб, 
Ѓаффор Мирзо, Файзулло Ансорї, Абдусалом Атобоев, Акобир Шарифї, 
Fоиб Сафарзода, Абдуњамид Самадов, Кароматуллои Мирзо, Мењмон 
Бахтї, Њабибулло Файзулло, Зиё Адбулло, Мўњтарам Њотам, Камол 
Насрулло, Њабибулло. Нозирї,Сайёд Fаффор, Парда Њабиб, Шањрияи 
Адҳамзод, Муътабари Раштї, Хусрави Саъдуллоњ шогирдони њамин 
мањфилњои адабии факултет буданд. Имрўзњо ин анъанаи неку пурмањсул 
идома дорад.  

Дар ин солњо робитаи факултет бо дигар марказњои илмї густариш 
ёфт. Аз љумла, бо Донишкадаи такмили ихтисоси назди Вазорати маориф 
ва илми Љумњурии Тољикистон, Институти забон ва адабиёти ба номи 
Рўдакии АМИ Тољикистон, Донишгоњи славянии Россия–Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии ш. Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров, Донишгоњи миллии 
Тољикистон, Донишгоњи давлатии ш. Хоруѓ ба номи М. Назаршоев, 
Пажуҳишгоњи  рушди маорифи Тољикистон, Донишкадаи забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, Донишгоњи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав ва муассисањои таълимии ш. Душанбе, њамчунин, бо 
донишгоњу донишкадањои Ўзбекистону Россия робитањои илмиву таълимї 
ба роњ монда шудааст.  

Устодони факултет ба сифати муќарризи расмиву ѓайрирасмї дар 
њимояи рисолањои номзадию докторї дар шуроњои илмии Тољикистону 
Узбекистон ва Россия баромад мекунанд. Дар назди ДДОТ ба номи С. 
Айнї дар заминаи факултети филологияи тољик аз соли 2017 Шурои 
диссертатсионии 6Д КОА-028 (аз филологияи тољик) аз рўи се самт: забони 
тољикї, адабиёти тољик ва типологияи муќоисавии забонњо амал мекунад, 
ки раисии онро профессор А. Худойдодов ба уњда дорад. Устодони 
факултет, докторон ва номзадњои илм профессорон А. Худойдодов, С. 
Рањматуллозода, Ш. Солењов, В. Элбоев, Ш.Исрофилниё, А.Муллоев, С. 
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Хољазод, А.Мирбобоев, А. Мирзоалиева, узви Шурои диссертатсионї ва 
профессор Восиева Р. узви Шурои диссертатсионї дар назди ДДХ ба номи 
Б. Fафуров мебошанд.   

Дар тайёр кардани кадрҳои баландихтисос донишмандони факултет 

саҳми калон доранд. Ҳамасола дар шурои номбаршуда ва дигар шуроҳои илмии 

кишвар шогирдони устодони мазкур рисолаҳои номзадию докториашонро 

дифоъ намуда, соҳиби дараҷаҳои илмии номзад ва доктори илми филология 

мешаванд. Дар ин росто хизматҳои собиқ ректори донишгоҳ ва ҳоло сафири 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Узбекистон академики АМИТ, профессор 

А.Раҳмонзода, академики АМИТ Н.Салимӣ, узви вобастаи АМИТ С. 

Раҳматуллозода, профессорон О.Муҳаммадҷонзода, А. Худойдодов, В.Элбоев, 

А.Муллоев, Ш.Исрофилниё, Ш. Солењов ва дотсент А.Мирбобоев бузург аст. 

Аз ҷумла, бо роҳбарии академик А.Раҳмонзода ассистент Маҳмудзода О 

(рисолаи номзадӣ); таҳти роҳбарии марҳум профессор Ш.Исмоилов дотсент  

Гадоев Н. (рисолаи докторӣ), муаллимони калон Сулаймонов И. О., 
Саидова Ҷ. ва Муминова С., (рисолаи номзадӣ) дифоъ карда бошанд, бо 
роҳбарии   узви вобастаи АМИТ, профессор С.Раҳматуллозода дотсент 

Ғаффоров А. (рисолаи докторӣ), муаллимони калон Каримова М., 
Холназаров Р.М., Юсупова С., Раҷабов А. ва унвонҷӯ Хоҷамиров М.  
рисолаҳои номзадӣ дифоъ намудаанд. Бо роҳбарии О.Муҳаммадҷонзода 

ассистент Исмоилов Б. (рисолаи номзадӣ); таҳти роҳбарии Худойдодов А. 

муаллими калон Муҳаммадзода Ҷ. (рисолаи номзадӣ); бо роҳбарии 

А.Мирбобоев муаллимони калон Бобокалонова Р., Раҳмонов Б. ва Юсупов Ш. 
(рисолаҳои номзадӣ); таҳти роҳнамоии Ш. Исрофилниё ассистент Ҷӯраева Х. 

(рисолаи номзадӣ); бо роҳбарии А.Муллоев марҳум Раҳимӣ Х. ва ассистент 

Қодирова Д. (рисолаи номзадӣ); бо роҳнамоии Ш.Солеҳов муаллими калон 

Равшан Раҳмонӣ (рисолаи номзадӣ) дифоъ кардаанд, ки имрӯз дар донишгоҳ 

кору фаъолият доранд. Ҳамчунин, бо роҳбарии марҳум Н.Сайфиев муаллими 

калон Зикаева С. рисолаи номзадӣ дифоъ кард, ки имрӯз дар таълиму тарбияи 

шогирдон саҳм дорад. Ҳамчунин, устодон Н.Салимӣ, А.Раҳмонзода, 

А.Худойдодов, О.Муҳаммадҷонзода, А.Муллоев, Ш.Солеҳов, В.Элбоев, 

Ш.Исрофилниё, С.Раҳматуллозода ва дигарон дар тарбия ва роҳбарию ба анҷом 

расонидании корҳои илмӣ-тадқиқотии шогирдони берун аз донишгоҳ ва хориҷи 

кишвар саҳми калон доранд.  

Равияҳои илмии кафедраҳои факултети филологияи тоҷик ба 
муҳимтарин масъалаҳои илмӣ вобаста мебошад.  Кафедраи назария ва 
амалияи забоншиносӣ мутобиқи равияи «Ташаккул, таҳаввул ва рушди 
забон» ва проблемаҳои «Инкишофи шеваҳои забони тоҷикӣ дар шароити 
муосир», «Ташаккул ва таҳаввули таърихи забони тоҷикӣ» ва «Забон ва 
сабки осори шифоҳии мардумони эронитабори минтақаҳои Ҳиндукуши 
шарқӣ», кафедраи назария ва таърихи адабиёт аз рўйи “Проблемаҳои 
асосии адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик, “масъалаҳои мубрами 
адабиёти ўзбек» ва “Робитаҳои адабӣ» ва кафедраи методикаи таълими 
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забон ва адабиёт  вобаст ба “Тањќиќу омўзиш ва дар амал тадбиќ 
намудании методњои нав  ва босамари таълими забон ва адабиёт, алалхусус 
муносибати  босалоњият ба таълим» фаъолият менамоянд. Тибқи ин равияву 

проблемаҳо устодони кафедраҳо асару мақолаҳои илмӣ, воситаю дастурҳои 

илмӣ ва рисолаҳои номзадию докторӣ навишта истодаанд. 

Кафедраҳои факултет дар таҷлили конференсияҳои илмии донишгоҳӣ, 

ҷумҳуриявӣ ва байналхалқӣ саҳмгузор мебошанд. 
Факултети филологияи тољики Донишгоњи омўзгорї тўли солњои 

мављудияташ бисёр фарзандони фарзонаи халќро ба камол расонидааст. 
Хатмкардагони ин даргоњи илму фарњанг  дар рушду камоли љабњањои 
мухталифи њаёти љомеа њиссаи арзандае гузоштаанд. Бисёре аз 
дастпарварони факултет дар ќаламрави љумњурї ва берун аз њудуди 
Тољикистон дар давлатњои њамсоя машѓули корњои муфиданд. Аз љумлаи 
дастпарварони факултет Неъмат Ќаробоев – Ќањрамони Иттифоќи 
шуравї, Носирљон Масъумї – олим ва шоири тољик, собиќ мудири 
кафедраи адабиёти тољик, узви вобастаи АИ Тољикистон, Муњамадљони 
Шакурии Бухорої – академик, Соњиб Табаров – узви вобастаи АИ 
Тољикистон, Воњид Асрорї – доктори илмњои филологї, профессор, 
Шарофиддин Рустамов – узви вобастаи АИ Тољикистон, Боќї Рањимзода – 
шоир, дорандаи Љоизаи давлатии ба номи А. Рўдакї, Абдушукур 
Пирмуњаммадзода – драматург ва адабиётшиноси тољик, Файзулло Ансорї 
– шоир ва драматург, Убайд Раљаб – шоир, дорандаи Љоизаи давлатии ба 
номи А. Рўдакї, Лоиќ Шералї – Шоири Халќии Тољикистон, дорандаи 
Љоизаи давлатии ба номи А. Рўдакї, Низом Нурљонов – доктори илмњои 
санъатшиносї, профессор, Бобо Насриддин – нависанда, Абдусалом 
Атобоев – нависанда, драматург, Урун Кўњзод – нависанда, дорандаи 
Љоизаи давлатии ба номи А. Рўдакї, Камол Насрулло – шоир, дорандаи 
Љоизаи давлатии ба номи А. Рўдакї, Масъуд Муллољонов – мунаќќид ва 
публисист, собиќ муњаррири маљаллаи «Помир», Шавкат Ниёзї – 
адабиётшинос, Абдулњамид Самадов – нависанда, дорандаи Љоизаи 
давлатии ба номи А. Рўдакї, Њусейн Насриддин – Њофизи Халќии 
Тољикистон, Леонид Мањкамов – кинодраматург, дорандаи Љоизаи 
давлатии ба номи А. Рўдакї, Мањмуд Шоев – муаллими 
хизматнишондодаи Тољикистон, Соима Ховарї – тарљумон, собиќ 
муњаррири калони нашриёти «Ирфон», шоирон Зиё Адбулло, Мўњтарам 
Њотам, Њабибулло Нозирї, Њабибулло Файзулло, Ѓоиб Сафарзода, 
Акобири Шарифї, Сайёд Ѓаффор, Зарангез, Муътабари Раштї ва ѓайрањо 
мебошанд. 

Собиќ устодони факултет, ки сазовори унвонњои ифтихорї ва 
мукофоту љоизањои давлатї гардидаанд, хеле зиёданд. Аз љумла, профессор 
Табаров С. дорандаи Љоизаи Абуабдулло Рўдакї (2010), профессор 
Сайфиев Н. «Корманди шоистаи Тољикистон» (1998), профессор Љўраев Ѓ. 
дорандаи Љоизаи  ба номи Абўалї ибни  Сино (1989), «Љоизаи Мавлавї»-и 
Бунёди байналмилалии забони тољикї-форсї (1999), «Корманди шоистаи 
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Тољикистон» (1999), дотсент Мањмудов М. «Корманди шоистаи 
Тољикистон» (2002), «Љоизаи Мавлавї»-и Бунёди байналмилалии забони 
тољикии форсї (1999), дотсент Сафаров Й. «Корманди шоистаи 
Тољикистон» (2003), Нуров С. «Корманди шоистаи Тољикистон» (2009)  
профессор Шербоев С. дорандаи ордени «Шараф» (1999), «Корманди 
шоистаи Тољикистон» (2007) ва дигаронро ном бурдан мумкин аст. 

Факултетро Ањмадов М. (1978–1988), Наимбоев (С. 1988–1995), Саидов  
С. (1995–1996), Сулаймон Анварї (1996–2002), Ќурбонов М. (2002–2005), 
Саъдии Ќосимї (2005–2007), Худойдодов А. (2007–2010), Рањматуллозода 
С. (2010-2012), Шарифов Б. (2012-2017, 2018-2020), Муллоев А. (2017-2018) 
роњбарї намудаанд. Аз 15.07.2021 роњбарии факултетро профессор Восиева 
Р. ба уњда дорад. Муовинони феълии декан  Умедҷони Лоиқшо (бахши 

таълим), Валиев Ҷамшед (бахши тарбия)  ва Холназаров Руҳулло (бахши илм) 

мебошанд. 
 

 
ФИЛОЛОГИЯИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ, кафедра.  
  Кафедраи филологияи забони англисї, яке аз кафедраи љавонтарини 

факултети забони англисї ба њисоб меравад. Кафедраи мазкур бо ташабуси 
садорати факултет, моњи сентябри соли 2016 тањсиси ёфтааст. Сарварии 
онро номзади илмњои педаогї, дотсент Утаев М. М. ба уҳда дорад.  

  Имрўз дар кафедра 12 нафар, аз он љумла 11 нафар кормандони 
тасвибї ва 1 нафар њамкор фаъолият доранд. Дар кафедра як нафар 
номзади илмњои педаогї, дотсент, мудири кафедра – Утаев М. М. ва ду 
нафар номзади илми филология, дотсентон, Баротзода Ф. К. ва Чуракулов 
Б., 2 нафар саромўзгор Нуров М., Њаитбоева Њ. ва 9 нафар ассистентон 
фаъолият мекунанд, ки аксарияти онњо шуъбаи магистратураи 
донишгоњњои бонуфузи Федиратсияи Руссияро хатм намудаанд.  

 Муаллимони кафедра мувофиќи равияи наќшаи дурнамои илмї кори 
илмї-методї ва илмї-тадќиќотї мебаранд. Онњо тањти унвони «Амалї 
гардонидани муошират дар зинањои иптидоии омўзиши забони англисї 
дар ихтисосњои филологї бо истифода аз усулњои интерактивї» фаъолияти 
илмиро ба роњ монданд. Аз рўи ин равия наќшаи дурнамои кори илмї-
тадќиќотї тартиб дода шудааст, ки мувофиќи он дар кафедра аксарият 
кори илмї мебаранд: Утаев М. М., Баротозода Ф. К., Љуракулов Б., 
Хайруллоева С. Х., Нуров М., Ањмади А., Мадаминов Н. ва дигарон.  

 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи 
Барномаи давлатии такмил ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020» назди мутахассисону 
омўзгорони мактабњои олї ва миёнаи тањсилоти умумї вазифањои 
пурмаъсули ба таври куллї такмил додани омўзиш ва таълими забони 
англисиро барои панљ соли минбаъда таќозо менамояд.  

  Такмили мазмун, восита ва усулу методњои таълиму тарбия, куллан 
баланд бардоштани сифати дониш ва имкониятњои эљодии мутахассисон –



802 

 

омўзгорони ояндаи забонњои хориљї таќозо менамояд, ки донишљўён 
донишњои забонї, тахассусї ва методологиро њарчї бештар фаро гирифта 
тавонанд.  

  Дар амалї гардонидани ин вазифаю талаботи имрўзаи давлат ва 
љомеа дар самти омўзиш ва такмили забонњои хориљї кафедраи 
филологияи забони англисї мавќеи басо муњим доад. Кафедра дар 
факултет ва донишгоњ яке аз кафедрањои тахасусї ва пешбар ба шумор 
рафта, дар тайёр намудани мутахасисони баландихтисоси забони англисї, 
барои кишвар сањми арзанда мегузорад.  

 Аз ин лињоз омўзгорони кафедра дар факулта, аз курси амалияи 
нутќи шифоњї ва хаттии забони англисї, грамматикаи амалї, назарияи 
грамматика, лањљашиносї дарс гуфта, роњбари рисолањои хатм ва 
рисолањои магистрї дастпарварони худро ба уҳда доранд.  

  Азбаски кафедра навбунёд аст, он дар ташкили кори таълимї-
методї, аз љумла таълифи дастуру васоити таълим, таъмини адабиёти 
таълимї ва воситањои аёнї ва коркарди барномањои таълимї, комплексњои 
таълимї-методї эътибори калон медињад. Вобаста ба талаботи нав оид ба 
ислоњоти мактаби тањсилоти умумї, махсус ва олї, гузариш ба системаи 
тањсилоти ба стандартњои нав љавобгў, бахусус гузариш ба низоми 
кредитии тањсилот ва барномањои нави таълимї дар мактаби тањсилоти 
умумї кафедра тасмим гирифтааст, ки доир ба курси амалияи нутќи 
шифоњї ва хаттии забони англисї, грамматикаи амалї, назарияи 
грамматика, лањљашиносї дастуру васоити нави таълимї таълиф намояд.  

  Кафедра бо дигар кафедрањои факултет робитаи зич дорад. Ин дар 
ташкилу гузаронидани семинару вохўрињои муштарак, иштирок дар 
конфронсњои илмї-назарї ва илмї-амалии байни омўзгорони кафедрањо, 
таълифу мураттаб сохтани дастуру барномањои таълимї мавќеъи худро 
ёфтааст. Омўзгорони кафедра кўшиш ба њарљ медињанд, ки шогирдони 
факулта дар давоми омўзиши курсњои амалї ва назариявї дар донишгоњ ба 
салоњияти коммуникативї ва касбї соњиб гашта, њамчун мутахассисони 
варзидаи забони англисї ба камол расанд.  

 
ФОЗИЛОВ Суњроб (тав. 17. 02. 1982, д. Чашма-бозори 

н. Њисор), муаллими фанни педагогика, номзади илмњои 
педагогика (2014). Солњои 2000–2005 дар факултети 
математикаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил кардааст. 
Солњои 2005-2006 мудири кабинети кафедраи педагогикаи 
умумї, солњои 2006-2011 ассистенти кафедраи педагогикаи 

умумї шуда кор кардааст. Аз соли 2011 то 2014 ба сифати муаллими 
калони кафедраи педагогикаи умумї фаъолият намуда, дар мавзуи 
«Ташаккулёбии маърифатии мустаќилонаи донишљўён дар омўзиши 
низоми кридитї дар мактабњои олї» рисолаи номзадиро дифоъ намуд. Аз 
соли 2017 вазифаи мудирии кафедраи педагогика ва психологияи 
факултети тањсилоти томактабї ва ибтидоиро ба уњда дорад. Номбурда 
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муаллифи 2 монография, зиёда аз 30 маќолаи илмї ва мураттиби 5 
барномаи таълимї мебошад. 

 
ФОЗИЛОВА Любов Абдурашидовна (тав. 30. 12. 

1926, ш. Самарќанд, ваф. маълум нест), номзади илмњои 
педагогї (1970), дотсент (1975). Соли 1954 Донишкадаи 
омўзгории ш. Кулоб ва соли 1957 факултети забон ва 
адабиёти руси Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро бо дипломи 
аъло хамт кардааст. Солњои 1957–1959 муаллим ва 
мудири ќисми таълими мактаби миёнаи №32 ш. 
Сталинобод, 1959–1962 аспирант, 1962–1974 муаллими 

калони кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти рус, 1974–1987 
дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Муаллифи зиёда аз 10 маќолањои илмї аст. Бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва 2 медал ќадрдонї карда 
шудааст.  

 
ФОЗИЛОВА Маќсуда Зулфиќоровна (тав. 2. 02. 1966, 

д. Лангари н. Њисор), муаллими фанни таърих, номзади 
илмњои таърих. Солњои 1986–1991 дар факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. 
Љўраев тањсил намудааст. Солњои 1991–1993 мудири 
кабинети кафедраи таърихи сиёсї, 1993–1995 аспиранти 
кафедраи таърихи сиёсї, 1995–2001 муаллими калони 
кафедраи таърихи Ватани ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 2001–

2008 муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољики Донишгоњи 
давлатии тиббии Тољикистон ба номи А. Сино буд. Аз соли 2008 њамчун 
муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољик, муовини декани 
факултети таърих оид ба таълим, мудири кафедраи таърихи ДДОТ ба номи 
С. Айнї фаъолият мекунад. Муаллифи якчанд маќолањои илмї аст.  

Ас.: Тайёр кардани кадрњои занони педагог дар Љумњурии Тољикистон (1971–
1985). Д., 2007; Сиёсати давлатї оид ба тайёр кардани кадрњои педагогї аз шумораи 
занони мањалї дар солњои 70-80-уми асри ХХ. // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, 
3 (46). Д., 2008; Проблемањои тайёр кардани кадрњои баландихтисоси педагогї аз 
шумораи занони мањаллї дар Тољикистон дар солњои 80-уми асри XX // Ахбори 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, №1. Д., 2009. Влияние феодально-
религиозних пережитков в отношении к образованию женщин в дореволюционном 
Таджикистане//Паёми донишгоњи омўзгорї. № 5-2 (77) Душанбе, 2018. Состояние 
школьного образования девочек и женщин в дореволюционном Таджикистане. 
//Вестник Таджикского национального университета. Д., №4, 2019.  
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ФРЕДКИНА Ида Саламоновна (тав. 13. 12. 1918, 
вилояти Браянскии РСФСР, ваф. маълум нест), 
забоншинос, номзади илми филология (1969), дотсент 
(1971). Соли 1941 Донишкадаи таърих, фалсафа ва 
филологияи ш. Москваро хатм кардааст. Солњои 1941–
1942 духтури беморхонаи фронтї, 1942–1944 муаллими 
забон ва адабиёти рус дар курсњои љумњуриявии фанни 
забон ва адабиёти рус, 1944–1960 муаллими калони 
кафедраи адабиёти хориљии Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Ленинобод ба номи С. М. Киров, 1946 декани факултети 
забони русии донишкадаи номбурда, 1960–1970 муаллими калони кафедраи 
забон ва адабиёти хориљї, 1971–1992 дотсенти кафедраи забон ва адабиёти 
хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Аз соли 1985 баъди ба нафаќа баромаданаш њамчун њамкор 
фаъолияти омўзгорияшро дар донишкада то соли 1992 давом додааст. 
Муаллифи зиёда аз 25 корњои илмї, аз љумла њаммуаллифи китоби «Книга 
для четения по русскому языку для студентов вузов с таджикским языком 
обучения» (1966) буд. Бо 10 медал, нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон», «Барои муваффаќиятњои аъло дар кори 
мактаби олии ИЉШС» ќадр карда шудааст.  

 
ФРИДМАН Лев Моисеевич (тав. 16. 08. 1915, д. Любичи губернияи 

Чернигови РСФСР, ваф. 2005, ш. Москва), педагог ва равоншиноси 
маъруф, доктори илмњои педагогї (1972), профессори равоншиносї (1975). 
Соли 1931 ба Омўзишгоњи фабрикию заводии зодгоњаш ба тањсил дохил 
мешавад. Пас аз муддате ба Ленинград меояд ва дар курси шабонаи тайёрї 
ба мактаби олї, пас аз он дар факултети физика-математикаи Донишкадаи 
омўзгории ш. Ленинград ба номи Покровский тањсил намуда, соли 1937 
онро хатм мекунад. Солњои 1937–1940 муаллими мактаби миёна, сардори 
мактаби миёнаи омўзишгоњи њарбии бањрї ва муаллими математикаи 
факултети коргарии Донишкадаи киштисозї, муаллими математикаи 
омўзишгоњи омўзгорї буд. Солњои 1941–1945 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат намуда, дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок кардааст. Солњои 
1946–1956 њамчун муаллими калони кафедраи математикаи Донишкадаи 
омўзгории ш. Красноярск, 1956–1961 декани факултети физикаю 
математика ва мудири кафедраи методикаи таълими математикаи 
Донишкадаи омўзгории ш. Тула кор кардааст. Соли 1961 бо таклифи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко ба 
кафедраи навташкили математикаи элементарї ва методикаи таълими 
математика њамчун мудир ба кор меояд. Ў асосгузори кафедраи методикаи 
таълими математикаи донишкадаи омўзгории пойтахт буд, ки то соли 1963 
(то аз Тољикистон ба Россия рафтан) роњбарии онро ба уҳда дошт. Солњои 
минбаъда низ ў ба донишљўён ва аспирантони донишкадаи омўзгорї 
курсњои махсус хонда буд. Солњои 1963–1967 њамчун муаллими 
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математикаи Омўзишгоњи њарбии ш. Серпухов (вилояти Москва), аз соли 
1967 то охири умр њамчун ходими калони илмї ва сарходими илмии 
Институти педагогика ва психологияи умумии Академияи илмњои 
педагогии Федератсияи Россия кор мекунад. Оид ба мазмун, низом ва 
мавќеи масъала дар курси арифметикаи мактабї, принсипњои психологию 
педагогии таълими математика, асосњои дидактикии татбиќи масъала дар 
таълим ва дигар паҳлу  њои муњими таълими математика корњои илмї 
анљом додааст. Муаллифи зиёда аз 250 таълифоти илмї, аз љумла якчанд 
рисолањои илмї ва илмию методї мебошад. Бо сарпарастии ў 18 нафар 
тољикистониён рисолањои илмии худро дар соњањои педагогика, 
равоншиносї, методикаи таълими математика ва физика дифоъ намудаанд.  

Ас.: Логико-математическая модель распознавания в учебной деятельности. Д., 
1963; Арифметика (Пособия для студентов). Ч. 2, М., 1966; Организация 
программированного обучения математике, Днепропетровск. 1968; Масъалањои 
арифметикї ва тарзи њалли онњо (ҳаммуаллиф). Д., 1969; Назария ва амалияи 
њисоббарорї (ҳаммуаллиф). Д., 1975; Логико-психологичесий анализ школьних учебних 
задач. М., 1977; Как научиться решать задачи, М., 1979; Психолого-педагогические 
основи обучения математике. М., 1983; Наглядность и моделирование в обучении. М., 
1984; Педагогический опит глазами психолога, М., 1987; Психология восприятия, М., 
1999; Основи проблемологии. М., 2001.  

 
ФРОЛОВА Любов Ивановна (тав. 25. 11. 1936, н. 

Пугачеви вилояти Тамбов), забоншинос, номзади 
илмњои педагогї (1989), дотсент (1990). Соли 1957 
факултети забон ва адабиёти руси Донишкадаи 
давлатии омўзгории Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1957–1962 
муаллими мактаби миёнаи №8 ш. Душанбе, 1962–1963 
методисти кабинети забони русии Донишкадаи 
љумњуриявии такмили ихтисоси муаллимон, 1963–1968 

методисти калони шуъбаи ѓоибонаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе, 1968–1971 муаллим, 1971–1975 аспирант, 1976–1980 муаллими 
калони кафедраи методикаи таълими забони русї, 1980–1986 мудири 
кафедраи методикаи таълими забони русї дар синфњои ибтидої, 1987–1993 
дотсенти кафедраи забони русии факултетњои гуманитарї, аз соли 1996 
мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Муаллифи корњои 
зиёди илмї, илмию методї, аз љумла «Практический курс русского языка» 
(учебное пособие), ќисми 1 в 2 (1976–1978) мебошад.  
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Х 
ХАИМОВ Борис Натанэлович (тав. 18. 08. 1946, ш. Душанбе), 

риёзидон, номзади илмњои физика-математика (1989), дотсент (1993). 
Солњои 1964–1970 дар факултети механикаю математикаи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1970–1973 дар аспирантураи 
донишгоњи мазкур тањсил намудааст. Солњои 1973–1976 ассистенти 
кафедраи математикаи олии Донишкадаи политехникии Тољикистон, 1976–
1977 муаллими математикаи Техникуми энергетикии ш. Ќурғонтеппа, 
1977–1993 ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи анализи 
математикии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Њамзамон, солњои 1991–1993 вазифаи муовини декани 
факултети математикаро ба уҳда дошт. Солњои 1993–1996 њамчун дотсенти 
кафедраи анализи математикии Донишкадаи омўзгории ш. Балашовои 
Федератсияи Россия кор кардааст. Аз соли 1996 дар Исроил зиндагї 
мекунад. Муаллифи 29 маќолањои илмї, илмию методї ва њаммуаллифи 
якчанд дастурњои методї аст.  

Ас.: Нишондодњои методї барои корњои мустаќилонаи донишљўён аз анализи 
математикї (ҳаммуаллиф). Д., 1987; Коркарди методї оид муодилањои дифференсиалии 
сода (ҳаммуаллиф). Д., 1988; Нишондоди методї аз анализи математикї барои наќшаи 
корї ва кори мустаќилонаи донишљўён (ҳаммуаллиф). Д., 1991.  

 
ХАИМОВ Натан Борисович (тав. 17. 11. 1912, ш. 

Самарќанд, ваф. 14. 01. 1987, ш. Душанбе), риёзидон, 
номзади илмњои физика-математика (1954), дотсент 
(1958). Соли 1936 факултети математикаи Донишкадаи 
омўзгории ш. Ленинободро хатм кардааст. Солњои 
1936–1938 њамчун ассистенти кафедраи математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко, 1938–1945 муовини декани 
шуъбаи шабона ва декани факултети физика-

математика, 1945–1968 мудири кафедраи математикаи олии донишкадаи 
номбурда кор кардааст. То ба нафаќа баромадан дар вазифаи дотсенти 
кафедраи анализи математикии донишкадаи мазкур фаъолият намудааст. 
Доир ба назарияи сифатии муодилањои дифференсиалї 15 номгўи корњои 
илмиро ба чоп расонидааст. Инчунин, муаллифи китобњои дарсї барои 
донишљўёни ихтисоси математика буд. Барои хизматњояш бо унвони 
фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» (1964), 
ордени «Нишони фахрї», медалњои «Барои мењнати шоён дар солњои 
Љанги Бузурги Ватании 1941–1945», «Барои мењнати шоён» ва 
ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон 
мукофотонида шудааст.  
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Ас.: Анализи математикї (китоби дарсї, ќ. 1, 2). Д., 1955; Алгебраи олї. Д., 1961; 
Анализи математикї (Назарияи ќаторњо), ќ. 3. Д., 1966; Курси мухтасари анализи 
математикї, ќ. 1, (ҳаммуаллиф). Д., 1973; Курси мухтасари анализи математикї, ќ. 2, 
(ҳаммуаллиф). Д., 1986.  

 
ХАИМОВ Яков Натанович (тав. 17. 05. 1951, ш. 

Душанбе), риёзидон, номзади илмњои физика-
математика (1981), дотсент (1989). Солњои 1968–1973 дар 
факултети механикаю математикаи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил 
кардааст. Солњои 1973–1976 ассистенти кафедраи 
геометрия, 1976–1979 аспиранти Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Пас аз хатми аспирантура то соли 1991 њамчун 

ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи геометрияи донишкадаи 
омўзгории пойтахт фаъолият дошт. Аз соли 1991 дар Исроил зиндагї 
мекунад. Муаллифи 23 маќолањои илмї ва илмию методї мебошад.  

Ас.: О возрастающей последовательности ретрактов // Известия АН Тадж. ССР, 
1978, №3 (69); Гомотопический тип пространства, имеющего брикетное разбиение // 
Известия АН Тадж. ССР, 1979, №1 (69).  

 
ХАИМОВА Полина Лвовна (тав. 10. 10. 1924, д. 

Казанкеи вил. Николаеви ЉШС Украина), риёзидон, 
номзади илмњои физика-математика (1955), дотсент 
(1961). Соли 1945 факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченкоро бо дипломи аъло хатм кардааст. 
Солњои 1948–1951 дар аспирантураи донишкадаи 
номбурда тањсил намудааст. Солњои 1964–1984 њамчун 
дотсенти кафедраи геометрияи Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Соли 1984 ба 
нафаќа баромадааст. Аз соли 1992 ў дар Исроил зиндагї намудааст. 
Муаллифи зиёда аз 20 кори илмї оид ба назарияи сифатии муодилањои 
дифференсиалї мебошад. Бо нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон», «Аълочии маорифи халќи ИЉШС» ва медали 
«Собиќадори мењнат» ќадр карда шудааст.  

 
 ХАЙРУЛЛОЕВ Бањриддин (тав. 10. 01. 1956, д. 

Њайтак (њозира Гулрез)-и н. Файзобод), педагог, 
номзади илмњои педагогї (2006), дотсент (2006), 
профессор (2021). Солњои 1973–1977 дар шуъбаи мусиќї 
ва суруди Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба 
номи М. Турсунзода тањсил намудааст. Бо роњхати 
вазорати фарњанг солњои 1977–1978 директори мактаби 
мусиќии бачагонаи н. Љиргатол, 1978–1979 афсари 
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артиши шуравї, 1980–1983 роњбари хор ва муаллими рубоб дар мактаби 
мусиќии бачагонаи н. Файзобод, 1983–2003 ассистент, муаллими калон, 
2003-2006 мудири кафедра ва дотсенти кафедраи методикаи тарбияи 
мусиќии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2007 то 2016 дотсенти 
кафедраи синфњои ибтидої шуда кор кардааст. Солњои 2016- 2019 
ташкилкунанда ва мудири кафедраи назария ва методикаи тарбияи 
мусиќї-бадеї буд. Аз соли 2019 ба њайси дотсент ва профессори кафедраи 
мазкур кор мекунад. 

Оид ба тайёрии мусиќї-педагогии муаллимони синфњои ибтидої дар 
низоми мактабњои олии Тољикистон рисолаи номзадї њимоя кардааст 
(2006). Муаллифи зиёда аз 120 маќолаи илмию методї, барномањо,  
дастурњои таълимию  китобњои дарсї  мебошад. Зиёда аз 15 суруду оњангро 
барои кўдакону наврасон эљод намудааст. Лауреат-дипломантњои 
конкурсњои љумњуриявии «Армуѓони љавонї» (1977), «Бўстон» (1982), 
«Андалеб» (1986) ва фестивал-конкурси умумииттифоќии «Песня-87» (1987) 
мебошад.  

Ас.: Барнома ва дастури методї аз фанни асбоби мусиќии «Рубоб» барои коллељњо ва 
донишкадањои омўзгорї. Д., 1992; Методикаи тарбияи мусиќї дар синфњои ибтидої 
(дастури таълимї). Д., 2006; Методикаи тарбияи мусиќї дар мактаб (дастури таълимї). 
Д., 2008; Назария ва методикаи тарбияи мусиќї (китоби дарсї). Д., 2010; Роњнамо аз 
фанни «Суруд ва мусиќї» барои синфњои 3 ва 4. Д., 2016; Методикаи таълим ва тарбияи 
суруд ва мусиќї дар мактаб (дастури таълимї). Д., 2018; Методикаи таълим ва тарбияи 
суруд ва мусиќї дар синфњои ибтидої (дастури таълимї). Д., 2019; Мусиќї (китоби 
дарсї барои синфи 3, хонандагони тољики Ќазоќистон, њаммуаллиф). Д., 2018. 

 

ХАЙРУЛЛОЕВ Шамсулло Амруллоевич (тав. 25. 
08. 1978, н. Ховалинг), риёзидон, номзади илмњои 
физика-математика (2009). Солњои 1995–2000 дар 
факултети математикаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев 
тањсил карда, онро бо дипломи аъло хатм намудааст. 
Солњои 2000–2001 коромўз-тадќиќотчї, 2001–2002 
ассистенти кафедраи алгебра ва назарияи ададњо, 2002–
2005 аспиранти шуъбаи рўзонаи донишгоњи номбурда 
буд. Аз соли 2006 муаллими калони кафедраи алгебра ва 

назарияи ададњои ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи якчанд 
маќолањои илмї ва илмию методї мебошад.  

Ас.: Њалли мисолњо аз тригонометрия (ҳаммуаллиф). Д., 2008.  

 
ХАХАМОВ Ёќуб Рафаелович (тав. соли 1905, ш. 

Бухоро, ваф. маълум нест), забоншинос ва 
адабиётшиноси тољик, номзади илми филология (1954), 
дотсент (1956). Соли 1935 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Ќуќандро хатм кардааст. Солњои 1922–
1930 муаллими мактаби ибтидої ва миёнаи ш. Бухоро, 
1930–1939 муаллими Омўзишгоњи омўзгории ш. Ќуќанд, 
1939–1940 методисти Институти илмию тадќиќотии 
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мактабњо ва муаллими мактаби миёнаи ш. Тошкент, 1941–1945 муаллими 
мактаби миёна ва Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Г. Шевченко, 1944–1946 муаллими Донишкадаи хољагии ќишлоќи ш. 
Душанбе, 1945–1948 аспиранти АИ ЉШС Тољикистон, 1945–1973 муаллим, 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи забони тољикии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Соли 1973 ба 
нафаќа баромадааст. Муаллифи якчанд китобњои дарсї барои мактабњои 
ибтидої ва миёна мебошад. Бо унвони «Муаллими хизматнишондодаи 
мактаби ЉШС Тољикистон» ордени «Байраќи Сурхи Мењнат», нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон», ифтихорномањои 
фахрии Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон ва якчанд медалњо 
сарфароз карда шудааст.  

 
ХИДИРОВ Раљаб Гулматович (тав. 29. 11. 1962, д. 

Шуроби Искандари н. Њисор), забоншинос, номзади 
илми филология (2009). Солњои 1981–1983 дар сафњои 
артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 1983–1987 дар 
шуъбаи забон ва адабиёти узбеки факултети 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Ленинобод ба номи С. М. Киров тањсил дошт. Солњои 
1987–1992 њамчун муаллими Омўзишгоњи омўзгории ш. 
Њисор кор кардааст. Аз соли 1992 инљониб ассистент, 

муаллими калон ва дотсенти шуъбаи забон ва адабиёти узбеки кафедраи 
назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С. Айнї, њамзамон аз 
соли 2012 дар Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ ҳамчун 
сармутахассиси забон ва адабиёти узбек фаъолият мекунад. Номбурда 
Раиси гурӯҳи ҳамоҳангсози барнома ва китобҳои дарсии забон ва адабиёти 
узбекии  Шурои миллии таҳсилоти Вазорати маориф ва илми ЉТ мебошад. 

Дар мавзуи «Тағйироти луғавий дар забонҳои тоҷикию узбекӣ дар охири 
асри XX ва аввали асри XXI» рисолаи илмии номзадї њимоя намудааст. 

Доир ба кори тадқиқотиаш дар конфронсҳои донишгоњї, љумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ ширкат варзида, зиёда аз 90 номгӯй мақолаи илмӣ ва илмию 
методї ба нашр расонидааст.  

 Ас.: Навоий гулшанидан саҳифалар. (Саҳифаҳо аз гулшани Навоӣ). Д., 1990; Адабий 
нутқ ўзгаришларининг ижтимоий асослари. (Асосҳои иҷтимоии тағйироти нутқи адабӣ). 
Маҷмуаи мақолаҳо. Хужанд, 1995; Ижтимоий ҳаёт, мафкура ҳамда уларнинг тил ва нутққа 
таъсири. (Ҳаёти иҷтимоӣ, мафкура ва таъсири онҳо ба забону нутқ). Маҷмуаи мақолаҳо, 6-ум 
китоб, Хужанд, 1995; Она тили дастури. Барномаи таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумии таълимашон ба забони узбекии синфҳои 5-11. Д., 2004 (ҳаммуаллиф); Барномаи 
забони давлатӣ. Барои муассисаҳои таҳсилоти умумии мактабҳои ҳамагонӣ, синфҳои 2-9 
таълимашон ба забони узбекӣ. Д.,  2003, (ҳаммуаллиф).  

 
ХИМИЯ, факултет.  
Моњи сентябри соли 1957 дар назди факултети табиатшиносї ва 

география шуъбаи химия-биология ташкил шуд. Донишљўёни факултет дар 
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шуъбањои рўзона, шабона ва ѓоибона тањсил мекарданд. Солњои тўлонї 
мањз њамин шуъбаи химия-биология барои мактабњои миёнаи Љумњурии 
Тољикистон омўзгорони фанни химияро тайёр мекард.  

Соли 1976 талаботи рўзафзуни соњаи маорифи љумњуриро ба 
омўзгорони баландихтисоси химия ва биология ба назар гирифта, 
факултети табиатшиносї ва география ба факултетњои мустаќили 
география ва биология-химия људо карда шуд. Дар њайати факултети 
навтаъсиси биология-химия шуъбањои химияву биология ва биологияву 
химия ба фаъолият шуруъ намуданд. Дар таъсиси факултети нав сањми 
аввалин декани он, дотсент Зубайдов У. З. ва ректори њамонваќтаи 
донишгоњ, Арбоби шоистаи илму техникаи Тољикистон, профессор Љўраев 
Ќ. Ш. хеле бузург аст.  

Тўли 10 соли фаъолияти худ факултети биология-химия ба яке аз 
факултетњои бонуфузи донишгоњ табдил ёфт. Дар як муддати кўтоњ аз 
њисоби дастпарварони факултет як зумра омўзгорони варзида ба камол 
расиданд. Дар ќатори онњо номзади илмњои биологї шодравон Азимов Б., 
Пирназаров Б. Т., доктори илмњои химия, узви вобастаи АТТ профессор 
Бандаев С. Г., номзадњои илмњои биологї, дотсентон Шарипов И. Н., 
Њайдаров А., Тошев Њ. С. ва дигаронро номбар кардан мумкин аст.  

Соли 1998 пас аз гузариш ба низоми маълумоти бисёрзинагї 
факултети биология-химия ба факултетњои мустаќили химия ва биология 
људо шуданд.  

Имрўз дар факултети химия зиёда аз 625 нафар донишљўён тањсил 
дошта, ба онњо зиёда аз 30 нафар омўзгорони варзида, аз зумраи доктори 
илмњои педагогї, академики Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор 
Зубайдов У. З., доктори илмњои химия, профессор Солиев Л., доктори 
илмњои химия, узви вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон, профессор 
Бандаев С. Г., доктори илмњои биологї, узви вобастаи Академияи 
тањсилоти Тољикистон, профессор Бобиев Ѓ. М., доктори илмњои химия, 
профессор Абулњаев В. Љ., номзадњои илм, дотсентњо Абдуллоев Ф. А., 
Ахмедов Г. А., Зарипова М. З., Мањмадмуродов А., Шарипов И., Тошев Њ. 
С., Тошов Њ. Ф., Гулов Т. Ё., Авлоев Њ., Авлоев Ш. Њ., Бобиев Х. А., 
Алимов С. Ш., муаллимони калон Ашуралиева Ф., Ќурбонова Њ., 
Мањмадаминов М., Касирова А. Н., Файзулоева М., Худоёрбекова З. П., 
Низомов И., Зоирова З. Т. ба таълиму тарбия машѓуланд. Аксари онњо 
дастпарварони њамин факултет мебошанд.  

Дар факултет кафедрањои химияи умумї ва ѓайриорганикї, химияи 
органикї ва биологї, методикаи таълими химия, технология ва экологияи 
химиявї амал мекунанд. Дар назди факултет озмоишгоњњои илмию 
тадќиќотї мављуд аст, ки аз рўи самтњои «Омўзиши системањои 
бисёркомпонентаи обию намакї, коркарди ашёи минералии табиию 
техникї (партовњои саноатї)», «Омўзиши таркиби химиявии растанињои 
шифобахши Љумњурии Тољикистон ва самаранок истифода бурдани онњо», 
«Назария ва амалияи таълими тафриќа асоси таълим, инкишоф ва тарбия», 
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«Синтези мањини пайвастагињои органикї» фаъолият менамоянд. 
Муваффаќиятњои илмии кормандони факултет, бахусус дар риштаи 
омўзиши системањои бисёркомпонента ва коркарди маъданњои мураккаби 
табии, партовњои саноатї, њифзи табиат ва аз онњо њосил намудани 
маводњои нави химиявї, синтез кардани моддањои органикии аз љињати 
биологї фаъол, зангзании металлњо ва роњњои пешгири намудани онњо, 
људо намудани моддањои физиологии фаъоли биологї аз таркиби 
растанињо ва таърихи биохимияи ватанї хеле назаррас аст.  

Факултет бо Институти химияи умумї ва ѓайриорганикии АИ 
Украина, Институти химияи АИ Љумњурии Тољикистон, Донишгоњи 
давлатии ш. Москва ба номи М. В. Ломоносов, Донишгоњи давлатии 
техникии ш. Самара, Донишгоњи миллии Тољикистон, Академияи 
тањсилоти Тољикистон ва дигар донишгоњњои ватаниву хориљї робитањои 
илмї дорад.  

Кормандони факултет солњои тўлонї аз рўи барномаи 
умумииттифоќии «Реактив» корњои зиёди илмиро ба сомон расониданд. Як 
ќатор моддањое, ки устодони факултет бори аввал синтез намудан ба 
фењрасти дастовардњои илмии умумииттифоќї дохил гардидаанд.  

Аз рўи натиљаи ин корњо кормандони факултет дар намоишгоњњои 
комёбињои хољагии халќи ИЉШС ширкат варзида, ба гирифтани ду медали 
нуќрагї ва як медали биринљї сазовор гардиданд. Дар ин самт сањми 
профессорон Бандаев С. Г., Солиев Л. С., Зубайдов У. З., Бобиев Ѓ. М., 
дотсентон Алиев Љ. Р., Њайдаров А., Шарипов И. Н., Зарипова М. З., 
Абдуллоев Ф. А. ва дигарон хеле зиёд аст. Инчунин, дар солњои охир 
омўзгорони факултет ба комёбињои назарраси илмї ноил шуда, зиёда аз 25 
шањдатномаи муаллифї оид ба ихтироот ва медали тиллоии Созмони 
Умумиљањонии Моликияти Зењниро (ВОИС) соњиб шуданд.  

Як зумра омўзгорони факултет, аз љумла профессорон Бандаев С. Г., 
Солиев Л. С., Зубайдов У. З., Бобиев Ѓ. М., дотсентон Алиев Љ. Р., 
Њайдаров А., Тошев Њ. С., Шарипов И. Н., Мањмадмуродов А. ва дигарон 
дар мураттабсозии барномаву дастурњои таълимї, китобњои дарсї барои 
мактабњои миёнаву олї сањми босазо гузоштаанд.  

Дастовардњои илмию методии устодони факултет то имрўз дар шакли 
китобњои дарсї барои мактабњои миёна ва олї, 15 рисолаи илмї, зиёда аз 
80 дастури таълимї, 25 ихтироот, 35 барномаи таълимї барои мактабњои 
тањсилоти њамагонї ва олї, зиёда аз 2500 маќола ва фишурдањои илмию 
методї ба нашр расидаанд.  

Омўзгорони факултет ба душворињои солњои охир нигоњ накарда, дар 
љалб намудани донишљўён ба корњои илмию тадќиќотї сањми муњим 
мегузоранд. Дар дањ соли охир шаш омўзгори факултет рисолаи номзадии 
хешро дифоъ намуданд.  

Соли 2000 ду нафар донишљўёни факултет дар озмуни 
умумиљумњуриявии корњои илмии донишљўён «Донишљў ва прогресси 
илмию техникї» иштирок карда, ба гирифтани љойи якум ва дипломи 
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дараљаи аввал ва љои сеюм ва дипломњои дараљаи сеюм сазовор гаштанд. 
Солњои 2006–2009 аспирантони факултет гирандаи Стипендияи 
Президентї буданд. Солњои 2007–2010 аспирантон ва омўзгорони факултет 
дар конференсияњои байналмилалї, ки дар ИМА, Япония, Москва ва 
Украина баргузор гардиданд, ширкат варзида, сазовори дипломњо 
гардидаанд, ки дар ин љода сањми профессор Солиев Л. бо шогирдонаш 
н.и.х. Авлоев Ш. Њ., н.и.х. Низомов И. М., н.и.х. Турсунбадалов Ш. Т. ва 
аспирант Мусољонова Љ. хеле бузург мебошад.  

Собиќ устодони факултет (шодравонњо) профессор Зубайдов У. З., 
дотсентњо Алиев Љ. Р., Њайдаров А., Абдуллоев Ф. А., Шарипов И. Н., 
Тошев А. С., Авлоев Ш. Њ. ва дигарон сањми арзандаи худро дар пешрафт 
ва таълиму тарбияи љавонони факултет хеле назаррас гузоштаанд.  

Њоло дар факултет зиёда аз 1300 нафар донишљўён дар шуъбањои 
рўзона ва ѓоибона тањсил доранд ва ба онњо зиёда аз 30 нафар омўзгорони 
варзида таълим медињанд. Дар њайати омўзгорон докторњои илм, 
профессорон Бандаев С. Г., Солиев Л., Бобиев Ѓ. М., Абулњаев В. Љ., 
номзадњои илм Зарипова М. З., Гулов Т. Ё., Мањмадмуродов А., Тошов А. 
Ф., Алимов С. Ш., Ќурбонова Њ., Мусољонова Љ., Низомов И., Усмонов 
М., Рањмонов Р., Бобиев Х., Љумаев М. Т.) муаллимони калон 
(Мањмадаминов М., Файзулоева М., Касирова А. Н., Худоёрбекова З. П.) 
ба кори пурсамару душвори таълиму тарбия ва илм машѓуланд.  

Љолиби диќќат аст, ки ќариб њамаи онњо даспарварони њамин 
факултет мебошанд. Имрўз дар факултет чор кафедра: химияи умумї ва 
ѓайриорганикї; химияи органикї ва биологї; методикаи таълими химия; 
технология ва экологияи химиявї амал мекунанд.  

Аз таъсисёбии факултет то соли 1978 сарварии факултаро номзади 
илми биология, дотсент Зубайдов У. З., минбаъд дотсентон Мањмадзиёев 
А. М., шодравон Тураев А. К., профессор Солиев Л. дотсент Њайдаров А. 
Њ., профессор Бобиев F. М., дотсентон Гулов Т. Ё., Шарипов И. Н., 
Алимов С. Ш. Тошов А. Ф., муаллими калон Мањмадаминов М. ва н.и.х. 
Муродов Д. ба уҳда доштанд. Алњол ин вазифаро номзади илми химия, и. 
в. дотсент Усмонов М. Б. ба дўш дорад.  

Дар назди факултет лабораторияњои илмї-тадќиќотї амал мекунанд. 
Муваффаќиятњои илмии кормандони факултет бахусус дар риштаи 
омўзиши системањои бисёрљузва ва коркарди маъданњои мураккаби табиї, 
партовњои саноатї, њифзи табиат ва аз онњо њосил намудани маводњои 
нави химиявї, синтез кардани моддањои органикии аз љињати биологї 
фаъол, коррозияи металлњо ва роњњои пешгири намудани он, људо 
намудани моддањои органикии фаъоли биологї аз таркиби растанињо ва 
таърихи биохимиявї Ватанї хеле назаррас аст.  

Љолиби ќайд аст, ки кормандони факултет солњои тўлонї аз рўи 
барномаи умумииттифоќии «Реактив» корњои хеле зиёди илмиро ба сомон 
расониданд. Як ќатор моддањои бори аввал синтез кардаи онњо ба 
каталогњои умумииттифоќї дохил гардиданд.  
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Аз рўи натиљаи ин корњо кормандони факултет дар намоишгоњи 
комёбињои хољагии халќи СССР ширкат варзида ба гирифтани ду медали 
нуќрагї ва як медали биринљї сазовор гардиданд. Дар ин љабњањо сањми 
профессорон Бандаев С. Г., Солиев Л. С., Зубайдов У. З., Бобиев Ѓ. М., 
дотсентон Алиев Љ. Р., Њайдаров А., Шарипов И. Н., Зарипова М. З, 
Абдуллоев Ф. А. ва дигарон хеле зиёд аст. Як зумра омўзгорони факултет 
дар мураттабсозии барномаву дастурњои таълимї, китобњои дарсї барои 
мактабњои миёнаву Олї сањми босазо гузоштаанд. Дар ин љода метавон 
пеш аз њама номњои профессорон Солиев Л. С., Бандаев С. Г., Зубайдов У. 
З., дотсентон Алиев Љ. Р., Њайдаров А., Тошев А. С. ва дигаронро ёдовар 
шуд. Ба ќалами онњо китобњои дарси химия барои синфи 8 (Зубайдов У., 
Тошев А.). Химияи ѓайриорганикї барои синфи 9 (Солиев Л)., химияи 
органикї барои синфи 10 (Бандаев С. Г.. Зубайдов У.) химия барои синфи 
11 (Бобиев Ѓ. М., Зубайдов У.), машѓулиятњои амалї аз кимиёи органикї 
барои синфњои 8-9 (Зубайдов У., Тошев А), китоби дарсии «Химияи умумї 
ва ѓайриорганикї» (Солиев Л), дастурњои таълимї «Корњои лаборатории 
аз синтези органиќї» (Бандаев С., Абдуллоев Ф., Сафаров И), «Кимиё ва 
биокимиёи сафедањо» (Њайдаров А., Шарипов И. Н, Пирназаров Б), 
«Ферментњо» (Њайдаров А.), «Асосњои тањлили физико-химиявї» (Солиев 
Л.) ва дигарон тааллуќ доранд.  

Дар мактаби илмие, ки профессор Солиев Л. таъсис додааст ва дар 
доираи равияи нави илмии аз љониби ў коркардшудаи «Омўзиши 
системањои бисёркомпонента бо усули трнаслятсия» зиёда аз 10 нафар 
дастпарварони факултет ва берун аз он рисолањои номзадї њимоя намуда 
њоло 3 нафар докторант, 6 нафар аспирант ва 3 нафар унвонљў машѓули 
иљрои рисолањои докторї ва номзадї мебошанд.  

Љолиби ќайд аст, ки омўзгорони факултет ба душворињои солњои 
охир нигоњ накарда, барои иљрои корњои илмиву тадќиќоти ва илмиву 
методї донишљўёнро фаъолона сафарбар менамоянд. Як зумра 
донишљўёни факултет натиљаи корњои илмиашонро дар якљоягї бо 
роњбарони илмиашон дар конфронсњои бонуфузи илмї ба муњокима 
гузошта, дар маљалла ва маҷмуањои илмии дохил ва хориљї кишвар чоп 
намудаанд.  

 
 
ХИМИЯИ ОРГАНИКЇ ВА БИОЛОГЇ, кафедра.  
Дар базаи кафедраи химияи умумї ва ѓайриорганикї, кафедраи 

химияи органикї ва биологї таъсис ёфтааст. Таи солњои зиёд дар кафедра 
Мансуров М. У., Зубайдов У. З., Абдуллоев Ф., Азимов Б. А., Ќодиров А., 
Нуриддинова Н., Худоиев Ќ. Њ., Њољибоев Ю., Ќурбонова Њ., Холов Ш., 
Бандаев С. Г., Бобиев F. ва дигарон фаъолият доштанд.  

Дар назди кафедра вазифаи хеле муњим – аз њисоби шогирдон тарбия 
ва ба камол расонидани мутахассисони баландихтиссос меистод. Бо 
ташаббуси мудири кафедра, профессор Зубайдов У. З., шодравон 
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Пирназаров Б., Шарипов И. Н. ва Тошев Њ. С. ба кор даъват карда 
шуданд. Бандаев С. Г., Њайдаров А., Сафаров И. барои кор дар кафедра 
нигоњ дошта шуда, барои баланд бардоштани савияи дониш ба 
муассисањои илмии шањрњои Москва, Ленинград, Кишинёв, Боку ба 
коромўзї фиристонда шуданд. Баъди коромўзии илмї онњо ба аспирантура 
дохил шуда, дар мўњлатњои гуногун рисолаи номзадї дифоъ карданд.  

Шогирдон – хатмкунандагони Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленин Нуриддинова Н., Худоиев Ќ. Њ., Њољибоев Ю., 
Ќурбонова Њ., Холов Ш., Бобиев F. Дар ташаккули кафедраи мазкур 
сањми назаррас гузоштаанд. Баробари ин дар рушду камолоти онњо 
кафедра низ сањми арзанда дорад. Аксари онњо имрўз соњиби унвонњои 
илмї гаштаанд. Кафедра дар тўли 40 соли фаъолияташ дар ривољу равнаќи 
корњои илмию тадќиќотї, илмию методї муваффаќиятњои назаррас ба даст 
овардааст. Солњои 1980–1990 аъзоёни кафедра дар иљрои барномањои 
байналхалќии илмию техникии «Реактив» фаъолона иштирок доштанд.  

Соли 1985 профессор Бандаев С. сазовори медали нуќра, Абдуллоев 
Ф. ва Сафаров И. сазовори медали биринљии Намоишгоњи комёбињои 
хољагии халќи Иттињоди шуравї гардиданд. Дар њалли баъзе масъалањои 
илмии барномаи «Реактив» донишљўён низ иштирокчии фаъол буданд ва 
сазовори ифтихорномањо гардидаанд.  

Њоло дар кафедра доктори илмњои химия, профессор Бандаев С. Г., 
доктори илмњои биология, профессор Бобиев Ѓ. М., дотсентон Абдуллоев 
Ф., Гулов Т. Ё., муаллимаи калон Касирова А. Н., ассистент Саидов Д. ва 
аспирант Муродов Д. ба таълиму тадрис машѓуланд.  

Аз тарафи устодони кафедра 2 китоби дарсї барои мактабњои 
тањсилоти умумї – «Химияи органикї» барои синфи 10 ва «Химияи 
умумї» барои синфи 11, 4 китоби дарсї барои мактабњои тањсилоти олии 
касбї – «Маҷмуи машќ ва масъалањо аз химияи органикї» ќисми 1 ва 2, 
«Машѓулиятњои лабораторї аз химияи органикї», «Нишондодњои методи 
доир ба кимиёи узвї», 12 ихтироот, 15 дастурњои таълимию методї ва 
зиёда аз 700 маќолаву фишурдањо ба чоп расиданд. Устодони зерини 
кафедра бо унвон ва мукофотњои давлатї сазовор гардидаанд: Бандаев С. 
Г. Корманди шоистаи Тољикистон, Абдуллоев Ф. ордени «Шараф» 
дараљаи 2, Њайдаров А. ордени «Дўстї».  

Устодони кафедра корњои илмию тадќиќотии худро дар мавзуи «Усул 
ва методњои синтези модањои органикии бисёрфунксиядошта» зери 
роњбарии профессор Бандаев С. Г. пеш бурда истодаанд ва ба натиљањои 
назаррас ноил гаштаанд.  

Дар даврањои гуногуни фаъолияти кафедра устодон Зубайдов У., 
Бандаев С., Алиев Љ. Р., Њайдаров А., Бобиев Ѓ. М., Абдуллоев Ф. 
сарварии кафедраро ба уҳда доштанд. Дар айни замон сарварии кафедраро 
номзади илми химия, муаллими калон Муродов Д. ба уҳда дорад.  
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ХИМИЯИ УМУМЇ ВА ЃАЙРИОРГАНИКЇ, кафедра.  
Кафедра соли тањсили 1956–1957 дар назди факултети табиатшиносї 

ва география таъсис ёфтааст. Дар ибтидо кафедра «Химияи умумї» ном 
дошт. Аввалин мудири кафедра н.и.х., дотсент Раљабов Л. Ш. буда, њайати 
онро ду нафар дотсент, ду нафар муаллими калон ва ду нафар ассистент 
ташкил медод. Дар даврњои гуногун ба кафедра дотсентон Раљабов Л. Ш., 
Мансуров М. У., Сулаймонов А. С., Юсупов М. Ю., Fаниев Х. В., Усмонов 
И. У., муаллими калон Рањмонов А. Р., номзади илмњои техникї Камолов 
F. К., дотсент Ахмедов Г. А., дотсент Мањмадмуродов А., номзади илмњои 
химия Тошов А. Ф. Арбоби илм ва техникаи Тољикистон, доктори илмњои 
химия, профессор Солиев Л. Роњбарї намуда, њоло ин вазифаро номзади 
илмњои химия, дотсент Низомов И. ба ба уҳда дорад.  

Соли 1970 кафедраи химияи умумї ба ду кафедраи мустаќил «Химияи 
умумї» ва «Химияи органикї ва биологї» таќсим шуд. Соли 1989 
кафедраи «Методикаи таълими химия» аз њайати кафедра људо шуд. Соли 
1990 кафедра номи кафедраи «Химияи умумї ва ѓайриорганикї»-ро 
гирифт. Њоло дар кафедра 10 нафар омўзгорони доимї њастанд, ки дар 
байни онњо як нафар д.и.х., профессор (Солиев Л.) ва 7 нафар н.и.х., 
дотсентон буда, онњо ба таълиму иљрои корњои илмию методї машѓуланд. 
Кафедра барои баланд бардоштани самараи таълим њар сол аз Институти 
химияи АИ ЉТ мутахассисони варзидаро барои хондани лексия ва 
гузарондани машѓулиятњои амалї даъват менамояд.  

Кафедра бо як ќатор муассисањои илмї ва таълимии љумњурї ва 
хориљї, аз он љумла бо Институти химияи умумї ва ѓайриорганикии 
Академияи миллии Украина, Институти химияи Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон, факултети химияи Донишгоњи миллии Тољикистон 
њамкорї дорад.  

Дар кафедра тайёр намудани мутахассисони љавон аз рўи се равия – 
химияи ѓайриорганикї, химияи тањлилї ва химияи физикию колоидї 
амалї гардонида мешавад. Дар назди кафедра чор озмоишгоњи таълимї 
мављуд аст, ки донишљўён дониши назариявї ва амалии хешро такмил ва 
сайќал медињанд. Дар назди кафедра озмоишгоњи илмию тадќиќотии 
проблемавї бо равияи «Омўзиши системањои бисёркомпонентаи обию 
намакї, коркарди ашёи минералии табиї ва партовњои саноатї» фаъолият 
дорад, ки дар он унвонљўён ва аспирантон тадќиќотњои илмї мебаранд.  

Зиёда аз дањ нафар устодони кафедра дар даврањои гуногун 
рисолањои номзадї ва докторї њимоя намудаанд. Њоло дар кафедра се 
нафар аспирант ва ду нафар магистр тањсил доранд. Омўзгорони кафедра 
дар тўли фаъолияти хеш 3 рисола (Солиев Л.), ду китоби дарсї барои 
мактаби миёна (Солиев Л.), 2 китоби дарсї барои донишљўён, зиёда аз 30 
дастур ва 10 барномањои таълимї барои мактабњои олї ва миёна, 15 
ихтироот ва зиёда аз 1000 маќолањои илмию методї навишта, чоп 
кардаанд. Муњимтарин китобњое, ки дар кафедра таълиф шудааст инњо 
мебошанд: «Политерма растворимости солевой системи морского типа» 
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(1992), «Корњои амалї аз тањлили сифатї» (1992), «Асосњои химияи 
тањлилї» (китоби дарси барои синфњои 10–11, 1998), «Прогнозирование 
фазових равновесий в многокомпонентной системе морского типа методом 
трансляции» (2000), «Химияи ѓайриорганикї» (китоби дарсї барои 
хонандагони синфи 9, 2001), «Химия» (китоби дарсї барои хонандагони 
синфи 9, 2007), «Химияи умумї» (Асосњои назариявии химияи 
ѓайриорганикї, 2009), «Химияи ѓайриорганикї» (2010), «Прогнозирование 
фазових равновесий в многокомпонентной системе морского типа методом 
трансляции» (2010).  

Устоди кафедра Солиев Л. бо нишони «Ихтироъкори ИЉШС» (1988) 
ва унвони «Арбоби илм ва техникаи Љумњурии Тољикистон» (2002) 
сарфароз карда шудааст.  

 Омўзгорони кафедра дар навиштани китобњои дарсї, дастурњои 
таълимї ва методї сањми калон доранд. Солњои гуногун, аз љониби 
омўзгорони кафедра 2 китоби дарсї барои хонандагони мактаби миёна, 2 
китоби дарсї барои донишљўён, зиёда аз 30 дастурњои таълимї, 8 
барномањои таълимї барои мактабњои олї ва миёна, зиёда аз 600 
маќолањои илмию методї ва фишурдаи маърузањо ба чоп расонида 
шудааст. Омузгорони кафедра муалифи якчанд ихтироотњои илмї низ 
мебошанд (д.и.х. проф. Солиев Л., н.и.х., дотсент Мањмадмуродов А). 
Корњои илмии дар кафедра иљрошуда дар сатњи љањонї пазируфта шудаанд 
(профессор Солиев Л. солњои 2015-2016 њамчун ѓолиби нашрияи Springer 
Nature дар Осиёи Марказї дониста шудааст. Инчунин, соли 2015 ѓолиби 
озмуни «Олими сол» дар Донишгоњ сарфароз гардидааст. Усули 
пешнињодкардаи ў усули транслятсия њамчун усули универсалї дар 
омўзиши системањои бисёркомпонента пазируфта шудааст. Дотсент 
Низомов И. М., соли 2011ба љоизаи Исмоили Сомонї дар байни олимони 
љавони Љумњурии Тољикистон сарфароз гардидааст).  

Кафедра бо мактабњои олии мамлакат ва хориљ аз он алоќањои зичи 
корї ва эљодї дорад, ки солњои гуногун дар он љо омўзгорони кафедра 
корњои илмї иљро намудаанд ё дар таљрибаомўзї буданд: Институти 
химияи умумї ва ѓайриорганикии Академияи миллии Украина (ш. Киев); 
Донишгоњи омўзгории Бошќирдистон (ш. Уфа), Институти кинетика ва 
катализи шуъбаи Сибирии АИ ФР (ш. Новосибирск); Донишгоњи миллии 
Тољикистон, Донишгоњи ш. Хуљанд; Донишгоњи техникии Тољикистон; 
Институти химияи АИ Љумњурии Тољикистон ва ѓайрањо.  

Дар назди кафедра мактаби илмии байналхалќї тањти роњбарии 
проф. Солиев Л (Тољикистон) ва проф. Борисов И. М (Бошќирдистон) амал 
мекунад.  

Кормандони кафедра дар иљрои мавзуъњои фармоишї иштирок 
менамоянд, ки маблаѓњои онњо барои бењтар намудани заминаи техникии 
кафедра, натиљањои илмиашон бошанд, дар хољагии халќи мамлакат 
истифода шавандаанд.  

 



817 

 

 
ХОБГОЊЊОИ донишљўён.  
Айни замон дар назди донишгоњ панљ хобгоњ вуљуд дорад, ки дар 

онњо зиёда аз 900 нафар донишљўён истиќомат мекунанд. Бо маќсади 
дуруст ба роњ мондани корњои тарбиявї, маданию оммавї, маишї ва 
варзишї дар хобгоњњо Шурои донишљўён аз њисоби донишљўёни болаёќат, 
муррабии хобгоњ ва устодони соњибтаљриба ташкил карда шудааст, ки 
онњо дар љараёни фаъолияти худ риояи дурусти тартиботи дохилии 
хобгоњро назорат карда, дар ташкили чорабинињо ва бењтар намудани 
шароити маишию мадании донишљўён ва мукофонидани фаъолон сањм 
мегиранд. Дар хобгоњњо шароити мусоиди зиндагї фароњам оварда 
шудааст. Њар як хобгоњ дорои китобхона ва синфхонањои компютерї буда, 
ба донишљўён имконият медињад, ки лањзањои фориѓ аз маводи зарурї 
самаранок истифода баранд. Хобгоњњо мувофиќ ба талаботи замонавї 
таъмир гардида, бо гўшањои махсуси тарбиявию таблиѓотї ва вазифањои 
низомномавии сохторњои амалкунанда ороиш дода шудаанд.  

Хобгоњи № 2 дар хиёбони Рўдакї 23 ва хобгоњи №3 дар хиёбони 
Рўдакї 25 љойгир шуда, аз се ошёна иборатанд ва дар онњо духтарони 
тариќи квотаи президентї ва донишљўдухтарони ятиму бепарастор 
истиќомат мекунанд. Хобгоњи №6 дар кўчаи Толстой 55/1ва хобгоњи №7 
дар кўчаи Толстой 55/2 воќеъ буда, чорошёна мебошанд. Дар хобгоњњои 
мазкур писарони тариќи квотаи презентї ва донишљўёни аз ноњияњои 
дурдаст омада зиндагї мекунанд. Хобгоњи №9 дар н. Фирдавсї, кўчаи 
Фирдавсї 28/2 љой дошта, аз чор ошёна иборат мебошад, ки ду ошёнаи он 
барои мутахассисони љавон ва ду ошёнаи он барои донишљўён муайян 
гардидааст.  

 

ХОЛИЌОВ Абдурозиќ (тав. 17. 12. 1949, д. Куҳдараи 
Роњатии н. Ленин), педагог, номзади илмњои педагогї (1983), 
дотсент (1988). Солњои 1966–1972 дар шуъбаи шабонаи 
факултети механика ва математикаи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. Солњои 
1972–1973 сарбози артиши шуравї, 1973–1978 ассистент, 1978–

1981 аспирант, 1981–1985 муаллими калони кафедраи методикаи таълими 
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Солњои 1985–1996 њамчун дотсенти кафедраи методикаи 
таълими математикаи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Ќ. Љўраев, 1996–1999 дотсенти кафедраи алгебра ва назарияи ададњои 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор кардааст. Солњои 1999-2012 дар 
Донишкадаи «Андоз ва Њуќуќ» ба њайси раиси иттифоќи касаба кор карда, 
аз соли 2013 ба вазифаи дотсенти кафедраи математикаи олии Донишгоњи 
Миллии Тољикистон фаъолият мекунад.  
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 Оид ба масъалањои стреометрия, тадќиќ ва методикаи њалли онњо 
кори илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 65 номгўи маќолањои илмию 
методї ва дастурњои таълимию методї аст.  

Ас.: Геометрия (Китоби дарсї барои синфњои 10–11, ҳаммуаллиф). Д., 2000; Таѓйири талаботи 
баъзе масъалањои геометрї ва тарзи њалли онњо // Мактаби советї, 1981, №7; Тарзњои гуногуни њалли 
масъалањо доир ба исбот // Мактаби советї, 1985, №5; Њалли асосноки масъалањо оид ба исбот (синфи 10) 
//Маърифати омўзгор, 2017, -№4. -с47-49; Исботи нобаробарињои геометрї // Маорифи Тољикистон, 2017.  

 

 
 
ХОЛИЌОВ Умедљон Бобоназарович (тав. 15. 02. 

1976, д. Ќиблаии н. Ленин (имрўза Рўдакї), муаллими 
фанни математика. Солњои 1993–1998 дар факултети 
математикаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
намудааст. Аз соли 1998 њамчун ассистент ва муаллими 
калони кафедраи методикаи таълими математикаи 
ДДОТ ба номи С. Айнї ва аз соли 2012 ба вазифаи 
муовини Сардори Раёсати таълими донишгоњи мазкун 
фаъолият дорад. Солњои 2003–2007 дар шуъбаи 

ѓоибонаи аспирантураи донишгоњи омўзгорї тањсил кардааст. Оид ба 
усулњои фаъолгардонии ташкил ва гузаронидани таљрибаи педагогии 
муаллими ояндаи математика кори илмї мебарад. Муаллифи зиёда аз 10 
маќолаву фишурдањои илмї ва илмию методї аст.  

 Ас.: Кори курсї аз методикаи таълими математика. Коркарди методї ва номгўи намунавии 
мавзуъњо. (Ҳаммуаллиф). Дастури методї. Д.,  2008; Маводи омўзиш барои корњои мустаќилонаи 

донишљўёни донишгоњњои омўзгорї. (Ҳаммуаллиф). Дастури методї. (Ҳаммуаллиф). Д., 2012; Тавсияњои 
методї оид ба тањияи силлабуси фанни таълимї. Дастури методї. (Ҳаммуаллиф). Д., 2014; Барномаи 
таљрибаомўзии донишљўёни факултети математика. Тахассус – бакалавр (математика, математика-
информатика, математика-физика, информатика-математика) Дастури методї (ҳаммуаллиф). Д., - 2014; 
Барномаи таљрибаомўзии педагогї. Дастури методї (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Ёддошт оид ба тањияи 

рисолаи хатм. Дастури методї (ҳаммуаллиф). Д., 2017; Барномаи таљрибаомўзии педагогии донишљўёни 
факултети математика. Дастури методї (ҳаммуаллиф) ДДОТ. Д., 2018; Барномаи таљрибаомўзии 
педагогии донишљўёни факултети математика бо таѓйироту иловањо. Дастури методї (ҳаммуаллиф). Д., 
2020.  

 
 ХОЛИЌОВА Мастона Бобоназаровна (тав. 31. 01. 

1978 н. Рўдакї (собиќ Ленин), риёзидон, номзади илмњои 
физика-математика (2008), дотсент (2011). Солњои 1995-2000 
донишљўи факултети математикаи ДДОТ ба номи Ќ. Ш. 
Љўраев (њоло ба номи С. Айнї). Солњои 2000-2001 коромўзи 
кафедраи анализи математикї ДДОТ ба номи Ќ. Ш. Љўраев. 
Солњои 2001-2004 аспиранти шуъбаи рўзонаи кафедраи 
анализи математикї ДДОТ ба номи Ќ. Ш. Љўраев. Солњои 

2005-2006 ассистенти кафедраи анализи математикї ДДОТ ба номи Ќ. Ш. 
Љўраев. Солњои 2006-2008 муаллими калони кафедраи анализи 
математикии ДДОТ ба номи ба номи С. Айнї. Солњои 2008-2011 номзади 
илмњои физика-математика, муаллими калони кафедраи анализи 
математикии ДДОТ ба номи ба номи С. Айнї. Солњои 2011-2013 
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иљрокунандаи вазифаи дотсенти кафедраи анализи математикии ДДОТ ба 
номи С. Айнї. Солњои 2013-2015 муовини декан оид ба корњои илмї дар 
факултети математика ДДОТ ба номи С. Айнї. Аз соли 2015 то њол мудири 
кафедраи анализи математикї ДДОТ ба номи Садриддин Айнї. Барои 
фаъолияти пурсамари илмиву омўзгорї бо ифтихорномаи Вазорати 
маориф ва илми ЉТ ва нишон «Аълочии маориф ва илми Тољикистон» 
(2016) сарфароз гардидааст.  

   Дар фаъолияти кории худ муаллифи зиёда аз 30 маќолаю 
фишурдањои илмї, як китоби дарсї барои мактабњои олї ва 7 дастури 
таълимї-методї барои донишгоњњои олї мебошад.  

Ас.: Муодилањои дифференсиалии њосилњояш хусусии тартиби дуюм (Китоби 
дарсї). Д, 2011; Анализи математикї (КТМ), ќ. 1. Д., 2018; Анализи математикї (КТМ), 
ќ. 2. Д., 2019, 2020; Анализи математикї (КТМ). Д., 2020; Нишондодњои методї ва 
корњои контролї аз математикаи олї (Дастури методї). Д., 2016; Дастури методї ва 
корњои контролї аз анализи математикї (Дастури методї). Д., 2017; Корњои назоратї 
аз анализи математикї (Дастури методї). Д., 2018.  

 
 

 ХОНСУВАРОВА Муњтарама Љалиловна (тав. 
1917, ваф. 7. 04. 1990, ш. Душанбе), муаррих, номзади 
илмњои таърих (1952), дотсент (1960). Соли 1940 
факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1940–1941 лаборанти калон, 1941–1943 
аспиранти кафедраи таърихи ИЉШС-и донишкадаи 
номбурда, 1944–1947 мудири кафедраи таърихи ИЉШС-
и мактаби њизби коммунистии Тољикистон, 1947–1949 

муаллими калони кафедраи таърихи ИЉШС, 1949–1952 декани факултети 
таърих, 1953 дотсенти кафедраи таърихи ИЉШС, 1954 декани факултети 
таъриху география, 1955–1957 декани факултети таърих, 1957–1963 мудири 
кафедраи таърихи ИЉШС, 1963–1990 дотсенти кафедраи таърихи ИЉШС-и 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Муаллифи як силсила маќолањои илмї ва илмию методї мебошад, ки дар 
онњо масъалањои иштироки занони Тољикистонро дар иљрои наќшаи 
панљсолаи якум (1928–1933) баррасї кардааст. Бо унвони фахрии 
«Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» (1967), 
нишонњои сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва 
«Аълочии мактаби олии ИЉШС» ќадр карда шудааст.  

Ас.: Участие женщин Таджикистана в борьбе за виполнение первой пятилетки, 
1928–1933гг.  

 

ХОКИРОЕВ Ризо Гиёевич (тав. 1012. 1961, д. Каздони н. 
Айнї), филолог, номзади илми филология (1988), хатмкардаи 
факултети филологияи тољики Донишгоњи миллии Тољикистон 
(1983-1990). Фаъолияти омўзгориашро ба њайси муаллим дар 
кафедраи забон ва адабиёти тољики ДДТ оѓоз карда, зинањои 
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муаллими калон, номзади илм, дотсент (1990-2004) ро паймудааст. Мавсуф 
дар вазифањои дотсенти кафедра, мудири табъу нашр ва нашриёти «Сино»-
и ДМТ фаъолият намудааст.  

Соли 1998 дар мавзуи « Достони Сиёвуш дар Шоњномаи Абулќосим 
Фирдавсї» рисолаи номзадиро дифоъ намудааст. Муаллифи китобу 
дастурњои таълимї-методии «Корњои мустаќилонаи донишљўён» (2001), 
«Корњои мустаќилонаи донишљўён» (2003), «Сиёвуш дар устура ва 
адабиёт» (2005), «Сайри тањаввули симои Сиёвуш дар адабиёти форсу 
тољик» (монография (2007), «Њусни инсон адаб аст» (2016) мебошад. Аз 
соли 2015 инљониб дар ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Солњои 2017 -
2018 љонишини декан оид ба илми факултети тањсилоти ибтидоии ДДОТ 
фаъолият дошта, сипас ба сифати дотсенти кафедраи умумидонишгоњии 
забони тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. Бо нишони 
Аълочии матбуот ва фарњанги Тољикистон сарфароз гардидааст.  

Ас: Самостоятельние работи студентов: (Методическое пособие). Д., 2001; 
Учебная программа по таджикскому языку и литературе для подговительного 
отделения университета: (методическое пособие). Д., 2002; Самостоятельние работи 
студентов: (Учебное пособие). Д., 2005; Сайри тањаввули симои Сиёвуш дар адабиёти 
форсу тољик (монография). Д., 2007; Њусни инсон адаб аст (брошюра). Д., 2016.  

 
 

ХОЛНАЗАРОВ Руҳулло Муҳаммадович  (тав. 10.01.1989, 
деҳаи Обчака, ҷамоати деҳоти Ҷиргатол, ноҳияи Лахш), 
забоншинос, номзади илми филология (2019). Солҳои 2008-
2012 дар факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ таҳсил 
карда, худи ҳамон сол (2012) ба шуъбаи  магистратураи 
донишгоҳи мазкур дохил шуда, онро соли 2014 хатм 
намудааст. Солҳои 2014-2015 ҳамчун ассистент дар 

кафедраи забони тоҷикӣ (ҳоло назария ва амалияи забоншиносӣ)-и 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ фаъолият 
намуда, кори илмӣ-таҳқиқотиашро дар мавзуи “Таҳлили лингвистӣ, 
гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи Лахш» зери  роҳбарии 
профессор Ғ. Ҷӯраев ба анҷом расонида (пас аз вафоти устоди шодравон Ғ. 
Ҷӯраев зери мушовирии д.и.ф., узви вобастаи Академияи милли илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳматуллозода С. Р.), ҳамчун аввалин докторанти 
PhD-и Донишгоҳ сиюми майи соли 2019 дар Шурои диссертатсионии назди 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ рисолаи 
номзадӣ аз рӯйи тахассуси «забони тоҷикӣ»   ҳимоя намудааст.  

Аз соли 2018 ба сифати ассистент, сипас муаллими калони  кафедраи 
назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият 
менамояд. Солҳои 2019-2020  котиби Шурои олимони факултети 
филологияи тоҷикро ба уҳда доштааст. Ҳамзамон, аз  соли 2019 муовини 
декан оид ба корҳои илмии факултети филологияи тоҷик мебошад.Соли 
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2020 бо Ифтихорномаи ДДОТ ба номи С. Айнӣ сарфароз гардидааст. 
Муаллифи 2 воситаи таълимӣ ва 18 мақолаи илмӣ ва илмӣ-оммавӣ мебошад. 

Ас.: Лаҳҷашиносӣ (воситаи таълимӣ, бо ҳаммуаллифии Ғ.Ҷӯраев). Д.,2020); 

Шевашиносии тоҷик (Воситаи таълимӣ) (2021). 

 

ХОЛОВ Холмањмад Раљабович (тав. 20.06.1956, д. Дарѓ, 
н. Айнї), адабиётшинос, доктори илми филология (2015), 
профессор. Хатмкардаи факултети забони русии ДДОТ ба 
номи С.Айнї (1983), мудири кабинети забони русї, муовини 
декан, декани факултети забони русии ДДОТ ба номи 
С.Айнї (1994-1995), мушовир ва муовини ректор оид ба 
ќисми хољагии донишгоњи мазкур (1994-1996). Аз соли 1996 
инљониб дар Донишгоњи славянии Тољикистону Россия ба 

сифати мушовир ва муовини ректор оид ба ќисми хољагї (1996-2006) ва аз 
соли 2006 Раиси иттифоќњои касабаи омўзгорон ва донишљўён, муаллими 
калон, дотсент ва профессори кафедраи забони тољикї ва адабиёти љањони 
ДСТР. Дар мавзуи «Таърих ва махсусияти тарљумаи ашъори лирикии А.С. 
Пушкин дар адабиёти тољик» (2000) рисолаи номзадї ва «Таърих ва 
мушкилоти тарљумаи осори ѓиноии А.С.Пушкин дар адабиёти тољик ва 
форс» (2014) рисолаи докторї дифоъ намудааст. Муаллифи беш аз 80 
таълифот, ду монография оид ба масоили забоншиносї, адабиётшиносї, 
усули таълими забони тољикї дар муассисањои олии таълимї мебошад. 
Маќолањои илмии номбурда дар маљаллањои бонуфузи хориљ ва дохили 
мамлакат интишор гардида, дар онњо проблемањои муњимми забон ва 
адабиёт баррасї шудаанд. Хизматњои номбуда барои рушди илму маориф 
бо нишонњои Аълочии маорифи Тољикистон, «10-солагии ДСТР», «75-
солагии ѓалаба» ќадр шудаанд. Барои сањми босазо дар рушди дўстиву 
њамкории миллатњои тољику рус бо унвони «Ходими шоистаи маорифи 
Федератсияи Россия» ва мукофоти ифтихории «Нишони Пушкин» (2019) 
сарфароз гардидааст. 

Ас.: Таърих ва хусусияти тарљумаи шеъри ѓиноии А.С.Пушкин ба забони тољикї 
(1989-1949). Д., 2007; История и особенности перевода лирических стиходворений 
А.С.Пушкина на таджикский язык. Д., 2012; Цветопад стихов. Сергей Есенин. Худжанд, 
2018; Гулафшони шеър. Сергей Есенин. Хуљанд, 2018; История таджикско-персидской 
литературы (њаммуаллиф). Д., 2019; Художественный перевод с русского на таджикский  
и с таджикского на русский язык (њаммуаллиф). Д., 2020. 

 

ХОЛОВ Шарифбек (тав. 01.05.1948, ваф. 20.10.2007 
н.Куйбишив (ҳоло Абдураҳмони Ҷомӣ), омўзгори химия. 
Солҳои 1968-1974 дар факултети химияи Донишгоҳи 
давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин таҳсил намудааст. 
Мутахассиси соҳаи химия бо ихтисоси муаллими химия. 
Солҳои 1974-1975 дар заводи алюминии Тоҷикистон ш. 
Турсунзода фаъолият намуд. 
Аз соли 1975 то соли 1991 лаборанти калон, сипас мудири 



822 

 

кабинети таълимии кафедраи химияи органикї ва биологї Института 
давлатии педагогии Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко кор намудааст. 

Аз соли 1991 то охири умраш дар вазифаи мудири шуъбаи умумии 
донишгоҳ фаъолият намудааст. Ҳамчун мудири кабинети таълимї дар 
таъмини таҷҳизоту маводҳои таълимї хизмати калон намудааст. Ҳамзамон 
дар иҷроиши корҳои илмї-тадқиқотӣ махсусан иҷроиши мавзуъҳои 
фармоишї бо устодони таҷрибадор саҳми арзанда гузоштааст. Ӯ яке аз 
шахсони ташаббускор ва таъмингари кафедра бо маводи таълимї аз 
қабили таҷҳизот, маводи химиявӣ, асбобҳои озмоишӣ ба ҳисоб мерафт. 
Дар баробари ин ба корҳои ҷамъиятии факултет фаъолона иштирок 
меварзид. Нисбат ба ҳамкасбону атрофиён рафиқи некхоҳ ва ғамхор буд. 
Раёсати Донишгоҳ фаъолияти бисёрсолаи ӯро ба инобат гирифта, ба 
«Ифтихорнома» ва «Раҳматномаҳо» сарфароз гардонидааст. 

 

ХОЛОВА Фарзона Рањматуллоевна  (тав. 07.05. 1989, 
ш. Душанбе  н. Сино). Соли 2008-2013  факултети 

филологияи ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзодаро бо ихтисоси 
забон ва адабиёти тољик хатм намудааст. Аз соли 2011 то 
солњои 2016 дар  коллечи техникии шаҳри Душанбе  ба  
ҳайси коргузори техники фаъолият намудааст. Аз соли 2016  
то имрӯз ассисенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти 
факултети филологияи тоҷики ДДОТ ба номи С.Айнӣ 

фаоълият мекунад. 
   Аз соли 2017  њамчун унвонљӯи кафедра дар мавзуи «Сарчашмаҳои 

ирфонӣ ва тобиши рамзи «Шамс» дар осори Мавлоно Ҷалолиддин Балхӣ»  
тањќиќоти илмї бурда истодааст ва кор ба анҷом расида дар арафаи дифоъ 
мебошад. Мутобиқи мавзуи илмӣ-тадқиқотӣ чандин мақола чоп кардааст, ки 

намунаашро дар зер меорем. 
Ас.: “Шарҳи мафҳуми “ишқ» аз дидгоҳи Мавлоно». Д., 2018; “Бадеият ва тобишҳои 

мантиқии рамзи “Шамс» дар осори Мавлоно». Д., 2018;  “Ваҳдати ирфонии Мавлоно бо Шамси 

Табрезӣ». Д., 2017; “Ваҳдати вуҷуд ва робитаи инсон бо офаридгор аз нигоҳи Мавлоно 

Ҷалолиддини Балхӣ». Д., 2019; “Бадеияти сомои Шамс дар осори лирикии Мавлоно». Д., 2021; 
“Симои Шамс дар девони Шамси Мавлоно», Д, 2021; “Бадеияти рамзи Шамс дар “Маснавии 

маънавӣ»-и Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ». Д., 2021 ва ғ. 

 

ХОЉАЕВ Ѓулом Њамидович (тав. 5. 01. 1957, н. Ёвон), иќтисоддон, 
номзади илмњои иќтисодї (1999). Солњои 1974–1979 дар факултети 
географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1979–1980, 1981–1988 муаллими фанни 
географияи мактаби миёнаи № 52 ш. Душанбе, 1980–1981 сарбози артиши 
шуравї, 1988–1992 љонишини директори мактаби миёнаи № 53 ш. Душанбе 
оид ба таълим буд. Солњои 1992–1995 њамчун муаллими кафедраи 
географияи иќтисодии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Аз соли 1995 то ба имрўз дар кафедраи 
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иќтисодиёти љањонии Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
фаъолият дорад. Солњои 2000–2007 вазифаи љонишини декани факултети 
иќтисодиёти љањонї ва њуќуќи ДДТТ оид ба таълимро ба уҳда дошт. Аз 
соли 2008 то ба имрўз мудири кафедраи иќтисодиёти љањонии донишгоњи 
номбурда аст. Муаллифи якчанд маќолањои илмї ва дастуру воситањои 
таълимї мебошад.  

Ас.: Наќши хољагињои ёрирасони шахсї дар шароити гузариш ба иќтисодиёти бозорї 
(Воситаи таълимї). Д., 1998; Иќтисодиёти љањон (Воситаи таълимї). Д., 2001.  

 
ХОЉАЗОД Саидмурод (тав. 28. 11. 1970, д. Дарѓи н. 

Айнї), филолог, журналист, муњаќќиќ, адабиётшинос, 
публитсист. Доктори илмњои филология (2015), профессор 
(2018), академики Академияи байналмилалии мактабњои олї 
(2020). Поягузори пажўњишњои илмї ва таърихї дар соњаи 
радио ва телевизиони миллї. Хатмкардаи факултаи 
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон (1988-1993), 
фаълияти эљодиро дар радиои Тољикистон ба њайси 

муњаррири хурд оѓоз карда, зинањои муњаррир, муњаррири варзидаи 
студияи «Фурўѓи Ориёно» - и радиои Тољикистонро паймудааст (1993-
2000). Сипас, дар вазифањои роњбарии котиби масъули радиои Тољикистон 
ва муовини аввали директори радиои Тољикистон (2000-2006) иљрои вазифа 
намудааст.  

Муњаќќиќи таърихирадио ва телевизиони Тољикистон, дар пажуҳиши 
соњаи радио ва телевизиони миллї сањми босазо гузоштааст, бобати 
пажуҳиши таърихи радио ва телевизиони миллї, наќши радиои 
Тољикистон дар ташаккули афкори љомеа, хусусиятњои хоси жанрњои 
радио ва телевизионї ва ѓайра зиёда аз сад таълифот ба хидмат овардааст. 
Нахустин пажуҳишњои илмї дар соњаи радио ва телевизиони миллї ба 
ќалами номбурда мутааллиќ аст. Соли 2009 аввалин «Донишномаи радио 
ва телевизиони Тољикистон»-ро ба нашр расонд, ки он дар шинохти 
чењрањои саршиноси радиою телевизиони миллї, таърихи ташаккул ва 
тањаввули соњаи мазкур, жанрњои соња, истилоњот ва барномањои онњо 
наќши муњим мебозад.  

Саидмуроди Хољазод нахустин шахсе аст, ки оид ба таърих, 
махсусияти жанрї ва дурнамои радиои Тољикистон пажўњиши илмї анљом 
додааст. Рисолањои номзадї ва доктории номбурда ба соњаи мазкур 
башида шудаанд. 

Оид ба наќши радио ва телевизиони Тољикистон дар фазои 
иттилоотиии љањони муосир дар литсеи Президентии шањри Истамбул 
(Туркия, 2011), Донишгоњњои Анќара ва Газиантеп (Туркия, 2011), дар 
мавзуи «Наќши барномаи «Хоки Ватан» дар тањкими вањдат ва бозгашти 
гурезагони иљборї» дар Донишгоњи давлатии ба номи Казимири Бузурги 
шањри Бидгошч ва Донишгоњи байналмилалии шањри Варшава (Лањистон, 
2013), Академияи телевизион ва радиои Россия (2014) курси лексия 
хондааст. Солњои 2013- 2014 дар факултаи журналистика ва 
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коммуникатсияи оммавии Донишгоњи давлатии ба номи Казимири 
Бузурги шањри Бидгошч ба сифати коромўз фаъолият намуда, курси 
«Дипломатияи байналхалќї»- ро ба анљом расонидааст.  

Ба сифати устод ба донишљўёни кафедраи телевизион ва радиои 
Донишкадаи давлатии санъат ва фарњанги ба номи М. Турсунзода, 
кафедраи забони тољикии умумидонишгоњии ДДОТ ба номи С. Айнї дарс 
мегўяд (аз с. 2011). Мудири кафедраи забони тољикии умумидонишгоњии 
ДДОТ (аз с. 2017).  

Муаллифи беш аз 50 маќола оид ба масъалањои забоншиносї ва 
адабиётшиносї, беш аз 100 таќриз оид ба масъалањои мубрами 
забоншиносї, адабиётшиносї, радио, телевизион, матбуот ва синамо, 
инчунин, муаллифи филмњои мустанади телевизионии “Расонаи зиндагї» 
(2007), “Пешвои миллат ва њифзи фазои расонаї» (2021), радиофилмњои 
“Сафинаи умед» (2006), “Ќосиди нишот» (2 ќ., 2006), “Расонаи зиндагї» (4 
ќ., 2016), “Хонаи умед» (2. ќ., 2018), “Иљлосияи таќдирсоз» (6 ќ., 2014) ва 
намоишномаи радиоии “Фархундапай» (4 ќ., 2006). Бо эњимоми ў маљаллаи 
илмии “Анвори дониш» (2020) таъсис ёфт, ки маќолоти марбут ба забон ва 
адабиётро интишор менамояд. Узви Шурои диссертатсионии ДДОТ ба 
номи С. Айнї (бахшњои филология ва педагогика).  

Барои зањматњои бисёрсола, бенуќсон ва шоён бо медали «Хидмати 
шоиста» ќадр ёфтааст (2007). Аълочии телевизион ва радиои Тољикистон 
(2003), барандаи Љоизаи ИЖТ ба номи Лоњутї (2011). Муаллифи 30 
маќолаи илмӣ ва беш аз 200 маќолаи оммавӣ.  

Осор: Таърихи радиои Тољикистон. Ќисмњои 1, 2. Д., 2006; Таърихи телевизиони 
Тољикистон. Д., 2007; Вожаномаи русї ба тољикии истилоњоти соњаи радио ва 
телевизион.  Д., 2007; Донишномаи радио ва телевизиони Тољикистон. Д., 2009; Радио 
Таджикистана в годи независимости (история, жанровая специфика и перспективи) 
(конд. дисс.). Д., 2009; Садои мењр (Маҷмуи маќолањои илмї). Д., 2010; Махсусияти 
жанрњои радиои Тољикистон. Китоби дарсї. Д., 2010; Шукуфаи орзуњо (маљ. маќолањои 
илмї). Д., 2011; Рањовард (сафаргуфта). Д., 2012; Садои Мењан (монография). Д., 2013; 
Роль радио Таджикистан в формировании общественного мнения в период 
независимости (докт. дисс.). Д., 2015; Забони тољикї (воситаи таълимї). Д., 2017; 
Забони тољикї (барои гурӯњњои туркмї). Д., 2017; Забони тољикї (барои навомўзони 
гурӯњњои туркмї). Д., 2017; Забони тољикї (Комплекси таълимиву методӣ). - Д., 2018; 
Махсусияти жанрњои радиої. Дастури таълимӣ. Д; 2018; Забони тољикӣ (дастури 
таълимӣ- тахассусӣ барои равияи табиӣ- риёзӣ). Д., 2021. 

 

ХОЉАЕВ Фахрї Шарапович (тав. 1933, ш. Самарќанд), омўзгори 
фанни иќтисодиёт, номзади илмњои иќтисодї (1963), дотсент (1965). 
Хатмкардаи факултети таърихи Донишкадаи тољикии муалими ш. 
Самарќанд (1951). Пас аз хатми донишкада бо роњхат ба шањри Кулоби 
Тољикистон ба кор сафарбар карда шуд ва ба њайси муаллии фанни таърих 
ва конститутсия дар мактаби миёни ба номи Ворошиловим шањри Кулоб 
то соли 1952 фаъолият намдааст. Солњои 1952-1953 дар вазифаи мудири 
ќисми таълимї дар мактаби миёнаи ба номи Дзерженскийи ин шањр кор 
кардааст. Соли 1953 ба факултети таърихи Донишкадаи омўзгориишањри 
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Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко дохил шуда, соли 1956 онро бо ихтисоси 
муаллими таърих хатм намуд. Солњои 1959-1961ассистент ва муаллими 
калони кафедраи иќтисоди сиёси донишгоњи номрафта, 1961-1963 
аспиранти кафедраи иќтисоди сиёсиёсии Институти иќтисод ва омори ш. 
Москва, 1963-1971 дотсенти кафедраи иќтисоди сиёсї, 1969-1971, 1971-1973 
ноиби ректор оид ба таълим, 1973-1976 декани факултети педагогикаи 
донишкадаро ба уњда доштааст. Солњои 1976-1979 чун мудири кафедраи 
иќтисоди сиёсии ДДОТ фаъолият намудааст. Номбурда муаллифи 2 
монография, 32 маќолаи илмї буда, дар конфронсњои илмњои 
љамъиятшиносї баромад намудааст. Хизмати шоёни мавсуф дар он зоњир 
мешавад, ки соли 1970 авввалин маротиба бо забони тољикї китоби 
«Иќтисоди сиёсї»-ро дар ду ќисм (ҳаммуаллиф) барои мактабњои олии 
кишвар аз чоп бароварданд.  

 Ас. Межколхозние производственние связи в Таджикистане. Д., 1963; 
Кооперирование сельскохозяйственних предприятий с промишленними. Д., 1975.  

 

 
 

 ХУДОДОДОВ Бобо (тав. соли 1927, д. 
Зерињисори н. Панљакент, ваф. 1991, ш. Душанбе), 
адабиётшиноси тољик, номзади илми филология (1967), 
дотсент (1978), аъзои Иттифоќи журналистони ИЉШС. 
Солњои 1942–1946 њамчун муаллими мактаби ибтидоии 
ба номи Крилови н. Колхозчиёни вилояти Ленинобод, 
1947–1949 мудири ќисми таълими мактаби миёнаи ба 
номи Крупскаяи н. Колхозчиён кор кардааст. Солњои 
1949–1953 дар факултети забон ва адабиёти 

Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил кардааст. Соли 1953 корманди шуъбаи адабии рўзномаи 
«Тољикистони Сурх», 1954–1957 муњаррири рўзномаи «Газетаи 
муаллимон», 1957–1959 шунавандаи шуъбаи рўзноманигории мактаби олии 
њизби коммунистии ш. Москва, 1959–1962 муњаррири рўзномаи 
«Комсомоли Тољикистон», 1962–1964 котиби масъули рўзномаи «Маориф 
ва маданият» ва маљаллаи «Мактаби советї», 1964–1967 аспиранти 
кафедраи адабиёти тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1966–1967 ба њайси котиби масъули 
рўзномаи «Педагоги љавон», 1967–1969 сармуњаррири маљаллаи «Мактаби 
советї», 1969–1972 директори Институти тадќиќотї--илмии илмњои 
педагогї, 1972–1975 директори нашриёти «Маориф» кор кардааст. Солњои 
1978–1990 њамчун муаллими калон, дотсенти кафедраи адабиёти тољики 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор 
кардааст. Соли 1990 ба нафаќа баромадааст. Муаллифи зиёда аз 250 
маќолањои илмї ва илмию оммавї мебошад. Дар таълифотњояш мањорати 
бадеии Љалол Икромї, масъалањои адабиёти муосири тољик ва таълими 
адабиёт дар мактабњои миёна мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Ў, 
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инчунин, мутарљими якчанд китобњо, аз љумлаи повестњои Густав Ябе 
«Роњи дуруст», Органесьян Ю. «Сайёра барои одамон», Ушинский К. Д. 
«Њикояњо ва афсонањо», китобњои дарсии «Курси ибтидоии коммунизми 
илмї» (1974), «Таърихи педагогика» (1982) ва «Педагогика» (1980) аст. 
Дорандаи нишонаи сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон», 
«Аълочии матбуоти ИЉШС», «Барои муваффаќиятњо дар соњаи мактаби 
олии ИЉШС» ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС 
Тољикистон буд.  

Ас.: Романи Љалол Икромї «Духтари оташ». Д., 1967; Шоир ва айёми мо. Д., 
1976; Се очерк дар бораи се адиб. Д., 1982; Љалол Икромї. Д., 1969; Тип ва типикунонї 
дар эљодиёти бадеї. Д., 1976; Роњи эљодии Љалол Икромї. Д., 1976; Забони русї – 
забони њамкории халќњои Иттифоќи Советї. Д., 1978; Мањорати Љалол Икромї. Д., 
1990.  

 

 ХУДОЙДОДОВА Фирўза Султоновна (тав. 11. 01. 
1978, н. Њамадонї), педагог-психолог, номзади илмҳои 
педагогӣ (2019). Солњои 1994-1999-донишљўи 
Донишкадаи Давлатии забонҳои Тољикистон ба номи С. 
Улуғзода, ихтисоси забонњои шарќ, 2003-2017-омўзгори 
забони англисї дар Маркази забономӯзии “Шафақ», 
Литсей барои хонандагони болаёқати шањри Душанбе, 
Мактаби Байналмилалии шањри Душанбе, 2017-2020 

донишљўи ДМТ, ихтисос психолог, 2020-омўзгори кафедраи психологияи 
умумї ва педагогї.  

Дар масъалаи истифодаи технологияњои навин дар омўзиши 
забонњои хориљї дар мактабњои миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон 
тадќиќот бурдааст. Ба донишљўёни факултети психология аз фанњои 
методикаи таълими психология ва практикуми педагогї-психологї дарс 
мегўяд. Муаллифи зиёда аз 20 маќола мебошад. Соли 2016 барои 
хизматњояш дар соњаи маориф ба гирифтани нишони “Аълочии Маорифи 
Тоҷикистон» сазовор гаштааст.  

 

 
 ХУДОИЕВ Назар Худоиевич (тав. 15. 02. 1931, н. 

Дарвоз), географ, номзади илмњо география (1969), 
дотсент (1976). Соли 1957 факултети географияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1961–
1964 дар аспирантура тањсил намудааст. Солњои 1964–
1975 лаборанти калон, муаллим, муаллими калон, 1976–
1982, 1992–1998 дотсент ва мудири кафедраи географияи 
иќтисодї ва табиии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 

Муаллифи зиёда аз 60 маќолањои илмї ва илмию оммавї аст. Мавзуи 
корњои илмию тадќиќотии ўро масъалањои географияи табиї ва захирањои 
обї ташкил медињанд. Дар конференсия ва симпозиумњои љумњуриявї ва 
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байналхалќї бо маърузањо баромад кардааст. Бо медали «100-солагии 
зодрўзи В. И. Ленин» ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Тољикистон 
ќадр карда шудааст.  

 
ХУДОЙДОДОВ Аъзам Овлододович (тав. 10. 08. 1959, 

деҳаи Ворухи ноҳияи Исфараи вилояти Суғд), адабиётшинос, 
номзади илмҳои филология (1992), дотсент (2003), доктори 
илмҳои филология (2015), профессор (2018). Мактаби миёна 
(1976), факултети филологияи тоҷики Донишкадаи 
омўзгории шаҳри Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (имрўз 

ДДОТ ба номи С. Айниро (1981) хатм намудааст.  
Лаборант ва аспиранти кафедраи адабиёти тоҷики ИДПД ба номи т. 

Г. Шевченко (1981), хизмат дар сафи артиши шуравӣ (1982-1983). 
Аспиранти шуъбаи рўзонаи кафедраи адабиёти тоҷики ИДПД (1983-1986). 
Муҳаррири шуъбаи забон ва адабиёти нашриёти «Маориф» (1986-1987). 
Мудири шуъбаи забон ва адабиёти нашриёти «Маориф» (1987-1995). 
Ҷонишини директори нашриёти «Маориф» (1995-1999). Соли 1992 дар 
Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон) рисолаи номзадиро дар мавзуи «Мақоми ғазалиёти 
Ҳофизи Шерозӣ дар таърихи робитаҳои адабии халқҳои тоҷику узбек 
(асрҳои Х1У- XIX)» зери роҳбарии профессор Х. Мирзозода ҳимоя 
намудааст. Солҳои 1999-2003 ба сифати сармутахассиси таҳияи китобҳои 
дарсии фонди ОПЭК кор кардааст. Аз соли 2003 то 2007 ба сифати мудири 
кафедраи адабиёти тоҷики ДДОТ ба номи Қ. Ҷўраев фаъолият намуда, 
солҳои 2007-2010 декани факултети филологияи тоҷики ДДОТ ба номи С. 
Айниро ба ўҳда дошт. Аз соли 2010 то соли 2013 муовини аввали ректор 
оид ба таълими ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Аз соли 2013 то сентябри соли 
2014 барои ҷамъбасти рисолаи докторӣ ба ҳайси ходими калони илмии 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият дошт. Аз сентябри соли 2014 то соли 
2015 ба сифати дотсенти кафедраи назария ва таърихи адабити тоҷик 
фаъолияти худро идома додааст. 19 феврали соли 2015 дар Шурои дифои 
рисолаҳои номзадӣ ва доктории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар 
мавзуи «Холиқ Мирзозода ва адабиётшиносии тоҷик дар асри ХХ» таҳти 
мушовирии профессор Х. Асозода рисолаи доктории худро дифоъ 
намудааст. Моҳи октябри соли 2015 муовини ректор оид ба таълими 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон таъин гардида, то сентябри 
соли 2018 фаъолият намудааст. Аз сентябри соли 2015 ба ҳайси профессори 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти ДДОТ ба номи С. Айнӣ фаъолият 
менамояд.  

Аъзам Худойдодов тазкираву рисолаҳои «Тазкират-уш-шуаро»-и 
Давлатшоҳи Самарқандӣ (1999), Осорномаи Вали Самад. Ба ифтихори 70 
солагии зодруз (2006), мунтахаби осори Сиддиқии Аҷзӣ, ки Х. Мирзозода 
таҳия намудаанд (Фарҳанг, 2009), «Миръоти ибрат»-и Аҷзии Самарқандӣ 
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(Фарҳанг, 2009), Анҷумани арвоҳ»-и Аҷзӣ (Фарҳанг, 2010) романи Х. 
Мирзозода «Самарқанд» (Маҷаллаи «Садои Шарқ», 2009), «Сайқали рўи 
замин» (Душанбе: Матбуот, 2015) –ро таҳия ва танзим намуда, манзури 
хонанда гардонидааст.  

Худойдодов А. чун ношир дар ду конфронси байналмилаллии 
«Китоб ва мавқеи он дар ҷомеа» (Венгрия, 2000, 2001), ҳамчунин, чун 
намояндаи донишгоҳи аввалини ҷумҳурӣ дар конфронсҳои байналмилалии 
«Оила» (Туркия, 2011), татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои 
олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Бишкек, 2012) ширкат варзида, суханронӣ 
кардааст.  

Худойдодов А. раиси Шурои муштараки диссертатсионии Д 999. 116. 
03 оид ба ҳимояи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ дар назди ДДОТ ба номи 
С. Айнӣ, Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б. Ғафуров ва Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода (2018- 2019, Россия), 
узви Шурои диссертатсионии 6 Д. КОА- 028-и ДДОТ ба номи С. Айнӣ 
(2017) ва раиси Шуро (2019-2021), аъзои Шурои экспертӣ оид ба 
филологияи назди Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (2017-2020) маҳсуб меёбад.  

Худойдодов А. бо унвони «Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
(2009), «Аълочии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1999) ва 
Ифтихорномаҳо сарфароз гардидааст.  

 Ас: Муҳаққиқ. Д., 1992; Раҳнамои накўиҳо. Д., 1998 (ҳаммуаллиф); Духтари илм. 
Д.,1999; Адабиёти ҷаҳон. Д. 2001 (ҳаммуаллиф); Таърихи донишгохи омузгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айни. Д., 2011 (ҳаммуаллиф); Мақоми ғазалиёти Ҳофизи 

Шерозӣ дар таърихи робитаҳои адабиёти тоҷику узбек (асрҳои Х1У-Х1Х. Д., 2012; 
Холиқ Мирзозода ва адабиётшиносии тоҷик дар асри ХХ, Д., 2014.: Барномаи таълимӣ: 
“Адабиёти ҷаҳон», барои синфҳои 10-11 (1995).   

 
ХУДОНАЗАРОВ Бекназар (тав. 15. 04. 1947, д. 

Муни н. Шуѓнон), муаллими фанни педагогика. Солњои 
1965–1969 дар шуъбаи педагогика ва психологияи 
томактабии факултети педагогикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намудааст. Соли 1970 ассистенти кафедраи 
психологияи умумии донишкадаи номбурда, 1970–1971 
хидмати артиши шуравї, 1971–1974 ассистент, 1978–1992 
муаллими калони кафедраи психологияи умумии 

донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Солњои 1980–1984 дар шуъбаи 
ѓойибонаи аспирантураи донишкадаи омўзгорї тањсил намудааст. Аз соли 
1992 муаллими калони кафедраи педагогика ва психологияи синфњои 
ибтидоии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Дар конференсияњои 
мухталифи сатњи љумњуриявї ва байналхалќї бо маърузањо баромад 
кардааст. Муаллифи якчанд маќолањои илмиву методї мебошад. Бо 
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нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2005), «Аълочии 
Ќуввањои њавої» (1971) ва якчанд ифтихорномањо сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Дастури методї барои донишљўёни бахши 3-юми методикаи таълими ибтидої, 
Кулоб, 1992.  

 
 ХУСРАВОВ Љангибек (тав. 09. 01. 1947, н. 

Шуѓнон), муаллими фанни физика. Соли 1967 
факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1968–1969 ассистенти кафедраи 
физикаи назариявии донишкадаи омўзгории пойтахт 
буд. Солњои 1969–1970 дар сафњои артиши шуравї 
хизмат кардааст. Солњои 1970–1974 њамчун ассистенти 
кафедраи физикаи назариявии донишкадаи омўзгорї, 

1974 таљрибаомўз-тадќиќотчии Институти кристологияи АИ ИЉШС кор 
кардааст. Солњои 1975–1979 аспиранти Институти кристологияи АИ 
ИЉШС, 1979 муаллим, 1980–1994 муаллими калони кафедраи физикаи 
эксперименталии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Њоло дар Донишгоњи технологии Тољикистон фаъолияти 
омўзгорї дорад. Муаллифи зиёда аз 10 маќолањои илмї аст.  
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Њ 
 

ЊАБИБ Сулаймонї (27. 03. 1965, д. Хушекат, 
н.Айнї), шоир ва публитсист. Пас аз хатми мактаби 
миёнаи № 14 ба номи Абдурањмони Љомї донишљўи 
Донишкадаи давлатии омўзгории Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко шуда, факултаи филологияро бо бањои аъло 
тамом кардааст. Дар курси Унверситети муносибатњаои 
байналхалќї ва лекторї таълим гирифтааст. Аз оли 1986 
дар Кумитаи телевизион ва радиои љумњурї ба њайси 

муњаррир ба кор оѓоз намуда, барномањои телевизиони «Сапеда», «Савту 
калом», «Њар дам ѓанимат аст…», «Таронањои Самарќанд» ва филми 
«Васфи дилњо»-ро танзиму тањия намудааст. Соли 1993 мудири шуъбаи 
идеологї ва муносибатњои байналхалќии Њукумати н. Айнї таъин шуда, аз 
соли 2000 ба њайси сардори бахши АМИТ «Ховар» дар вилояти Суѓд, 
баъдан дар маќоми мудири бахши адаби дастаи њунарии «Нури Хуљанд», 
аз соли 2011 дар вазифаи мудири бахши бадеии Филармонияи двлатии 
Тољикистон кор карда, аз соли 2012 сармутахассиси Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон ва масъули нашриёти «Адиб» аст.  

Муаллифи маҷмуањои ашъори «Парастори ди танњо», «Армуѓон», 
«Тољи имон», «Мањбуб», «Њузури љон», «Рањраве бо тўшаи мардї», 
«Пайкари њаќиќат», «Шукри дидор», «Ифтихори миллат», «Дуъои сабз», 
«Мењрпарвар», «Сабз андар сабз» аст. Аълочии фарњангу матбуоти 
Тољикистон. Аз соли 1989 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 
 

 ЊАБИБУЛЛО Файзулло (тав. 15. 03. 1945, д. 
Ховалинги н. Восеъ, ваф. 8. 06. 1980). Соли 1966 факултаи 
таъриху филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
Душанберо хатм кардааст. Баъдан дар рўзномањои 
«Комсомоли Тољикистон» ва «Вечерний Душанбе»ходими 
адабї будааст. Соли 1973 Донишкадаи адабиёти ба номи 
М. Горкийи Маскавро хатм кардааст. Ходими 
Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи советии тољик, 

корманди рўзномаи «Маориф ва маданият», масъули Шурои тарѓиби 
адабиёти Иттифоќи нависандагони Тољикистон будааст.  

Шеърњояш аз ибтидои солњои 60-уми ќарни гузашта чоп шуда, 
диќкати хонандагон ва устодони назми муосири тољикро љалб намудаанд. 
Муаллифи маҷмуањои шеърии «Ќатраи борон» (1966), «Дунёи љавонї» 
(1971), «Рози дарё» (1974), «Дидори орзуњо» (1979), «Обшори Офтоб» 
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(1981), «Чилчанор» (1982) ва ѓ. мебошад. Пас аз маргаш китобњои «Зи нав 
зинда шавем…» (1985) ва «Девон» (1995)-и ў чоп шудаанд.  

Дар Маскав китобњои ў «Яблонка» (1972) ва «Боль» (1990) ба чоп 
расидаанд. Ашъори алоњидаи А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Шекспир, И. 
Гёте, П. Шиллер, А. Блок, Ю. Марсинкявичюс, И. Зидонис, фољиаи 
Эврипид «Медея»-ро ба тољикї гардондааст. Тарљумањояш дар баёзи 
«Армуѓон» (1987) гирд омадаанд. Аз соли 1976 узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон аст.  

 
 

 
ЊАЁТОВА Раъно Њайдаровна (тав. 30.05.1936,шањри 
Тошканд), педагог. Солњои 1944-1954 дар мактаби миёнаи 
№13-и шањри Бухоро тањсил кардааст. Солњои 1954-1959 
дар УДТ ба номи В.И. Ленин (њоло Донишгоњи миллии 
Тољикистон) тањсил кардааст. Солњои 1960-1968 ба њайси 
корманди хурди Институти замин- шиносии АИ РССТ кор 
кардааст. Солњои 1968-2006 ба сифати муаллими калон дар 

кафедраи педагогика ва методикаи таълими синфњои ибтидоии факултети 
педагогикаи ИДПД ба номи Т.Г. Шевченко (њоло кафедраи методикаи 
тањсилоти ибтидоии факултети тањсилоти томактабї ва ибтидоии ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї) аз фанни табиатшиносї ва методикаи таълими он 
дар шуъбаи методакаи таълими ибтидої ва тарбияи томактабї бо се забон 
(тољикї, русї ва узбекї) дарс гуфтааст. Ў доир ба масъалањои гуногуни 
табиатшиносї 10 дастури таълимию методї ва якчанд маќолањои илмї-
методї таълиф намуда,  бо Ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии 
Тољикистон (1957), Ифтихорномаи Вазорати маорифи халќи  Тољикистон 
(1977) ва нишони сарисинагии Аълочии маорифи халќи Тољикистон (1976) 
сарфароз гардонда шудааст. 
Ос.: Гўшаи Олами табиат дар боѓчаи бачагон. Д., 1990; Машѓулиятњо оид ба шинос намудани кўдакони 

гуруњи хурд ва миёна бо табиат.Д.,1992.  
 
 

ЊАЙДАРОВ Абдуалим (тав. 10. 02. 1947, д. 
Дошмандии н. Балљувон, ваф. 8.03.2012, ш. Душанбе), 
биохимик, номзади илмњои биологї (1978), дотсент (1986), 
узви вобастаи Академияи илмњои байналхалќии 
мактабњои олї (2008). Солњои 1965–1970 донишљўи 
шуъбаи химия ва биологияи факултети табиатшиносї ва 
географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе 
ба номи Т. Г. Шевченко, 1970–1971 муалими кафедраи 

химияи органикии донишкадаи мазкур, 1971–1972 хидмати артиши 
шуравї, 1972–1973 мудири лабораторияи таълимии химиявии донишкадаи 
омўзгории пойтахт, 1973–1974 коромўз-тадќиќотчии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1974–1977 аспиранти маќсадноки 
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Академияи илмњои ИЉШС (ш. Москва), 1977–1978 ходими илмии 
Академияи илмњои ИЉШС, 1978–1995 муаллим, муаллими калон, дотсенти 
кафедраи химияи органикї ва биологї, 1995–1999 мудири кафедраи 
номбурда, 1999–2005 декани факултети химия, 2005–2006 мудири кафедраи 
химияи органикї ва биологии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 2006 
то охири умр њамчун мудири шуъбаи аттестатсия, аккредитатсия ва 
иљозатномадињии муассисањои тањсилоти олии касбии Хадамоти давлитии 
назорат дар соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон фаъолият кардааст. Оид 
ба масъалањои омўзиши таърихи биохимияи ватанї, људокунї ва тадќиќи 
сафедањои таркиби наботот ва тањияи усулњои таълими химияи мактабї 
корњои илмї бурдааст. Муаллифи 2 рисолаи илмї, 12 дастури таълимї ва 
зиёда аз 180 маќолањои илмї, илмию методї ва илмию оммавї мебошад. 
Дар конференсияњои илмии љумњуриявї, минтаќавї ва байналхаќї 
(Тошкент, Москва, Санкт-Петербург, Киев, Рига) бо маърузањо баромад 
кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (1999), 
ордени «Дўстї» (2001), ифтихорномањои Комитети марказии комсомолии 
ЉШС Тољикистон, Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, Хадамоти 
давлатии назорат дар соњаи маориф ва донишгоњи омўзгорї сарфароз 
гардидааст.  

Ас.: Адабиётњои маълумотдињандаи химиявї ва тарзи истифодабарии онњо (бо 
њаммуалифї). Д., 1987; Алфа-аминокислотањо. Д., 1988; Кимиёгарон ва омўзгорони маъруфи 
ватанї (бо њаммуалифї). Д., 1990; Ферментњо. Дастури таълимї барои донишљўён. Д., 1991; 
Развитие отечественной энзимологии. Д., 1990; Химия ва биохимияи сафедањо (Дастури 
таълимї барои донишљўён, бо њаммуалифї). Д., 1995; Маҷмуаи машќ ва масъалањо аз химияи 
органикї (бо њаммуалифї). Д., 2005; Белок зерна пшеници, возделиваемой в условиях 
Таджикистан (бо њаммуалифї). Д., 2010; Ферментњо ва витаминњо (Дастури таълимї барои 
донишљўён, бо њаммуалифї). Д., 2010.  

 
 ЊАЙДАРОВА Розия Нурмуњаммедовна (тав. 18. 

06. 1925, ш. Алма-ато, ваф. 18. 02. 2008, ш. Душанбе), 
географ, номзади илмњои география (1955), дотсент 
(1963). Солњои 1942–1946 дар факултети географияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1946–1949 
аспиранти кафедраи географияи иќтисодї ва иљтимоии 
донишкадаи омўзгории пойтахт ва дар як ваќт солњои 
1946–1948 корманди редаксияи «Тољикистони Советї» 

буд. Солњои 1948–2008 њамчун муаллим, муаллими калон ва дотсенти 
кафедраи географияи иќтисодї-иљтимої ва демографияи ДДОТ ба номи С. 
Айнї фаъолият намудааст. Муаллифи зиёда аз 50 маќолањои илмї ва 
илмию методї мебошад, ки дар онњо масъалањои ташкили њудудии 
истењсолоти ќисмати љанубии Тољикистон мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. Дар конференсияњо ва симпозиумњои љумњуриявї ва 
байналмилалї (Москва, Киев, Ленинград, Боку, Бишкек, Киев, Минск, 
Тифлис, Душанбе) бо маърузањо баромад кардааст. Дар муддати зиёда аз 
50 соли фаъолияташ дар донишгоњи омўзгорї ба тайёр намудани њазорон 
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мутахассисони варзидаи соњаи таълиму тарбия сањм гузоштааст. Барои 
хизматњояш бо ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии Тољикистон, 
Вазорати маорифи Тољикистон, нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон», ордени «Дўстии халќњо» ва медали собиќадори мењнат 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Экономическая и социальная география Таджикистана. Д., 1998.  
 

   
 ЊАИТБОЕВА Њабиба Одинамањмадовна (тав. 26. 01. 

89, шањри Турсунзода), омўзгори забони англисї, номзади 
илмњои педагогї. Соли 2007 шуъбаи рўзонаи факултети 
забонҳои хориљии ДДОТ ба номи Садриддин Айниро бо 
ихтисоси забони англисї ва олмонї хатм намудааст. Аз 
соли 2012 то соли 2013 дар мактаби миёнаи таҳсилоти 

умумии №43-и шањри Турсунзода ба сифати омўзгори фанни забони 
англисї кору фаъолият намуда, солњои 2013-2015 дар кафедраи методикаи 
таълими забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ба сифати 
ассисент ва аз соли 2016 инљониб ба сифати омузгори калон кор мекунад. 
Дар давоми фаъолияти кориаш зиёда аз 32 номгўи мақолаҳои илмию 
методї дар маљалањо љумҳуриявї ва байналмилалї ба чоп расонидааст.  

 

ҲАКИМАЛӢ Назаралї (тав. 25. 12. 1948, деҳаи 
Ғурриёти деҳаи Ҳисор). Соли 1974 факултеи филологияи 
тоҷики Институти давлатии предагогии ба номи Т. Г. 
Шевченко хатм кардааст. Аз соли 1968 то имрӯз омӯзгори 
мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №17 ба номи 
Раҳматуллоҳ Расулов мебошад.  

Ҳикояву ақолаву лавҳаву очеркҳояш аз охири солҳои 
шастуми асри ХХ дар матбуот пайваста чоп мешаванд. 

Нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев ба ҳикояву 
китоби нахустини ӯ баҳои сазовор додааст. Таҳти тахаллуси Ҳакими 
Замир, Пирони Шодмон, Ҳаким Алӣ, Ҳаким Назар асар эҷод мекунад. 
Аксаран ҳикояҳои ҳаҷвӣ менависад ва дар мавзуи ҳаёти воқеӣ ҳам чанд 
ҳикояву қисса дорад. Очерку лавҳа ва мақолаҳои ахлоқӣ, тарбиявӣ, 
таълимӣ низ менигорад. Ҳашт маротиба ғолиби озмунҳои ҷумҳуриявӣ, аз 
ҷумла, соли 2001, дар озмуни «Ҷомеа ва нашъамандӣ»-и Агентии назорати 
маводи нашъаовари назди Президенти Тоҷикистон ва Раёсати СММ 
пирӯзӣ ба даст овардааст.  

Асарҳояш дар авроқи маҷаллаҳои «Садои Шарқ», «Тоҷикистон», 
«Помир» маҷмуаҳои дастҷамъии «Хордаста», «Нешу нӯш», «Падида», 
«Баҳори Ҳисор», «Насими субҳ», «Ҷомеа ва нашъамандӣ», «Паёми 
истеъдод», «Тароҳои водии Зарнисор», маҷмуаҳои алоҳидаи «Балогардон» 
(1984), «Тавқи лаънат» (2000), «Чӣ айб аст?!» (2002), «Кӯза шикаст» (2004), 
«Ҳикоёти Ҳомид Олимов» (2006), «Кордоне, дарёваше, номдоре» (ҳамроҳи 
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Қ. Асоев, 2006), «Робиа» (2011), «Зимоми мурод» (2011), «Устокории 
муаллим» (2011), «Сафед ва сиёҳ» (2011), «Воломақом» (2012), 
«Мактабдори шинохта» (ҳамроҳи Қ. Асоев, 2012), «Лабханди 
Ҳидоятуллоҳ» (2013), «Гулчини иншоҳо» (2013) ба табъ расидааст.  

Корманди шоистаи Тоҷикистон (1999), «Аълочии ҷамъияти 
китобдӯстони СССР», «Аълочии маорифи халқи Тоҷикистон» (1979), 
«Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» (1998) бо ифтихорномаҳо ва 
Нишони «Ғолии усобиқаи сотсиалистӣ» (солҳои 1974, 1977, 1978) 
мукофотонида шудааст.  

Аз соли 1990 узви Иттифоқи нависандагон ва Иттифоқи 
журналистони Тоҷикистн мебошад.  

 

 
ЊАКИМОВ Ќурбон (тав. 01. 01. 1945, д. Сангмилаи н. Њисор), физик, 

номзади илмњои физика-математика (1988), дотсент (1990). Солњои 1963–
1968 дар факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1968–1972 
ассистенти кафедраи физикаи умумии донишкадаи номбурда, 1972–1975 
аспиранти Донишгоњи давлатии Озарбойљон, 1976–1980 ассистент, 1980–
1988 муаллими калони кафедраи физикаи умумї ва назариявї, 1988–1990 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи физикаи умумї, 1990–1998 дотсенти 
кафедраи физикаи эксперементалии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Њамзамон солњои 1982–1986 њамчун муовини декани факултети 
математикаи донишкадаи омўзгорї оид ба корњои тарбиявї кор кардааст. 
Оид ба таъсири муњити беруна ва хосиятњои физикию механикии 
пайвастагињои нимноќилњои Cu2S S Cu2Se кори илмї бурда, зиёда аз 30 
номгўи корњои илмї ва илмию методї ба нашр расонидааст.  

 
ЊАКИМОВ Раљаб Муродович (тав. 22. 05. 1957, д. 

Саричашмаи н. Москва (имрўза Њамадонї), 
сиёсатшинос, номзади илмњои сиёсї (1999), дотсент 
(2019). Солњои 1974-1976 коргари совхози ба номи 
Жданови н. Москва, солњои 1976-78 хизмат дар сафи 
артиши шуравї, солњои 1978-1980 коргари совхози 
Жданови н. Москва, солњои 1980-1985 донишљўи ДДОД 
ба номи Т. Г. Шевченко, солњои 1985-1990 муаллими 
кафедраи коммунизми илмии ДДО ба номи А. Рудакии 

шањри Кулоб, солњои 1990-1993 аспиранти кафедраи коммунизми илмии 
ДДТ ба номи В. И. Ленин дар шањри Душанбе, солњои 1993-1999 муаллими 
калони кафедраи сиёсатшиносии ДДОК ба номи А. Рудакї, солњои 1999-
2000 мудири кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии ДДОК ба номи А. 
Рудакї, солњои 2000-2004 мудири кафедраи њуќуќшиносии ДДОТ ба номи 
Ќ. Љураев дар шањри Душанбе, солњои 2004-2006 дотсенти кафедраи њуќуќї 
тиљорати ДДТТ дар шањри Душанбе, солњои 2006-2007 иљрокунандаи 
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вазифаи декани факултети таърихи ДДОТ ба номи Ќ. Љураев, солњои 2007-
2012 Раиси иттифоќи касабаи устодону кормандони ДДОТ ба номи С. 
Айнї, солњои 2012-2017 директори маркази такмили ихтисоси ДДОТ ба 
номи С. Айнї, аз соли 2017 то њол сардори раёсати илм ва инноватсияи 
ДДОТ ба номи С. Айнї. Оид ба масъалањои камбизоатї ва омилњои 
пайдоиши он, низоъшиносї ва дигар масъалањои њаёти сиёсиву иљтимої 
корњои илмї ба анљом расонидааст. Бо нишони «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2009) ќадр карда шудааст. 

Ас.: Омилњои низоъњои миллї ва дохилимиллї дар Тољикистон. Д., 1999; Гендер чист ва 
чиро меомўзад. Кулоб, 2000; Муќаддимаи низоъшиносї (њаммуаллиф). Д., 2005; Камбизоатї ва 
омилњои пайдоиши он. Д., 2006; Камбизоатї њамчун омили низоъњои иљтимої-сиёсї 
(њаммуаллиф). Д., 2006; Давлатшиносї (барномаи таълимї). Д., 2019. 

 

ЊАКИМОВ Фотењ Холиќович (тав. 20. 04. 1937, 
ваф. 17. 12. 2014, ш. Душанбе), физик ва математик, 
Арбоби илм ва техникаи Тољикистон (1991), узви 
вобастаи Академияи илмњои ЉТ. Хатмкардаи факултети 
физика-математикаи УДТ ба номи В. И. Ленин. Солњои 
1959-1960 лаборанти шуъбаи физика ва математикаи 
АИ ЉТ., 1960-1963 аспиранти УДМ ба номи М. В. 
Ломаносов, 1963-1964 муаллими кафедраи физикаи 

назарявии УДТба номи В. И. Ленин, 1964 –њимояи рисолаи номзадї дар 
мавзуи «О стационарних свойствах плотностью ионизованной плазми 
дипольном магнитном полепри учете вращения», 1964-1965 декани 
факултети физикаи УДТ ба номи В. И. Ленин, 1965-1967 мудири кафедраи 
физикаи назариявии УДТ ба номи В. И. Ленин, 1967-1969 мудири кафедраи 
физикаи умумии Институти политехникии Кобул (Афѓонистон). Солњои 
1963-1991 дотсент ва мудири кафедраи физикаи назариявии УДТ ба номи 
В. И. Ленин. Дар мавзуи «Вопроси теории сильно трубулентной плазми» 
(1980) рисолаи докторї длифоъ кардааст.  

Солњои 1981-1987 мудири кафедраи физикаи назариявї, 1992-1993 
декани факултети физика, 1993-1998 мудири кафедраи физикаи назариявї, 
1991-2012 раиси Шурои њимояи рисолањои номзадї ва докторї аз рўи 
самти физика-математика дар назди УДТ ба номи В. И. Ленин буд. Солњои 
2009-2010 профессори кафедраи астрономияи ДМТ ва солњои 2010-2013 
профессори кафедраи физикаи назариявї ва эксперименталии ДДОТ ба 
номи С. Айнї.  

 Ба ќалами ў зиёда аз 300 маќолањои илмї ва методї, 5-монография 
ба нашр расидаанд. Мавсуф њамчун асосгузори физикаи плазма дар 
Тољикистон шинохта мешавад. Њакимов Ф. Х. академики Академияи 
байналхалќии мактабњои олї, узви њаќиќии Академияи байналхалќии 
информатика, равандњои информатсионї ва технология буд.  

 Ас: «Механикаи квантї». Д., 1966; Практикуми лабораторї оид ба механика ва 
физикаи молекулавї. Кобул, 1968; Практикуми лабораторї оид ба электрик». Д., 1968; 
Механикаи квантї (дастури таълимї). Д., 1981; Физикаи статистикии классикї. Д., 
1984; Асосњои назарияи квантии љисмњои сахт. Д., 1988.  
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ЊАКИМОВА Любов Касимовна (тав. 17. 03. 1946, ш. Тошкент), 

забоншинос, номзади илми филология (1986), дотсент (1990). Соли 1968 
факултети забонњои хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1968–1975 
муаллим ва муаллими калони кафедраи забони олмонии донишкадаи 
мазкур буд. Солњои 1983–1985 дар аспирантураи Академияи илмњои 
ИЉШС тањсил намудааст. Солњои 1987–1991 мудири кафедраи забони 
олмонї, 1990–1992 дотсенти кафедраи забони олмонии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз соли 1992 ба 
Донишкадаи омўзгории ш. Орлов ба кор гузаштааст. Дар масъалањои 
назария ва амалияи грамматикаи забони олмонї корњои илмї анљом дода, 
муаллифи 5 маќолаи илмї ва дастурњои таълимї-методї мебошад. Бо 
рањматномањои донишкадаи омўзгории пойтахт сарфароз карда шудааст.  

 
ЊАЌБЕРДИЕВ Абдукарим (тав.1900, ш.Самарќанд, ваф.). 

Соли 1919 курси муалимтайёркуниро хатм намуда, соли 1921 
мудири курсњои муалимтайёркунї дар Шањрисабз, солњои 
1923-1924 дар факултаи коргарии шањри Маскав  дар шуъбаи 
тарбия комунистї тањсил карда, солњои 1924-1926 дар 
идорањои комсомолии  шањрњои Самарқанд ва Душанбе адои 
вазифа намудааст. Солҳои 1927-1929 котиби масъули кумитаи 

ҳизби вилояти Ғарм , баъди таҳсил дар Академияи комунистии ба номи 
Н.К.Крупскаяи шаҳри Маскав (1930-1932) директори МТС-и Файзобод, аз 
моҳи январи соли 1934 то аввали соли 1937 директори Институти 
омӯзгории шањри Душанбе кор кардааст. Солҳои минбаъда  дар вазифаҳои 
гуногуи давлатї адои хизмат намудааст. 

 
ЊАЌНАЗАРОВ Абдуназар (соли тав. 01. 05. 1945, д. 

Лангараки н. Ғарм (Рашт), муаррихи тољик, доктори 
илмњои таърих (2010), профессор (2014). Хатмкардаи 
омӯзишгоҳи омўзгории ш. Навободи н. Ғарм (1959-1963), 
УДТ ба номи В. И. Ленин, факултаи таърих (1965-1969). 
Ассистент, муаллими калон, дотсент, доктори илмҳои 
таърих, и. в. п. кафедраи таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи 

аграрии Тоҷикистон (ДАТ) ба номи Ш. Шоҳтемур. – 1971-
2012. Омӯзгори кафедраи таърихи халќи тољики ДДОТ (2012-2017) ба њайси 
профессори кафедра. Солњои 1979-2004 раиси иттифоқи касабаи донишҷӯён 
ва кормандон, раиси шаҳрчаи донишҷӯён, сарнозири шуъбаи таълим, 
роҳбари шуъбаи магистрон, аъзои  Шурои олимон ва раёсати ДАТ ба номи 
Шириншоҳ Шоњтемур. Мудири кафедраи таърихи дунёи ќадим, асрњои 
миёна, давраи нав ва навтарини ДДОТ ба номи С. Айнї (2009-2010) ва 
профессори кафедраи таърихи халќи тољики ДДОТ ба номи С.Айнї.  
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 Ос.: Вахшская долина – жемчужина Таджикской ССР: (Библиографический 
указатель литератур. Д., 1983; Руководство Компартии Таджикистана развитием 
хлопководства в 1966-1975 гг. (на материалах Вахшской долини). Диссер. канд. ист. 
наук. Д.. – 1984; Социально – экономическое и политическое положение мира в конце 
Х1Х и начале ХХ вв. (текст лекции по политической истории). Д., 1983; Аз пайроња ба 
шоњроњи бозоргонї. Д., 2004;  Таърихи маданияти аљдодии кишоварзии тољик. (Маводи 
таълимї). Д., 204; Љунбишњои инќилобї-озодихоњонаи мардуми форсу тољик бар зидди 
халифањои араб. Д., 2005; Освободительная борьба таджикского народа против 
Арабского Халифата (633-961 гг.). Д., 2007; Авроќи рўзгори марди накўкор. Д., 2007; 
Исторические предпосилки начало консолидации таджиков при Арабском Халифате. 
Д., 2009; Борьба таджикского народа против Арабского Халифата. Дисс. на соис. учен. 
степ. док-ра ист. наук. Д., 2010; Нусратулло Махсум государственно-политический 
деятель. Д., 2011; Таърихи боњамойї ва ташаккули халќи тољик. Д., 2013; Вахшская 
долина-жемчужина советского союза (1924-1991 гг.). Д., 2016 (њаммуаллиф)., Курси 
лексияњо аз фанни «Таърихи халќи тољик», аз оѓози таърих то асри ХV (барои 
донишљуёни њамаи ихтисосњои олии касбї). Д., 2017, нусхаи электронї; Таърихи халќи 
тољик (дастури таълиию методї) бо якљоягиии Муллољонов А. ва Эмомов С. Д., 2019; 
Шукуфтањои таъриху фарњанги халќи тољик (аз оѓоз то асри 15- и милодї). Д., 2021. 

 
 
 ЊАЌНАЗАРОВ Шамсиддин Шањобович (тав. 10. 

01. 1962, д. Искичи н. Њисор, ваф – 2012 ш.Душанбе), 
муаллими забони франсавї. Солњои 1979–1983 дар 
факултети забонњои хориљии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намуда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 
1983–1987 муаллими забони франсавии мактаби миёнаи 
№ 93 н. Њисор буд. Солњои 1988–1991 ассистенти 
кафедраи забони франсавї, 1991–1994 аспиранти 

Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз 
соли 1995 инљониб муаллими калони кафедраи забони франсавии 
донишгоњи омўзгорї ва аз соли 2008 муовини декани факултети забонњои 
романию германї оид ба илм мебошад. Њамзамон солњои 2005–2008 
муаллими забони франсавии литсеи њарбии ба номи генерал М. 
Тошмуњаммадови Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон буд. Соли 
1995 дар донишгоњи ш. Безансони Фаронса, 2005 дар коллељи 
байналмилалии тарљумонњои бадеии ш. Арл (Фаронса), 2008 дар Маркази 
байналмилалии омўзиши забонњои ш. Рошфор (Фаронса) аз курсњои 
такмили ихтисос гузаштааст. Њамчун тарљумон ва муаллими забони 
франсавї бо бисёр ташкилотњои хориљї, аз ќабили Training and Support 
Center (2003–2005), Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (1998–1999), 
ширкати франсавии «Explorator» (1997), «Дорусозон бидуни марз» (1996) 
њамкорї кардааст. Њамчун тарљумон њикояву маќолањо ва тадќиќоти 
адибону муњаќќиќони Фаронса Г. Аполлинер «Хотироти марди лаќќї» 
(1989), Стефан Дюдуанйон «Дар дили Осиёи Вусто» (1992), Эрнест Ренан 
«Шоњнома» (1992), Гесуи Љањонгирї «Заминањои болоравии њуввияти 
миллии тољикон» (1997), Андре Вюрмсер «Ёддоштњои Айнї», «Шањомат ва 
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њаќирии Шарќ» (1997), Жан Русело «Марги судхўр» (1997), Пол Гранжон 
«Бухоро», «Марги судхўр» (1997), Пйер Лагард «Бухоро»- и Айнї (1997), 
Ассаф Њале Челеби «Рубоиёти Мавлоно Румї» (1999), Жан-Лу Њерберт 
«Ислом ва аќлонияти шарќї» (2000), Леон Каюн «Мусулмони 
эпикурпарасте дар асри XI», (2000), Жое Буске «Волтер ва ислом» (2007), 
Теофил Готйе «Шеъри форсї. Рубоиёти Умари Хайём» (2007), Жорж 
Ривуар (Њайдар Баммат) «Шеъри форсї: Љалолиддини Румї» (2007), 
«Фирдавсии бињиштї» (2009), Виктор Гюго «Наваду саввум» (роман) 
(2009), Жилберт Синуэ «Абуалї дар роњи Исфањон» (роман) (2010) ва 
дигаронро бо забони тољикї тарљума карда пешкаши хонандагон 
гардондааст. Њаммуаллифи китобњои дарсї аз фанни забони франсавї 
барои синфњои панљум, шашуму њафтум, њаштум, нуҳум, дањум ва ёздањуми 
мактабњои тањсилоти умумї мебошад. Бо њаммуаллифї «Муњовараи 
низомии франсавї-русї-тољикї»-ро навишта, барои чоп омода сохтааст. 
Барои фаъолияти пурсамараш бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (1989), ифтихорномањои Вазорати маориф ва Вазорати 
мудофиаи Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Забони франсавї – синфи 5 (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2008; Забони франсавї – 
синфи 6 (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2008; Забони франсавї – синфи 7 (китоби дарсї, 
ҳаммуаллиф). Д., 2009; Забони франсавї – синфи 8 (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2009; 
Забони франсавї – синфи 9 (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2009; Забони франсавї – синфи 10 
(китоби дарсї, ҳаммуаллиф). Д., 2009; Забони франсавї – синфи 11 (китоби дарсї, ҳаммуаллиф). 
Д., 2010.  

 
 

  ЊАЛИМОВА Зарина Рањимљонова (тав. 23. 06. 1989, 
н. Ҳисор), омўзгори забони англисї, номзади илмњои 
педагогї (2020). Хатмкардаи факултети забони англисии 
Донишгоҳи Давлатии Омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнї (2012). Фаъолиятро ба сифати лабаранти 
кафедраи кафедраи методикаи таълими забони англисии 
ДДОТ ба номи С. Айнї оѓоз намуда, аз соли 2013 то 2018 
ба ҳайси асистенти кафедраи методикаи таълими забони 

англисї фаъолият намуда аз 25 январи соли 2018 саромӯзгори кафедраи 
мазкур аст. Рисолаи илмиро дар мавзуи “Асосҳои лингводидактикии 
ташакулли муоширати касбӣ бо забони хориҷӣ дар донишҷуён-омӯзгорони 
ояндаи забони англисӣ» химоя намуд. Дар чандин конфронсҳои илми 
амалии љумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ дар донишгоҳҳои гуногуни кишвар 
иштирок намуда, доир ба масьалаҳои илми методикаи таълими забонҳои 
хориҷӣ баромад ва муҳтавои онҳоро дар маҷмуаҳои илмии дохиливу 
хориљї ба чоп расонидааст.  

 Ас.: Способи активизации учащихся на уроках английского языка // Материали 
республиканской научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы 
лингвистики, переводоведения и методики обучения иностранним языкам в высшей 
школе». Д., 2018; Использование делових и коммуникативних игр на занятиях, как 
способ реализации ситуации речевого общения студентов // Материалы 
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республиканской научно-практической конференции на тему «Язык – мост между 
цивилизациями», посвященной году развития туризма и народних ремёсел». Д., 2018.  

 

 ЊАМДАМОВ Тољиддин (тав. 1911, деҳаи Ярми н. Мастчоҳ, 
ваф.1945, ш. Консберг), омўзгори фанни табииёт ва география. 
Солҳои 1939-1941 дар Институти давлатии муаллимии тоҷикӣ 
дар шањри Тошканд таҳсил намуда, соли 1941 Институти 
мазкурро бо ихтисоси табииёт ва география хатм карда, ба 
армия рафтан дар Дорулмуаллимини шаҳри Тошканд ба ҳайси 
муаллим ифои вазифа намуд. Моҳи сентябри соли 1942 ба 

фронт даъват шуда, моҳи июни соли 1945 дар фронти Белоруссия дар 
шаҳри Консберг ҳалок гардидааст. Бояд қайд намуд, ки мавсуф яке аз 
аввалин хатмкунандагони Институти давлатии муаллимии тоҷикӣ ба номи 
А.М. Горкий мебошад, ки баъди хатми он дар Дорулмуаллимини шаҳри 
Тошканд ба ҳайси омўзгор ифои вазифа намуда, баъдан дар фронт баҳри 
ҳифзи Ватан ҳалок шудааст.Ҳамдамов Тоҷиддин бародари Бобо Ҳамдамов 
– аввалин Раиси Суди Олии РСС Тоҷикистон ва раиси шаҳри Душанбе 
мебошад. 

 
 
 ЊАМДАМОВА Роза Исломовна (тав. 7. 11. 1928, ш.. 

Сталинобод, ваф. 21. 01. 2005, ш. Душанбе), педагог, 
номзади илмњои педагогї (1967), дотсент (1971). Соли 
1951 факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинободро хатм кардааст. Солњои 
1951–1952 муаллими мактаби мусиќї, 1952–1960 ходими 
илмии Институти тадќиќотии илмњои педагогии 
Тољикистон, 1960–1964 аспирант, 1964–1975 муаллим, 
муаллими калон, дотсенти кафедраи педагогикаи 

Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 
1975–1977 мудири кафедраи педагогикаи донишкадаи омўзгории пойтахт, 
1977–2003 дотсенти кафедраи педагогикаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Муаллифи зиёда аз 15 маќолаи илмї, илмию методї мебошад. Оид ба 
инкишофи мактабњои маълумоти умумии тољикї дар солњои 1917–1930 
кори илмї бурдааст. Бо нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» ва 
«Аълочии маорифи халќи ИЉШС» ќадр карда шудааст.  

Ас.: Развитие таджикской общеобразовательной школи (1917–1930гг.). Д., 1972.  
 
 

 ЊАМИДОВ Бањриддин (тав. 20. 08. 1945, д. 
Зафари н. Ленин (имрўза Рўдакї), риёзидон, номзади 
илмњои физика-математика (1998), дотсент (2000). Соли 
1967 Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И 
Ленинро бо ихтисоси математик-њисоббарор хатм 
кардааст. Аз соли 1967 инљониб њамчун ассистенти 
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кафедраи математикаи элементарї, муаллими калон, дотсент ва мудири 
кафедраи математикаи њисоббарории ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият 
намудааст. Муаллифи зиёда аз 150 маќолаву фишурдањои илмиву методї 
ва дастуру воситањои таълимї мебошад. Дар конференсияву симпозиумњои 
љумњуриявї ва байналмилалї (Лондон, Тошкентд, Москва, Чебоксар, 
Тамбов, Душанбе, Тењрон, Ашхобод) бо маърузањо баромад кардааст.  

Ас.: Алгоритм и программа расчета распределения интенсивности малолучового 
расияния рентгеновских лучей на одномерной модали полимерной фабрилли 
(ҳаммуаллиф). Д., 1994; Khamidov B. and other Mictode formation Behaviour of oriehted 
polymer system. London 1992; Фазилати инсон (ҳаммуаллиф). Д., 2008; Информатика 
(ҳаммуаллиф). Д., 2007; Математика барои курсњои аввал (ҳаммуаллиф). Д., 150.  

 

 

ЊАМИДОВ Бобољон Абдуањадович (тав. 27. 10. 
1988, шањраки Зарнисори шањри Гулистони вилояти 
Суѓд), њуќуќшинос, номзади илмњои фалсафа (2018). 
Соли 2011 факултети таърихи ДДОТро бо ихтисоси 
њуќуќшинос – омўзгор хатм намудааст. Солњои 2011 – 

2015 ассистенти кафедраи њуќуќи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї буд. 
Њамзамон аз соли 2012 то 2015 аспиранти кафедраи фалсафаи ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї буд. Солњои 2015 – 2017 ба њайси мудири шуъбаи 
ѓоибонаи факултети таърихи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї фаъолият 
намудааст. Соли 2017 муаллими калони кафедраи њуќуќ, њамзамон 2017-
2019 ба њайси сармутахасси Раёсати илм ва инноватсия доир ба мањфилњо 
ва гурўњњои олимпї кор карда, аз 2020 инљониб ба њайси муовини декани 
факултети таърих оид ба таълим фаъолият дорад. Муаллифи якчанд 
маќолањои илмї, дастурњо ва барномањои талимї мубошад. Бо нишони 
сарисинагии Аълочии маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (2019) 
сарфароз шудааст.  

 Ас.: Религиозно-философские аспекти формирования правовой системи в 
учениях мусульманских мислителей VIII-XII вв. (монография). Д., 2020;Њуќуќи 
байналхалќї (дастури методї, њаммуаллиф). Д., 2020; Њуќуќи конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон (дастури методї, њаммуаллиф). Д. 2021; Њуќуќњои муаллиф дар 
Љумњурии Тољикистон (дастури методї, њаммуаллиф). Д. 2021.  

 

 ЊАМРОЊ Усмон (тав. 7. 12. 1948, д. Сангчашмаи дењшурои Алмосии 
н. Њисор). Соли 1963 мактаби 8 солаи №20-ро хатм карда, тањсилро дар 
мактаби миёнаи №15 идома додааст. Аз моњи августи соли 1964 донишљўйи 
Омўзишгоњи омўзгории Њисор, њамзамон, муаллими синфњои ибтидоии 
мактаби миёнаи №11 будааст. Омўзишгоњро соли 1969 ба итмом расонда, 
то соли 1977 муаллими синфњои ибтидої, забон ва адабиёти тољик ва 
љонишини директори мактаби миёнаи №20 будааст. Њамзамон, дар 
факултаи филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории Душанбе (1969-
1973) ѓоибона такмили донишу ихтисос намудааст. Аз моњи феврали соли 
1986 то сили 2004 дар шуъбаи маорифи ноњия ба њайси мушовир, нозир ва 
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муттахассис машѓули кор будааст. солњои 2004-2011 љонишини раиси КВД 
«Шамбарї» будааст. Њоло машѓули кори эљодист.  

Намунаи навиштањояш дар бештар аз бист маҷмуаи дастљамъї ва 
мустаќили «Дулона дона дорад» (1997), «Муши доно ва фили тавоно» 
(1998), «Ганљи умр» (1999), «Рўбоњ магар тўй дорад?» (2000), «Чашму асои 
бобо» (2001), «Кошонаи нур» (2001), «Бозори Њисор» (2002), «Аз ишќу 
њавас» (2003), «Пуфакамро пуф кардам» (2005), «Чашми замин» (2007), 
«Саломи тозаи гулњо» (2008), «Бўйи бањор овардам» (2010), «Гулчинї» 
(2012), «Њисори нанг» (2013) ва «Ях сабук ё об?» (2014) чоп шудаанд.  

Ба сифати муттахассиси соњаи маориф маќолањои зиёди маслињатию 
тавсияї навиштааст, ки дар китобњои «Самари айёният» (1992), «Гулзори 
таълим» (1993), «Муаллими фан» (1994), «Машъалафрўз» (1994), «Пайрави 
модар» (1997), «Омўзиши њаёт ва эљодиёти Камоли Хуљандї дар синфи ІХ» 
(1996, њамроњи Шайх Таѓоев), «Мактабдор» (2000, њамроњи Њакималї 
Назаралиев) ва ѓ. ба нашр расидаанд. Сазовори медали «Хизмати шоиста» 
(1998), нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» ва ифтихорномањо 
гаштааст.  

 
ЊАМРОЕВ Мањмадї (тав. 10. 09. 1925, н. Орљоникидзеобод), 

муаррихи тољик, доктори илмњои таърих (1973), профессор (1976). Солњои 
1947–1951 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. 
Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1941–1942 муаллими мактаби 
њафтсола, 1942–1945 хидмати артиши шуравї ва иштирокчии Љанги 
Бузурги Ватанї, 1947–1951 донишљўи факултети таърихи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод, 1952–1955 аспиранти донишкадаи 
номбурда, 1955–1957 муаллими калони Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Тирмиз, 1957–1960 мудири кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи 
политехникии Тољикистон, 1961–1976 дотсент, профессори кафедраи 
таърихи ЊКИШ-и Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 
1976–1979 мудири кафедраи коммунизми илмии Донишкадаи тиббии Осиёи 
Миёна ш. Тошкент, 1979–1986 профессори кафедраи коммунизми илмии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Муаллифи зиёда аз 80 корњои илмї ва илмию методї мебошад. Доираи 
тадќиќотњои ўро масъалањои муносибатњои феодалии бекигарии Њисор дар 
хонигарии Бухоро дар охири асри XIX ва аввали асри XX фаро 
гирифтаанд. Бо унвони ифтихории «Ходими хизматнишондодаи илму 
техникаи Тољикистон», ордени «Ситораи сурх» ва 5 медал мукофотонида 
шудааст.  

Ас.: Деятельность Коммунистической партии по развитию ирригации в 
Таджикистане (1924–1938гг.). Д., 1972; Очерки истории Гисарского бекства конца XIX и 
начала XX вв.. Д., 1959; Коммунисти во главе строительства Явано-Обикиикской 
ирригационной системи. Д., 1968; Развитие ирригации Советского Таджикистана в 

период упрочения социализма. Д., 1975.  
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ЊАМРОЕВ Равшанќул Замонович (тав. 18. 09. 1960, 
д. Вашан, н. Айнї), омўзгор ва шоир. Хатмкардаи 
омўзишгоњи омўзгории шањри Панљакент (1980) ва 
Институти давлатии педагогии Ленинобод (1984) буда, аз 
соли 2017 ба сифати муаллими калони кафедраи забон ва 
адабиёти факултети тањсилоти томактабї ва ибтидоии 
ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. Дар мавзуи 
«Падидањои њунарї дар шеъри Гулназар» пажуҳиши 
илмї анљом додааст (2018).  

Муаллифи маҷмуањои ашъори «Гарди ситора» (1990), «Гули абр» 
(1997), «Андешањо аз решањо» (1999), «Таронањо ба хонањо» (2001), «Забони 
чашм» (2003), «Тафсири фиѓони мурѓ» (2004), «Оњанги бедорї» (2006), 
«Ташнаи дидор» (2007), «Саду як ѓазал» (2009), «Солнома» (2011), 
«Дарахти оњ» (2013) ва «Аз чароѓи хона то шамъи мазор» (2016) ва 
“Нињоли сабзи борон» (2020) мебошад. Вай, инчунин, муаллифи маҷмуаи 
њаљвии «Витамини ханда» (1999), рисолањои мансури «Саргузашти Њазрати 
Муњаммад (с)» (2009), «Кони зар ва дарёи пургуњар» (2010), «Таълимгоњи 
бузургон» (2010), «Фарзанди ќарни бист» (2011), «Пири суханварон» (2012), 
«Рўзгори омўзгор» (2013) ва «Падидањои њунарї дар шеъри Гулназар» 
(2018) буда, тањриру такмили зиёда аз 80 маҷмуаи мухталиф ба ќалами ў 
мансуб аст.  

Р. Њамроњ соли 1989 ба нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» ва 
соли 2010 ба Љоизаи шуъбаи суѓдии Иттифоќи нависандагони Тољикистон 
ба номи Ќутбї Киром мушарраф гардидааст. Аз соли 2001 узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон.  

 Ос.: «Падидањои њунарї дар шеъри Гулназар» (монография). -Д., 2018.  

 
 

ЊАМРОЌУЛОВ Абдуњалим (тав. 11. 09. 1949, ш. 
Панљакент, ваф. 2008), номзади илмњои педагогї (1992), 
дотсент (1996). Соли 1970 факултети физика-
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1970–1971 муаллими математикаи мактаби 
миёнаи №1 н. Куйбишев буд. Солњои 1971–1972 дар 
сафњои артиши шуравї хизмат намудааст. Солњои 1972–

1976 њамчун муаллими математикаи мактаби миёнаи №29 ш. Панљакент, 
1976–1988 муаллими кафедраи методикаи таълими математика, 1988–1996 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи методикаи таълими математикаи 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Њамзамон солњои 1993–1996 
вазифаи муовини декани факултети математика оид ба таълимро ба уҳда 
дошт. Соли 1996 ба Россия (Хакасия) куч бастааст ва то охири умр дар 
Донишгоњи ш. Абакан ба сифати дотсент фаъолият намудааст. Муаллифи 
зиёда аз 20 дастурњои таълимї ва маќолањои илмї аст. Дар корњои илмии 
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худ масъалањои ташкил намудани фаъолияти эљодии хонандагон аз 
математика ва њалли масъалањои геометриро баррасї кардааст.  

Ас.: Инкишофи фаъолияти эљодии хонандагон њангоми њалли масъалањо // 
Мактаби советї, 1994, № 1–2; Структураи планњои таълимї барои донишљўёни 
тахассуси математикаи донишгоњњои Љумњурии Тољикистон // Маводи конференсияи 
илмию амалии «Тайёрии касбии омўзгорони математикаи мактабњои миёна». Д., 1994.  

 

ЊАМРОЌУЛОВ Холмирзо (тав. 1927, д. Дарбанди н. 
Бойсуни Љумњурии Узбекистон, ваф. 29. 1-2010, ш. Душанбе), 
забоншинос, номзади илми филология (1962), дотсент (1968). 
Муаллими забон ва адабиёти тољики д. Сарбанд (1942-1948), 
донишљўи факултети филологияи тољики ИДПД ба номи Т. Г. 
Шевченки (1948-1954), директори мактаи миёнаи №23-и ш. 
Душанбе (1954-1955), аспиранти кафедраи забони тољикии 

ИДПД ба номи Т. Г. Шевченко (1955-1958), ходими хурди илмии институти 
забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АФ Тољикистон (1958-1959), муаллими 
калони кафедраи забони тољикї (1959-1962). Дотсенти кафедраи забони 
тољикии ИДПД ба номи Т. Г. Шевченко, декани факултети филологияи 
тољики ИДПД ба номи Т. Г. Шевченко (1963-68), дотсенти кафедраи 
забони тољикї (1968-1975), мудири кафедраи забони тољикии ИДПД ба 
номи Т. Г. Шевченко (1975-1980) буд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халқи ИҶШС», «Корманди шоистаи Тоҷикистон» ва 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон ва Донишкадаи педагогї 
ќадр шудааст. Беш аз 100 маќолањои илмї, оммавї, очерку њикояњо ва 
шеърњояш (бо тахаллусњои Мирзои Њамро ва Мирзо Њамро) дар 
рўзномаву маљаллањои љумњуриявї ва берун аз он (Узбекистон) чоп шуда, 
муаллифи як монография («Гуфтугўи тољикони н. Бойсун») ва чанд 
барномаву дастурњои таълимї оид ба таълими забони тољикї дар 
донишгоњу донишкадањои омўзгорї мебошад. Аз соли 1989 то охири умр 
раиси созмони «Басванд»-и тољикони вилояти Сурхандарё ва Ќашќадарёро 
ба уҳда дошт.  

 

 

 ҲАМРОЌУЛОВ Худойқул (тав. 25.03.1947, д. Фароби н. Панҷакент), 
генерал-майори мустаъфӣ (1997), вакили  Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии № 193, н. Данғара (1992), номзади 
илмҳои иқтисодӣ (2000). Дар тайи солҳои 1956-1963 дар мактаби 
мутавасситаи зодгоҳаш таълим гирифта, соли 1963 ба бахши физика ва 
математикаи ИДПД ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи С. 
Айнӣ) дохил мешавад. Пас аз итмоми донишгоҳ (1967) як муддат дар 
макотиби минтақаи Рашт ба ҳайси омӯзгор фаъолият карда, сипас ба 
хизмати сарбозӣ даъват мешавад. Мавсуф пас аз адои хизмати ҳарбӣ (1969) 
боз ба фаъолияти омӯзгорӣ баргашта, то августи соли 1971 дар макотиби 
ноҳ. Панҷакент дарс медиҳад. Аз ҳамин замон бо пешниҳоди мақоми 
марбута ба ниҳоди амниятии кишвар даъват гардида, то соли 1992 дар 
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вазифаҳои гуногуни роҳбарии ниҳоди мазкур фаъолият кардааст. Моҳи 
январи соли 1992 роҳбарии мақоми навташкили гумрукро ба уҳда гирифта, 
то соли 1997 дар бунёд ва ташаккули ин ниҳод асос гузоштааст. Аз соли 
1997 то соли 2000 ба ҳайси муовини вазири амнияти Тоҷикистон, аз моҳи 
августи соли 2000 то моҳи октябри ҳамин сол дар вазифаи мудири шуъбаи 
ММ МО Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҳамин давра то сентябри соли 2003 ба 
унвони муовини Раиси ҳукумати ш. Душанбе фаъолият кардааст. Дар тайи 
фаъолияти хеш дар курсҳои омӯзишӣ (Мактаби олии КАД ИҶШС, Москва 
(1972, 1985), КУРОС, Тошканд (1975), КУРОС, Минск (1978) таҳсил 
кардааст. Бо мукофотҳои олӣ (ордени Спитамен ва як қатор нишону 
ифтихорномаҳо) – и кишвар ва дигар давлатҳо қадрдонӣ шудааст.  

 
ЊАМРОЌУЛОВ Шайќул Њамроќулович (тав. 01. 

02. 1939, н. Бойсуни ЉШС Узбекистон), иќтисоддон, 
номзади илмњои иќтисодї (1975), дотсент (1985). Соли 
1964 Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм кардааст. Солњои 1964–1966 корманди 
њифзи њуќуќ дар Вазорати корњои дохилии ЉШС 
Тољикистон, 1966–1970 иќтисодчии шуъбаи иќтисодиёт 
дар Госплани ЉШС Тољикистон, 1970–1972 ассистенти 
кафедраи иќтисодиёти Донишкадаи хољагии ќишлоќи 

Тољикистон, 1973–1974 аспиранти Институти илмию тадќиќотии 
зироаткории Тољикистон, 1974–1978 ходими калони илмии институти 
мазкур, 1978–1999 муаллими калон, дотсенти кафедраи назарияи иќтисодии 
Донишгоњи техникии Тољикистон, 1999–2008 дотсенти кафедраи назарияи 
иќтисодии Донишкадаи иќтисодии Тољикистон буд. Аз соли 2008 то ба 
имрўз њамчун дотсент ва мудири кафедраи асосњои назарияи иќтисодии 
ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. Муаллифи як рисолаи илмї ва 
зиёда аз 50 маќолањои илмї ва илмию методї аст. Оид ба таљрибаи низоми 
роњбарикунанда дар колхозњои водии Вахш кори илмї бурдааст. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1968) 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Опыт совершенствования системи управления в колхозах Вахшской долини. 
Д., 1974; Развитие агропромишленного комплекса и реализации продовольственной 
программи. Д., 1978; Широкомасштабное развертивание милиорации земель – 
решающий фактор дальнейшего подьема сельхозкого хозяйства. Д., 1985; Саду як 
саволу љавоб нисбати асъори пул. Д., 2010.  
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ЊАСАНОВ Бобољон (тав. 5. 04. 1947, д. Ќалъачаи 
Бакавули н. Уротеппа), педагог, номзади илмњои 
педагогї (1990), дотсент (1993). Соли 1971 факултети 
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1971–1972 дар сафњои артиши шуравї хизмат 
намудааст. Аз соли 1973 њамчун ассистент, муаллими 
калон ва дотсенти кафедраи методикаи таълими 
математикаи ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. 

Солњои 1980–1984 дар шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи донишгоњи 
омўзгорї тањсил кардааст. Оид ба ташаккули малака ва мањорати 
мустаќилонаи масъалањалкунї дар хонандагон њангоми омўзиш фанни 
геометрия кори илмї бурда, муаллифи 50 маќолаву фишурдањои илмї, 
илмию методї ва воситањои таълимиву методї мебошад. Дар 
конференсияњои љумњуриявї, умумиитифоќї ва байналхалќї (Москва, 
Киев, Твер, Тошкент, Душанбе) бо маърузањо баромад кардааст. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ва якчанд 
ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Системаи машќњо барои ташаккули малака ва мањоратњои мустаќилона 
амалкунї оиди зинањои 1-ум ва 2-юми њалли масъалањои планиметрї. Ќ. 1, 2. Д., 1986; 
Њалли нобаробарињо (ҳаммуаллиф). Д., 2003; Тарзњои гуногуни њалли масъалањои 
геометрї (планиметрия) (ҳаммуаллиф). Д., 2010.  

 
ЊАСАНОВ Сирољиддин (тав. 10. 09. 1946, д. Дањанаи н. Ёвон –ваф. 

2002), риёзидон, номзади илмњои педагогї (1985), дотсент (1988). Солњои 
1965–1969 дар факултети физика-математикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 
1969–1971 ассистенти кафедраи методикаи таълими математикаи 
донишкадаи номбурда, 1971–1972 сарбози артиши шуравї, 1972–1988 
ассистент ва муаллими калон, 1988–1997 дотсент ва мудири кафедраи 
методикаи таълими математикаи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1980–1983 дар шуъбаи ѓоибонаи 
аспирантура тањсил намудааст. Оид ба методикаи омўзиши вазифаи дорои 
ду ва ё зиёда аз он таѓйирёбанда дар фанни математикаи мактабї кори 
илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 50 маќолаю фишурдањои илмиву 
методї ва дастурњои таълимию методї мебошад. Дар як ќатор 
конференсияњои илмии љумњуриявї ва умумииттифоќї бо маърузањо 
баромад кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» ва ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Практикум аз лимит, њосила ва татбиќи функсияњо (ҳаммуаллиф). Д., 1977; 
Функсияи бисёртаѓйирёбанда дар машѓулиятњои факултативї. Д., 1989; Татбиќи методи 
координатањо дар њалли масъалањо // Мактаби соаветї, 1977, № 5.  
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ЊАСАНОВ Њусейн Фаттоевич (тав. 10. 09. 1962, 
љамоати Дањана, д. Мирапок, н. Кулоб, вил. Хатлон) 
муаллими забон ва адабиёти рус. Солњои 1989-1995 
омўзгори мактаби тањсилоти умумии № 7 н. Ховалинг, 
1995-2001 омўзгори мактаби тањсилоти умумии № 9 шањри 
Кулоб, 2001-2007 омўзгори кафедраи забон ва адабиёти 
руси Донишгоњи далатии Кулоб ба номи А. Рўдакї, 2007-

2008 муовини декан оид ба корњои тарбиявї факултети педагогикаи ДДОТ 
ба номи С. Айнї, 2008-2014  мутахассиси шуъбаи тарбияи њамин донишгоњ 
ва аз солњои 2014 сармутахассиси шуъбаи тарбияи Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнї  

Бо Ифтихорномаи Вазорати корњои дохилии Тољикистон (2016), 
Сипосномаи Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон (2014) Ифтихорномаи Донишгоњи давлатии 
омузгории Тољикистон ба номи С Айнї (2018) Ифтихорномаи Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (2019) ќадр шудааст.  

 

 
 ЊАСАНОВА София Аловудиновна (тав. 14. 03. 

1935, ш. Ќурѓонтеппа), файласуфи тољик, номзади 
илмњои фалсафа (1967), дотсент (1986). Соли 1961 
факултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
намуда, солњои 1962–1963 дар кафедраи фалсафаи 
донишкадаи мазкур дар вазифаи мудири кабинет кор 
кардааст. Солњои 1963–1966 аспирант, 1966–1972 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи фалсафаи 

донишкадаи омўзгорї буд. Солњои 1972–1985 дар вазифаи мудири 
кафедраи фанњои љамъиятии Донишкадаи санъати Тољикистон ба номи М. 
Турсунзода, 1985–1997 дотсенти кафедраи фалсафа ва баъдан кафедраи 
фалсафаи фарњанги ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Солњои 1990–
1994 вазифаи декани факултети такмили ихтисоси директорони мактабњои 
њамагонии Тољикистонро дар назди донишгоњи омўзгорї ба уҳда дошт. Аз 
соли 1997 то имрўз дар Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) дар 
вазифаи дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносї кор мекунад. 
Муаллифи зиёда аз 5 асар ва 30 маќолањои илмї мебошад, ки дар онњо оид 
ба масъалањои ахлоќї-иљтимоии «Шоњнома»-и Фирдавсї, андешањои 
инсондўстонаи ў тадќиќотњои илмї анљом дода шудааст. Бо нишони 
«Аълочии маорифи Тољикистон» (2001) сарфароз шудааст.  

Ас.: Социально-эстические взгляди Фирдауси в его «Шохноме». Д., 1967; Симои 
маънавии занон дар «Шоњнома»-и Фирдавсї. Д., 1990; Баъзе масъалањои ахлоќ дар 
«Шоњнома»-и Фирдавсї // Мактаби Советї, №4, 1966; Аќидањои гуманистии Фирдавсї дар 
«Шоњнома» //Мактаби Советї, №4, 1966.  
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 ЊАФИЗОВ Темуралї Сафаралиевич (тав. 01. 07. 
1968, ноҳияи Мир Саийд Алӣ Ҳамадонӣ (собиқ 
Москва). Филолог, номзади илмњои филология (2020), 
хатмкардаи Коллеҷи омӯзгории мусиқии шаҳри 
Душанбе ба номи П. И. Чайковский (А. Бобоќулов), 
муддате ба ҳайси артист ба театри мусиқї ва мазҳакаи 
ба номи С. Вализодаи ш. Кулоб кор кардааст. Солњои 
1987-1989 баъд аз адои хизмат ҳуҷҷатҳояшро ба ДДОК 

ба номи А. Рӯдакӣ супорида баъди хатми он ба фаъолияти омӯзгорӣ дар 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 30 оғоз намудааст. Солњои 2012- 
2017 ассистенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети 
филологияи ДДОТ ба номи С. Айнї, 2019-2020 сармутахассиси шуъбаи 
тарбия ва фарҳанг дар ДДТТ ба номи А. Сино ва аз соли 2020 дар вазифаи 
мудири кафедраи назария ва методикаи тарбияи мусиқӣ – бадеӣ кор 

мекунад.  
 Ас.: Хусусиятњои мундариљавї ва бадеии ашъори Сафармуњаммад Аюбї. Д., 

2019.  
 

 ЊИДОЯТУЛЛО Раҳмонӣ (1. 06. 1952, деҳаи Хоҷачилдиёри Поёни 
ноҳияи Ҳисор). Таълимоти ибтидоӣ ва маълумоти ҳаштсоларо дар 
дабистони деҳа, маълумоти миёнаро дар дабистони рустои Тӯда 
гирифтааст. Солҳои 1970-1974 донишомӯзи Донишкадаи давлатии 
омӯзгории Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буда, солҳои 1074-1976 адои 
хидмати ҳарбӣ, солҳои 1976-2000 муаллимӣ кардааст. Аз соли 2000 раиси 
маҳфили “Истеъдод» ва бахши Ҳисории Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ 
мебошад.  

Ашъораш дар маҷмуаҳои “Тӯмори ишқ», “Боз меояд баҳор...», 
“Модарнома», “Шоми ситорарез», “Чанори равшансоя», “Ғазалшаҳд», 
“Закоти ҳусн» (1999), “Каманди ноз» (1999), “Шаби боронӣ» (2000), 
“Чакраборон» (2001), “Фарёди дил» (2001), “Шабоҳанг» (2002), “Шабнами 
оҳ» (2003), “Нома ба зан» (2003), “Барги андеша» (2004), “Сояи дарахти 
шаб» (2004) ба табъ расидаанд. Муаллифи осори мансури “Ишқ ва тӯҳмат», 
“Дар суҳбати Ҳакималӣ Назаралӣ», “Дар суҳбати Суҳбатулло», “Як роҳ 
андеша» ва ғ. мебошад. Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

 
 

  ЊИКМАТ Раҳмат (15. 05. 1938, деҳаи Ҳафттахтаи 
ноҳияи Ҳисор) фаъолиятро баъди хатми мактаби миёна, 
моҳи октябри соли 1954, ҳамчун муаллими мактаб оғоз 
намудааст. Сипас, соли 1955 донишҷӯи Донишкадаи 
давлатии омӯзгории Душанбе шуда, баъди хатми он, соли 
1959 дар Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи илмҳои Тоҷикистон дар 
бахши фолклоршиносӣ ба кор шурӯъ кардааст. Солҳои 
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1961-1964 дар Афғонистон тарҷумонӣ кардааст. Баъдан дар Институти 
забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ба кор пардохта, сипас ба 
кори матбуот гузаштааст. Қариб сӣ сол дар рӯзномаи “Маориф ва 
маданият» (“Газетаи муаллимон»- “Омӯзгор») кор карда, ойид ба масоили 
гуногуни таълиму тарбия, ҳаёт ва фаъолияти кормандани маориф 
маколаву очеркҳои зиёде ба табъ расондааст. Аз соли 2000 ёвари раиси 
Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аст.  

 Дар соҳаҳои гуногуни эҷодиёт. Аз ҷумла, шоирӣ, тарҷумонӣ, 
рӯзноманигорӣ, драманависӣ ва пажӯҳишгарӣ қувваозмои кардааст. 
Шеъру достонҳояш дар рӯзномаву маҷаллаҳо, маҷмуаҳои дастҷамъӣ ва 
китобҳои “Гулбарг» (1987), “Занги оина» (1992), “Шабоҳанг» (1966), 
“Паймони вафо» (1998) ва “Шӯкуфаи сарнавишт» (2009) чоп шудаанд. 
Достони “соланг», ки ба бинокорони нақби соланг (Афғонистони шуравӣ) 
бахшида шудааст, дар Афғонистон ҳам ба табъ расидааст.  

 Муаллифи пйесаҳои “Гардиши айём», “Вазири Ҳамадон ё худ дар 
паноҳи ишқ» ва “Аёдат» мебошад, ки аввалинаш соли 1997 аз ҷониби 
Тетри халқии Ҳисор рӯи саҳна оварда шудааст. Дувумаш дар даҳ шумораи 
охири соли 2000-и нашрияи “Омӯзгор» ба табъ расида, савумаш соли 2001, 
ба муносибати 90-солагии зодрӯзи Мирзо Турсунзода, аз тарафи Кумитаи 
радио ва телевизиони ҷумҳурӣ дар шакли радиотеатр пешкаши 
шунавандагон гардонида шудааст.  

 Китобҳои “Барф асту барф»-и А. Блок, “Харгӯши сайёд»-и И. А. 
Крилов, “Оё рост аст, ки мо абадӣ мемонем?»-и С. Козлов, “Санавбари 
хандон»-и Ю. Марсинкявичус, “Бобои ман»-и Р. Ҳамзатов, “Тавлиди 
гражданин»-и В. А. Сухомлинский, “Нақши Комунна»-и Э. Потйэ, 
“Ҳиммати мард»-и М. Ҷалил, “Ғунчаи нашкуфта то лаб во кунад... «-и О. 
Лосева, “Эъҷози табиат»-и А. Пӯлодов, достони “Университети Қазон»-и 
Е. Евтушенко, қиссаи “Хонае дар Шероз»-и Агата Кристи, гулчини ашъори 
панҷ шоири Ҳиндустон (“Таронаҳои Панҷоб») ва ғ. аз ҷумлаи тарҷумаҳои 
Ҳикмат Раҳматанд.  

 Шеъру мақолаҳои алоҳидаи худаш ба забонҳои русӣ, узбекӣ, озарӣ, 
литвонӣ, қирғизӣ тарҷума ва чоп шудаанд.  

 Ба кори таҳия ва таҳқиқи илмӣ низ шуғл варзидааст, ки рисолаи 
“Шоири халқ Бобоюнус Худойдодзода», “баёзҳои “Базми гулҳо» ва 
“Зиндаёд», бештар аз 150 мақола ойид ба адабиёти ниёгону муосир ва 
эҷодиёти шифоҳии мардум самараи онанд. Барои китоби “Овози ёре аз ҳар 
диёре» (2009) сазовори Ҷоизаи ба номи Мирзо Турсунзода гардидааст. Бо 
унвони фахрии “Корманди шоистаи Тоҷикистон» (1998), Ифтихорномаи 
ҳукуматӣ (1988), нишони Аълочии маорифи Иттиҳоди шуравӣ (1988), 
“Аълочии маорифи Тоҷикистон» (1976), медали “Ветерани меҳнат» (1987) 
сарфароз гардонида шудааст.  
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ЊИКМАТОВ Нуралї Раҷабович (1. 12. 1987, шаҳри 
Душанбе). Соли 2013 факултети китобдорӣ ва 
иттилоотшиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва 
санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро 
бомуваффақият хатм намудааст. Пас аз хатми Донишкада 
солҳои 2014-2019 дар Муассисаи давлатии “Китобхонаи 
миллии Тоҷикистон»-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон кор кардааст. Аз моҳи январи соли 
2020 то инҷониб директори китобхонаи Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошад. Айни 
замон донишҷӯи курси чоруми факултети идораи давлатии Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 
Дар моҳи декабри соли 2020 аз тарафи Муассисаи давлатии “Маркази 
милии патенту иттилоот»-Китобхонаи давлатии патентию техникӣ дар 
Озмуни Ҷумҳуриявии «Китобдор, китобхона ва китобхонаи шахсии сол 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2020» бо диплом сарфароз 
гардонида шуд.  

 
 ЊОДИЗОДА Расул (06. 03. 1928, Самарќанд-04. 04. 

2010, Душанбе), адабиётшинос, мунаќќид ва нависандаи 
тољик, доктори улуми филологї (1970), профессор (1984), 
Ходими шоистаи илми Љумњурии Тољикистон (1991). Соли 
1950 Донишгоњи давлатии Осиёи Миёнаи шањри 
Тошкандро хатм кардааст. Њангоми тањсил дар 
Донишгоњи мазкур ба њайси муњаррири шуъбаи тољикии 
родиёи Љумњурии шурави сотсиалистии Узбакистон ва 
муддате мудири шуъбаи маданияти рўзномаи тољикии 

«Узбакистони сурх» кор кардааст. Дар донишгоњ тањти рањнамоии 
ховаршиноси шањири рус А. Н. Болдирев дар мавзуи осори илмии С. Айнї 
поённома менависад ва дар асоси ин поённома бо тавсияи устоди рањнамо 
ва муќарризи расмї ховаршиноси дигари рус А. Семёнов ба аспирантура 
пешбарї мешавад. Нахустин маќолаи илмии Њодизода «Тадќиќоти илмии 
Садриддин Айнї оид ба таърихи адабиёти тољик» соли 1950 дар маљаллаи 
«Шарќи сурх (№8) ба нашр мерасад, ки дар асоси њамон поённома буд. 
Солњои 1950-1954 аспиранти Академияи улуми Тољикистон буду дар 
Маскав зиндагї мекард, зеро ба Институти шарқшиносии Академия улуми 
шуравї вобаста шуда буд. Роњбари ин пажуҳишгоњро ховаршинос 
машњури рус Е. Э. Бертелс ба уҳда дошт. Азбаски роњбари илмии расмии 
Њодизода С. Айнї дар Самарќанд буд, ў тадќиќоти иилмии худро 
мустаќилона пеш мебурд ва њангоме ки ба зодгоњаш Самарќанд меомад, аз 
раванди корњои илмиаш ба устод Айнї њисобот медоду машварат 

мегирифт. Рисолаи номзадироро дар мавзуи “Маъхазҳои омӯзиши 
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адабиёти тоҷик дар нимаи дуввуми асри XIX» дар Институти 

шарқшиносии Академияи улуми шуравї соли 1954 ва рисолаи докториро 

дар мавзуи “Аҳмади Дониш ва адабиёти маорифпарвари тоҷик» дар  

шурои илмии Институти шарқшиносии Академияи улуми Љумњурии 

шуравии сусолистии Тоҷикистон соли 1967 дифоъ кардааст. Бо дархости С. 

Айнї ба Тољикистон меояд ва дар Институти забон ва адабиёти ба номи 
Рўдакї ба њайси ходими калони илмї (1954-1960) кор мекунад. Солњои 
1960-1972 мудири шуъбаи таърихи адабиёти Институти шарќшиносии 
Академияи улуми Тољикистон, солњои 1972-1993 мудири шуъбаи таърихи 
адабиёти Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї ифои вазифа 
намудааст. Соли 1993 то поёнии умр баъд аз бознишаста шудан њам дар 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї ба сифати мушовири илмї 
кор кардааст.  

 Фаъолияти эљодии Њодизода чандсоња аст: Ў, пеш аз њама, 
муњаќќиќи адабиёт аст ва нахустин маќолоти илмии ў аз авоили соли 50-
юми ќарнии гузашта дар маљаллоту рўзномањои Тољикистон ва љамоњири 
собиќ Шуравї ба забонњои тољикию русї ба нашр расидаанд. «Баъзе 
масоили омўхтани таърихи адабиёти тољики нимаи дуюми ќарни Х1Х» 
(1954), «Сарчашмањои адабиёти тољик дар нимаи дуюми ќарни Х1Х» (1956, 
ба забони русї), «Њаётро амиќтар ва мукаммалтар нишон дињем» (Шарќи 
сурх, 1961, №7), «Як пайрави номаълум ба «Шоњнома» (перомуни 
«Дафтари дилкушо»-и шоири номашњури асри Х1У Соњиб» (маљаллаи 
«Халќњои Осиё ва Африќо» ба забони русї, 1961, №4) ва ѓайра аз нахустин 
маќолоти илмии вайянд, ки баррасии мавзуву мандариља ва муњимтарин 
хусусиятњои бадеии адабиёти асри Х1Х-ро фаро гирифта, барои омўзиши 
мукаммали масоили адабии ин ањд замина гузоштанд. Фаъолияти илмии 
Њодизода бештар ба тањќиќи рўзгору осор ва муњити адабии Ањмади 
Дониш равона шудааст. Натоиљи тадќиќоти дар ин замина анљом додаи ў 
дар рисолањои «Адабиёти тољик дар нимаи дуюми асри Х1Х» (1968) ва 
«Ањмади Дониш ва адабиёти маорифпарварии тољик» (1964) ва «Шоњин» 
(1974) ва «Ањмади Дониш» (1976) ва маќолаи «Гуфтор дар бораи Њайрат» 
(1964) љамъбаст шудааст. Дар ин рисолањо муњимтарин масоили бањсталаб 
ва сафњањои норушани рўзгору осори суханварони ин даврон, алалхусус 
Донишу Шоњин тањлил шуда, моњияти иљтимоию таърихї ва арзишњои 
адабию ѓоявии осори онњо муайян гардидааст. Илова бар ин, дар ин 
рисолањо масъалањои муњити адабии авохири ќарни Х1Х, алалхусус, 
маъхазу манобеъ, љарайёнњои адабии он, махсусан равияи рўшангарии 
маорифпарварї, фаъолияти намояндагони он ва амсоли инњо њамтарафа 
мавриди пажуҳиш ќарор гирифтааст. Кашфи реолизм (вуќуъгўйї)-и 
маорифпарварї ба сифати метод (сабк)-и эљодии Ањмади Дониш низ ба ў 
тааллуќ дорад. Бо кўшиши Њодизода акси аслии Ањмади Дониш пайдо 
гардид. Њодизода дар таълифи таърихи адабиёти тољик наќши муњим 
дорад. Њини мудири шуъбаи таърихи адабиёти пажуҳишгоњ буданаш 
«Таърихи адабиёти форсу тољик»-и ховаршиноси рус Е. Э. Бертелсро љилди 
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аввали он шинохта, мехост љилдњои минбаъдаро бо њамкории пажуҳишгоњ 
ва донишмандони ховаршиноси Маскаву Ленинград (Санкт-Петербург) ба 
нашр расонад. Бо ширкати бевосита ва роњнамоии ў илова бар рисолањои 
фавќуззикри худаш шогирдонаш Ањмад Абдуллоев «Адабиёти форсу тољик 
дар нимаи аввали асри Х1» (1979) ва Ањамад Абдуллоев, Садрї Саъдиев 
«Адабиёти форсу тољик дар нимаи дуюми асри Х1» (1976) ва Аълохон 
Афсањзод «Адабиёти форсу тољик дар нимаи аввали асри ХУ» (1987) ва 
Усмон Каримов «Адабиёти форсу тољик дар асри ХУ1» (1985) ва Садрї 
Саъдиев «Адабиёти форсу тољик дар асри ХУ11» (1985) ва Усмон Каримов 
«Адабиёти форсу тољик дар нимаи дуюмии асри ХУ111 ва аввали асри 
Х1Х» (1974) ва ду китоби дастљамъии «Адабиёти форсу тољик дар асрњои 
Х11-Х1У» ва «Адабиёти форсу тољик дар асрњои ХУ1-Х1Х ва ибтидои асри 
ХХ» (1986) ба нашр расиданд. Як ќисмати «Фарњанги истилоњоти 
адабиётшиносї» (1966) ба ќалами ў тааллуќ дорад. Хидмати Њодизода дар 
тањия ва нашри илмї-интиќодии осори адибони классик назаррас аст: 
«Асарњои мунтахаб»-и Ањмади Дониш» (1959) ва «Њикоятњои халќї дар 
«Маснавии маънавї»-и Малавї (1963) ва «Дафтари дилкушо»-и Соњиб» 
(1965) ва «Калилаву Димна» (1966) ва «Девон»-и Анварї» ва «Рўдакї ва 
шоирони њамасри ў» (1964, ба забони русї) ва Њофизи Шерозї «Мунтахаб» 
(1951) ва ѓайра бо сарсухани тавзењоти ў ба нашр расидаанд. Њодизода дар 
навиштани китоби дарсї барои келоси 9 мадориси мутавасситаи 
Тољикистон низ сањм дорад.  

 Паҳлу  и дигари фаъолияти Њодизодаро эљоди асарњои бадеї ташкил 
медињад. Ў аз солњои 60-ум ба навиштани асарњои бадеї пардохта, аслан 
дар мавзуи таърихї, доир ба рўзгори шахсиятњои сиёсию динї ва адабї, 
чун Маздак, Фаррухї, Дониш, Шоњин ва дигарон чандин ќиссаву румон 
эљод кардааст. «Танбўри дилкаш» (1964) ва «Бўйи љўйи Мулиён» (1966) ва 
«Сапедадам» (1970) ва «Парвози Шоњин» (1980) ва «Маздак» (1980) ва 
«Ќиссаи Мансури Њаллољ» (2002), «Ишќи духтари Рум» (1985) ва «Ситорае 
дар тирашаб» (1980) ва «На ситорањо мерезанд», њикояњои «Дар он шаби 
борон» (1971) ва «Кўчањои ошно», «Роњи аѓба» (1979) ва ѓайра аз љумлаи 
онњост. Асарњои илмї ва бадеии Њодизода ба забони русї ва дигар 
забонњои халќњои шуравї тарљума шудаанд. Њодизода њанўз аз даврони 
љавониаш бо тахаллуси «Љањдї» шеър њам навиштааст.  

 Самти дигари фаъолияти Њодизодаро тарљумонї ташкил медињад, 
ки аз овони донишљўии ў шуруъ шудааст. «Хотироти шикорчї» ва чандин 
асарњои адибони рус И. С. Тургенев ваН. В. Гогол ва адиби фаронсавї В. 
Њугоро ба тољикї тарљума кардааст. Дар нашри асарњои В. И. Ленин низ 
иштирок кардааст. Наќди адабиёти муосири тољик гўшаи дигари 
фаъолияти Њодизода мебошад. «Ваќте сухан аз адабиёт меравад» ва 
«Самтњои танќид» ва «Замон ва наср» ва «Пањно ва жарфњои насри 
имрўза» ва ѓайра аз он љумлаанд. Бино ба тањќиќи Назира 
Кароматуллоева, ки фењристи асарњои ўро тањия кардааст, Њодизода аз 
соли 1950 то 1986 дусаду шасту як китобу рисола ва маќолањо эљод 
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кардааст (Расул Њодизода. Фењристи асарњо. Душанбе, 1987, мураттиб Н. 
Кароматуллоева).  

 Њодизода аз соли 1954 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон, 
бо ордени «Шараф» (1999), «Барои мењнати бошуљоат» (1970) ва 
Ифтихорномањо сазовор гардидааст. Соли чањоруми апрели соли 2010 дар 
Душанбе вафот кардааст.  

 Манобеъ: Адабиёти тољик дар нимаи дуюми асри Х1Х. Д., 1968; Аз гузашта ва 
њозираи адабиёти тољик. Д., 1974; Аз Рўдакї то имрўз. Д., 1988; Тасаввуф дар адабиёти 
тољик. Д., 1999; Бўйи љўйи мулиён. Д., 1986; Самарќанднома. Д., 2002. Парвози Шоњин. 
Д., 1980; Ќиссаи Мансури Њаллољ. Д., 2002; Ситорае дар тирашаб. Д., 1980; Расул 
Њодизода. Фењристи асарњо. Д., 1989 (мураттиб Н. Кароматуллоева); Аълохон 
Афсањзод. Марди фарзона. Садои Шарќ, 1988, №8, с. 115-123. Энсиклопедия советии 
тољик. Ҷилди 8. Д., 1986, сањ. 401; Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик. Љилди 3. 
Д., 2004, сањ. 464; Нависандагони Тољикистон (ба русї) Д., 1986.     

 
ЊОМИДОВ Дилмурод Раљабович (тав., 1965, вил. 

Бойсуни Ҷумҳурии Узбекистон), доктори илмҳои филология 
(2018), профессор (2020), узви Иттиҳодияи рӯзноманигорони 
Тоҷикистон, Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(2016), Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (2021). 

Хатмкардаи факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии 
Тоҷикистон (1992). Ба сифати муҳаққиқи коромӯзи кафедраи забони 
тоҷикии донишгоњи мазкур ифои вазифа намуда (1992-1993), солҳои 1993-
1997  дар шуъбаи аспирантура таҳсил кардааст. Соли 1999 дар мавзуи 
«Таҳқиқи лингвистии топонимҳои водии Кешруд» рисолаи номзадӣ ва соли 
2018 дар мавзуи «Таҳқиқи забоншиносии гидронимҳои мавзеъҳои 
тоҷикнишини Мовароуннаҳри таърихӣ» рисолаи докториро дифоъ 
кардааст. Аз соли 1995 омӯзгор ва солҳои 2001-2019 дотсент ва аз соли 2020 
профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, њамзамон аз соли 2016 профессори 
кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ  аст. Нигоштаҳои 
илмиву иҷтимоиаш дар саҳифаҳои матбуоти даврии Тоҷикистону 
Узбекистон, Русия, Эрон дарҷ гардидаанд. 

Ос.: Топонимияи водии Кешрӯд. Д., 2002; Дастури методӣ доир ба таълифи корҳои илмӣ 
аз забони тоҷикӣ. Д., 2004; Шевашиносии тоҷик (дастури таълимӣ). Д., 2006; Сарнавишти 
вожаҳо. (Маҷмуа мақолот). Д., 2006;  Таърихи забони тоҷикӣ (васоити услубӣ ва таълимӣ. 
(Ҳаммуаллиф). Самарқанд, 2007; Роҳнамо барои таҷрибаи шевашиносӣ. (Дастури методӣ). Д., 
2010;  Варгонза. (Очерки таърихӣ ва ҷуғрофӣ). Д., 2012; Топонимика. (Барномаи таълимӣ). Д., 
2012;  Шевашиносӣ. (Барномаи таълимӣ). Д., 2007, 2012; Фарҳанги мухтасари гидронимҳои 
эрониасли Мовароуннаҳр. (Маводи таълимӣ). Д., 2013; Шевашиносӣ. Д., 2016; Забони давлатӣ. 
Синфи 8 (барои мактабҳои таҳсилоташ ба забонҳои русӣ, узбекӣ, туркманӣ ва қирғизӣ). 
(Ҳаммуалиф). Д., 2018.; Фарҳанги мухтасари гидронимҳои эрониасли Мовароуннаҳр. Д., 2018;  
Роҳнамои таълифи корҳои илмӣ. Д., 2021. 
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 ЊОЉИЕВ Абдулњамид (тав. 30. 06. 1940, д. Ќалъачаи 
Бакавули н. Истаравшан), педагог, номзади илмњои 
педагогї (1969), дотсент (1991). Соли 1962 Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1963–1966 аспиранти 
донишкадаи мазкур, 1963–1964 хидмати артиши шуравї, 
1968–1985 муаллим ва муаллими калони кафедраи 

математикаи олии Донишкадаи хољагии ќишлоќи Тољикистон буд. Аз соли 
1985 то ба имрўз дотсенти кафедраи методикаи таълими ибтидоии 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї мебошад. 
Оид ба истифодаи воситањои содатарини техникї дар мактабњои 
Тољикистон кори илмї бурда, натиљаи корњои илмии ў дар 10-васоити 
таълимї бо нишондоди 60 маќолаи илмї- методї ва илмї-оммавї акс 
ёфтааст. 
     Ас.: Дастури методї оид ба њалли супориш ва машќњо, Д., 1979; Нишондодњои методї 
оид ба њалли супориш ва машќњо аз математикаи олї, Д., 1980; Ададњои бутуни 
ѓайриманфї аз нуќтаи назари аксиоматика, Д., 2001. Элементњои назарияи маљмуъ 
(дастури таълимї). Д., 2011; Маљмуи корњои санљишї аз фанни математика барои 
синфњои ибтидої. Д., 2011; Барномањои таълими аз мате матика ва методикаи он. Д., 
2011; Тарзњои гузаронидани корњои мустаќилона ва нишондодњои методї аз фанни 
математика барои низоми кредитии таълим. Д., 2012. 

 
 

 
 ЊОШИМОВ Рањим Иброњимович (тав. 29. 07. 

1939, ш. Љамбули ЉШС Ќазоќистон), забоншиноси 
шинохтаи тољик, доктори илми филология, профессор 
(1987). Соли 1966 Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1960–1961 слесари заводи таъмиркунии ш. 
Љамбул, муаллими забони русии мактаби ба номи 
Восифии н. Ленини ЉШС Тољикистон, 1961–1966 
донишљўи факултети забон ва адабиёти руси 

Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 
1966–1968 котиби якуми комсомоли н. Октябри ш. Душанбе ва муаллими 
кафедраи забони русї ва забоншиносии умумии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе буд. Солњои 1968–1971 дар аспирантураи 
Донишгоњи давлатии ба номи М. В. Ломоносови ш. Москва тањсил 
кардааст. Солњои 1971–1979 муаллими калони кафедраи забони русї ва 
забоншиносии умумї, 1979–1982 дотсент ва мудири кафедраи забони русї 
ва забоншиносии умумї, 1982–1985 ходими калони илмии кафедраи забони 
русї ва забоншиносии умумї, 1985–1987 дотсент, 1987–1989 профессор ва 
мудири кафедраи забони русї ва забоншиносии умумии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Муаллифи 
зиёда аз 40 маќолањои илмї, илмию методї ва якчанд китобњо мебошад. 
Дар конференсияњои илмию назариявии љумњуриявї ва умумииттифоќї бо 
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маърузањо баромад кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон», ифтихорномањои КМ љавонони љумњурї ва Вазорати 
маорифи Тољикистон мукофотонида шудааст.  

 
ЊУЌУЌ, кафедра.  
Кафедраи њуќуќ моњи апрели соли 1987 тибќи ќарори Шурои 

олимони донишгоњ бо номи њуќуќи давлатї ташкил ёфт. Аввалин мудири 
он номзади илмњои њуќуќ, дотсент Мирзоев С. Б. буд. Дар ин давра 
кафедра асосан дар тамоми факултетњои донишгоњ фанни асосњои давлат 
ва њуќуќи шуравиро таълим медод. Баъд аз таъсиси шуъбаи таърих ва 
њуќуќ номгўи фанњои кафедра хеле зиёд гардид. Устодони кафедра дар ин 
давра доктори илмњои њуќуќ, профессор Муллоев М. М., номзадњои илм 
Рустамбекова З. Р., Алиев З. М. ва дигарон буданд. Соли 1990 вазифаи 
мудирии кафедраро дар як ваќт ректори донишгоњ, профессор Ямоќов Э. 
Я. ба уҳда гирифт ва ин вазифаро то соли 1997 иљро намуд. Дар ин давра 
кафедраи њуќуќи шуравї ба кафедраи њуќуќшиносї ва методикаи таълими 
њуќуќ табдил ёфт. Баъдан то соли 1998 вазифаи мудири кафедра ба зимаи 
декани факултет Назруллоев С. вогузор карда шуд.  

Солњои 1998–2000 кафедра зери роњбарии номзади илмњои њуќуќ, 
дотсент Зоиров Р. фаъолият намуд. Вобаста ба ифтитоњи шуъбаи 
њуќуќшинос-равоншинос фанњои тадрисии кафедра низ зиёд гардид. 
Солњои 2000 - 2002 мудирии кафедраро номзади илмњои сиёсї Кунтувдий 
Н. А. дар ихтиёр дошт. Аз соли 2002 то соли 2004 мудирии кафедраро 
номзади илмњои сиёсї Њакимов Р., баъдан вазифаи мудиири кафедра аз 
соли 2004 то соли 2005 ба зиммаи декани факултет Каримов А. вогугузор 
карда шуд. Дар соли 2005 то соли 2006 мудири кафедар Насурддинов Э. 
(Насурддинзода Э.) таъин мегардад. Дар давраи солњои 2006 -2007 иљрои 
вазифаи мудирии кафедра ба зиммаи муовини декани факултет Давлатов Ф 
(Давлатзода Ф.) гузошта шуд. Дар солњои 2007 то соли 2008 мудирии 
кафедраро номзади илмњои сиёсї Абдурањмонов А. ба уҳда дошт. Соли 
2008 ба вазифаи мудири кафедра Давлатов Ф (Давлатзода Ф.) интихоб 
гардида, то соли 2016 дар ин вазифа фаъолият намуд. Дар ин давра аз 
љониби устодони кафедра як ќатор китобу дастурњо, инчунин, барномањои 
таълимии марбут ба фаннњои тадрисии кафедра ба чоп расид. Инчунин, 
дар ин давра устодони кафедра Одинаев Р. (Одиназода Р.), Холов А. 
(Ибодуллозода А.), Шарифов Н. (Айнуллозода Н.) Расулов Ф., Расулов С. 
Давлатов Ф. (Давлатзода Ф.) рисолањои илмии худро бо муввафаќият дифо 
намуданд.  

Аз соли 2016 то соли 2019 вазифаи мудири кафедраро Айнуллозода 
Н. ба уҳда дошт. Дар ин давра устоди кафедра Њомидов Б рисоли 
номзадии худро дифоъ намуд. Аз соли 2019 то соли 2020 вазифаи мудири 
кафедраро Њусайнов А. иљро намуд. Дар ин давра устодони кафедра 
Њусайнов А. рисолаи докторӣ ва Аламов Њ. рисолаи номзадии худро 
дифоъ намуданд.  
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Аз соли 2020 то ба имрўз вазифаи мудирии кафедра ба зиммаи 
Аламов Њ. вогузор карда шудааст. Дар ин давра устоди кафедра Мањмадов 
У. рисолаи номзадии худро дифоъ намуд.  

Тўли ин солњо дар кафедра устодон Алиев З. М. Буриев Э., Набиев С., 
Бобокалонов Ѓ., Шарофов С., Мањмадов А. Н., Сайфуллоев Н. М., 
Кунтувдий Н. А., Зоиров Р., Давлатов Ф., Саломов Н., Расулов Ф, Расулов 
С., Одинаев Р., Каримов А., Њакимов Р., Абдулхонов Ф., Абдурањмонов А. 
ба таълиму тарбия машѓул буданд.  

Аксари устодони кафедра хатмкардагони донишгоњанд. Самти 
асосии тадќиќоти илмии какфедраро масоили таърихи давлат ва њуќуќ 
ташкил медињад. Рисолаи номзадии устодони кафедра Назаров Д. ва 
Шарипов Ш. барраси гардида ба њимоя роњ дода шудаанд. Вобаста ба ин, 
устодони кафедра оид ба низоми давлат ва њуќуќ дар даврањои гуногуни 
таърихї ва масъалањои ба онњо алоќаманд тадќиќоти илмї мебаранд. То 
имрўз якчанд рисола, дастурњои таълимї ва маќолањои илмї ба табъ 
расидаанд.  

  Кафедра фанњои «Назарияи њуќуќ ва давлат», «Проблемаи назарияи 
њуќуќ ва давлат», «Таърихи њуќуќ ва давлати Тољикистон», «Таърихи 
афкори сиёсию њуќуќї», «Асосњои њуќуќ ва давлат», «Њуќуќи 
конститутсионї», «Њуќуќи маъмурї», «Њуќуќи љиноятї», «Њуќуќи 
мурофиаи љиноятї», «Њуќуќи мурофиаи гражданї», «Њуќуќи гражданї», 
«Њуќуќи мењнатї», «Њуќуќи оилавї», «Њуќуќи байналхалќї», «Њуќуќи 
инсон», «Њуќуќи андоз», «Њуќуќи молиявї», «Њуќуќи таъминоти иљтимої» 
ва курсњои махсусро ба донишљўёни факултет таълим медињад. Дар ду соли 
охир вобаста ба предметњои тадрисшаванда аз љониби устодони кафедра 
барномањои таълимї ва якчанд дастури таълимї ба табъ расидааст. 
Кафедра дар самти бењтар намудани корњои таълимию илмї бо дигар 
муассисањои таълимию илмї ва маќомоти њифзи њуќуќ алоќаи мустањкам 
дорад. Дар назди кафедра мањфили илмии донишљўён бо номи 
«Њуќуќшиноси љавон» фаъолият менамояд.  

Имрўз кафедра бо номи кафедраи њуќуќ амал мекунад ва дар он 
докторони илм: Бўризода Э., Диноршо А., Меликов У, номзадњои илм: 
Давлатзода Ф., Аламов Њ., Айнуллозода Н., Њомидов Б., Салоњиддинова 
С., Ризоева С., Ибодуллозода А., Мањмадов У. Омузгорон: Назаров Д., 
Олимов С., Шарифов Ш., Рисолати Р., Азимов М., Мирзоев Б., Мирзозода 
Ш., Азизов С., Гулчењраи С., Замираи Р., Каримов Г., Мирзозода Шањло., 
Абдуллозода М., Таѓоев Н., Баротов З. ба таълиму тарбия машѓул 
мебошанд.  

Бояд ќайд намуд, ки сањми омўзгорони кафедар дар пешбурди њама 
самтњои фаъолияти донишгоњ назарас мебошад. Натиљаи самараи хуби 
кори бисёр аз омўзгорони кафедра бо Ифтихорнома, нишони Аълочии 
маорифи љумњури ќадрдони шудаанд. Чор нафар устоди кафедра Буризода 
Э., Давлатзода Ф., Абдурањмонов А. ва Ибодуллозода А. дар солњои 
гуногун барои дастовардњои илмииашон бо Љоизаи давлатии Исмоили 
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Сомонї сазовор гардидаанд.  
 
 ЊУСАЙНЇ Иззатулло (тав. 5. 07. 1931, д. Роњатии н. Ленин (њозира 

Рўдакї, ваф. 1989). Дар мактаби миёнаи дења тањсил карда, баъдан соњиби 
дипломи факултаи таъриху филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко гардидааст. Солњои зиёде дар макотиби 
зодгоњаш муаллим, баъдан директор будааст. Ба адабиёт мењри беандозае 
дошта, пайваста шеър мегуфт. Ашъораш дар рўзномаву маљаллањои 
љумњурї чоп мешуданд. Дар натиља, ба рўзномаи « Комсомоли 
Тољикистон» (њозира «Љавонони Тољикистон») ба кор омада, солиёне 
мудири шуъбаи адабиёт ва санъат будааст. Шеърњояш дар маҷмуањои 
дастљамъии «Парсту», «Модарнома», «Дили модар», «Риштаборон», 
«Бањодурон», «Наврўз муборак!» ва ѓ. чоп шудаанд. Узви Иттињодияи 
рўзноманигорони Тољикистон аст.  

 
 ЊУСАЙНОВ Ањмадљон Ќурбонович (тав. 4. 01. 1973, 

д. Дружбаи н. Москва (имрўза Њамадонї), сиёсатшинос, 
номзади илмњои сиёсї (2007), дотсент (2013), доктори 
илмњои таърих (2019), профессор (2021). Солњои 1990–1995 
дар факултети таърихи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев тањсил намудааст. Солњои 
1995–1998 њамчун ассистенти кафедраи њуќуќ, 1998–2001 
аспиранти кафедраи сиёсатшиносї, 2001–2007 ассистенти 
кафедраи њуќуќ, аз соли 2007 муаллими калони кафедраи 

њуќуќ ва муовини декани факултети таърих оид ба корњои тарбиявї, аз 
соли 2013 то соли 2017 муовини декани факултет оид ба корњои таълимї, аз 
соли 2017 то декабри соли 2018 дотсенти кафедраи таърихи умумї, аз 
декабри соли 2018 то апрели соли 2019 мудири ШИСТ, аз апрели соли 2019 
то июли соли 2020 мудири кафедраи њуќуќ кор кардааст. Аз 28 -уми июли 
соли 2020 вазифаи декани факултети таърихро ба зимма дорад. Оид ба 
ташаккули љањонбинии љавонон дар шароити демократикунонии љомеа 
(дар мисоли Тољикистон) рисолаи номзадї дифоъ намудааст. 8-уми майи 
соли 2019 рисолаи доктории худро дар мавзуи «Формирование топливно – 
энергетического комплекса Таджикистана (1929-2010 гг.) дифоъ намудааст. 
Бо Ифтихорномаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (2009), Ифтихорномаи 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (2010) ва нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2013) ќадр карда шудааст.  

Ас.: Пути формирования мировоззрения молодежи Республики Таджикистан. Д., 
2001; Социально-политические факторы формирования мировоззрения в условиях 
демократического Таджикистан. Д., 2007; Бабаджан Гафуров и освоение топливо-
энергетических ресурсов Таджикистана. //Бобољон Ѓафуров ва рушди таърихнигории 
миллї. Д., 2009; Њуќуќи мурофиавии гражданї. Д., 2011 (њамуаллиф); Њуќуќи мењнатї. - 
Д., 2011 (њамуаллиф); Њуќуќи иљрои љазои љиноятї. Д., 2011 (њамуаллиф); Образование 
Таджикской ССР и перспективи социально-экономического и культурного развития 
Таджикистана. // Зинаи њалкунанда дар эњёи давлатдории тољик. Д., 2011; Концепсия 
развития отраслей топливно-энергетического комплекса суверенного Таджикистана // 
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Сборник материалов V Международной научно-практической конференции. 
Инновационние технологии в науке и образовании. Том I. // Интерактивплюс (Центр 
научного сотрудничества. № 1 (5). Чебоксари, 2016; Состояние угольной 
промишленности Таджикистана в начальной период самостоятельности// Сборник 
материалов V Международной научно-практической конференции. Инновационние 
технологии в науке и образовании. Том I. // Интерактивплюс (Центр научного 
сотрудничества). ISSN 2413 – 3981. № 1 (5). Чебоксари, 2016; Геополитика. Китоби 
дарсї. - Д., 2017; Афкори љамъиятї - сиёсї ва масоили давлатдорї дар осори Ањмади 
Дониш// Маводи конфронси илмї – назариявии љумњуриявї дар мавзуи «Ањмади 
Дониш дар саргањи гузариш аз донишњои таърихї ба илм». Д., 2018; Исторические 
аспекти изучения и освоения топливно-энергетических ресурсов Таджикистана (до 
период независимости). Монография. Д., 2013; Вахшская долина-жемчужина советского 
союза (1924-1991гг). Монография. Д., 2017; Таърихи дипломатия. Китобидарсї. Д., 
2019; Равандҳои ташаккул ва инкишофи Конститутсия// Маҷмуи маќолањо. 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон: масоили таърихи пайдиш ва наќши он дар руди 
падидањои дав лату њуќуќ (бахшида ба 25-умин солгарди Конститутсияи ЉТ). Д., 2019; 
Права человека. Учебно – методический комплекс. Д., 2020; Конститутсионное право 
Республики Таджикистан. Учебно – методический комплекс. Д., 2020; Муњаќќиќи 
таърихи љойгоњи Тољикистон. Ѓаввоси бањри таърих. Д., 2020; Худшиносии милої ва 
мероси таърихї. Саразм – гањвораи тамаддуни халќи тољик. (маводи конференсияи 
илмї – назариявии «Саразм –оѓози тамаддуни кишоварзї, њунармандї ва шањрсозии. 
Д., 2020; Сифатњои шахсии дипломатњо аз нигоњи олимони вата ниву хориљї. Маводи 
конференсияи илмї-амалии профессорон ва омўзгорон бахшида ба бистсолаи омўзиш 
ва руди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф (солњои 2020-
2040), 5500-солагии Саразми бостонї ва 700-солагии шори барљастаи тољик Камоли 
Хуљандї 20-25 апрели соли 2020. Д., 2020; Формирование и развитие топливно – 
энергетического комплекса Таджикистана (1929 -2010 гг.) Монография. Д., 2020.  

 
 
 ЊУСЕЙНЗОДА Шарифљон (тав. 12. 04. 1907, н. 

Конибодом, ваф. 1988, ш. Душанбе), адабиётшиноси 
маъруфи тољик, номзади илми филология (1951), 
профессор (1966), Ходими хизматнишондодаи илми 
ЉШС Тољикистон (1960), узви Иттифоќи нависандагони 
ИЉШС (1947).  Соли 1926 Дорулмуаллимини ш. Боку ва 
соли 1931 факултети шарќшиносии Донишгоњи 
давлатии Осиёи Миёнаро хатм намудааст. Солњои 1931–
1932 ассистенти кафедраи филологияи Эрони 

донишгоњи номбурда, 1932–1943 мудири кафедраи забон ва адабиёти 
тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченко, 1943–1947 директори Институти таърих, забон, адабиёт ва 
археологияи филиали тољикистонии АИ ИЉШС, 1948–1958 мудири 
сектори адабиёти Институти забон ва адабиёти АИ ЉШС Тољикистон, 
1962–1984 мудири кафедраи таърихи адабиёти классикии тољики 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1984–1988 
профессори кафедраи мазкур буд. Нахустин маќолањои адабиётшиносии ў 
ба солњои 1925 мансубанд. Сипас, як силсила маќолањояш оид ба таърихи 
адабиёти классикию советии тољики солњои 30 дар матбуоти тољик ба табъ 
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расидаанд. Муаллифу мураттиби китобњои дарсии «Адабиёт» (1934), 
«Назарияи адабиёт» (1936), «Адабиёти ватан» (1940), «Адабиёти тољик» 
(1950) мебошад. Рисолањои «Шеърњои ватандўстонаи Саъдї» (1942), 
«Сухансарои Панљрўд» (1958), «Љалол Икромї» (1959) ва ѓ. аз таълифоти 
илмии ў мебошанд. «Мунтахаботи Камоли Хуљандї» (1955, 1959), «Девони 
Камол» (љ. 1, 1984; љ. 2, 1985 бо њаммуаллифии Асадуллоев С. ва Ќањњорова 
Н.), асарњои манзуму мансур ва илмии Абуалї ибни Сино «Ављи Зуњал» 
(1980), «Пирўзнома» (1980) ва «Фанни шеър» (1985) бо њамроњии Шарифов 
Х., «Маќоми Ибни Сино дар шеъру адаби тољик» (1985) бо њамроњии 
профессор Шарифов Х. ба чоп омода карда шудааст. Яке аз муаллифони 
китоби «Очеркњои таърихи адабиёти советии тољик» (1956–1957) мебошад. 
Аксари маќолањои танќидиву адабии ў дар китобњои «Бањс ва андеша» 
(1964) ва «Гуфтор аз ганљи сухан» (1985) фароњам омадаанд. Лауреати 
Мукофоти давлатии ЉШС Тољикистон ба номи А. Рўдакї (1983) ва 
дорандаи ордени «Ленин» ва дигар нишонњои фахрї мукофотонида 
мебошад.  
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Ч 
 ЧИГРИНА Вероника Георгиевна (тав. 2. 03. 1940, 

ш. Грозний), адабиётшинос, номзади илмњои филология 
(1983), дотсент (1986). Соли 1964 Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1967–1996 лаборанти калон, муаллим, 
муаллими калони кафедраи адабиёти рус ва хориљї, 
дотсент, муовини декан оид ба кори тарбиявии 
факултети забон ва адабиёти руси Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев, 1996–2003 

дотсенти кафедраи адабиёти Донишгоњи Россия ва Тољикистон (Славянї), 
2003–2008 муовини ректори донишгоњи мазкур оид ба корњои илмї буд. 
Муаллифи зиёда аз 40 корњои илмї, илмию методї мебошад. Дар 
конференсияњои илмии љумњуриявї ва байналмилалї бо маърузањо 
баромад кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (1996) мукофотонида шудааст.  

 
ЧИРГИН Леонид (тав. 20. 05. 1942, шањри Конибодоми вилояти 

Суѓд, ваф. 2021). Баъд аз хатми факултаи филологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (њозира Донишгоњи 
омўзгории ба номи С. Айнї) соли 1965 ба њайси муњаррири Радиои 
Тољикистон, мухобири ТАСС дар Тољикистон, сармуњарри ќисми хроники 
киностудияи «Тољикфилм» фаъолият намудааст. Њоло устоди калони 
шуъбаи журналистикаи Донишгоњи славянии Русияву Тољикистон 
мебошад. Дар тўли сї сол ба тарљумаи асарњои адибони тољик ба забони 
русї машѓул будааст. Асарњои тарљумакардааш дар Тољикистон ва дар 
нашриёти «Советский писатель»-и Маскав ба табъ расидаанд.  

 Њамчун барномасоз ва муаллифи матнњои наттоќї дар зиёда аз сад 
филми њуљљатї ва илмию амалї иштирок кардааст. Аз рўи асарњояш ду 
филми бадеї ба навор гирифта шудааст. Якумї киномазњака дар бораи 
Хољаи Насриддин – «Гляди веселей!» («Хушњолона нигар!»), дуюмї филми 
дастљамъї оид ба Љумњурии Халќии Хитой буда мазњакаи хурде њам бо 
номи «Ищите женшину!» («Занро љустуљу намоед!») эљод кардааст, ки њар 
се дар Киностуияи « Тољикфилм» ба навор гирифта шудаанд.  

 Муаллифи маљмуаи ќиссањои («Ќасос»), мунтахаби шеърњои 
«Булбулон бе тараб мехонанд» ва «Рапсодияи арманї» (2014) мебошад. 
Дар њаммуаллифи бо Ато Њамдам бист романи таърихї таълиф кардааст, 
ки «Спитамен» (доир ба њаракати Искандари Маќдунї ба Осиё) «Њаёти 
Чян сян ё Роњи бузурги абрешим», «Венетсиягии дўстдори Помир» (оид ба 
саргузашти Марко Поло дар Помир), «Озар аз Истаравшан ё шамшери 
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Спартак» (дар бораи устои аслињасози суѓдї наќл мекунад, ки дар Рими 
Ќадим ѓулом буда, мушкилињои зиёдеро паси сар намудааст) аз ќабили 
онњо мебошанд. Њамчунин дар њаммуалифї дањњо ќиссаи таърихию муосир 
ва асарњои драматургї эљод кардааст. Аз соли 1970 узви Иттифоќи 
журналистон, аз соли 2001 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 
 ЧОРИЕВ Умедулло Чориевич (тав. 20. 04. 1951, н. 

Рўдакї), риёзидон, номзади илмњои физика-математика 
(1983), дотсент (1986). Солњои 1966–1971 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко тањсил карда, онро бо дипломи аъло 
хатм намудааст. Солњои 1971–1972 хидмати артиши 
шуравї, 1972–1974 ассистенти кафедраи назарияи 
ададњо ва математикаи њисоббарории донишкадаи 
омўзгории пойтахт, 1974–1978 аспиранти Донишкадаи 

омўзгории ш. Владимири РСФСР буд. Солњои 1978–1986 њамчун муаллими 
калон, 1986–1993 дотсент, 1993–1999 мудири кафедраи алгебра ва назарияи 
ададњои донишгоњи омўзгорї кор кардааст. Аз соли 1999 дотсенти 
кафедраи алгебра ва назарияи ададњои ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. 
Оид ба љамъи вазифањои мултипликативї бо он ададњое, ки 
таќсимкунандаи содаашон дар интервалњои муайян мехобанд кори, илмї 
бурдааст. Муаллифи якчанд маќолањои илмї, илмию методї ва дастурњои 
таълимиву методї мебошад.  

Ас.: Алгебра ва назарияи ададњо (ҳаммуаллиф). Ќ. 1. Д., 1983; Ќ. 2. 1986; Элементњои 
мантиќи риёзї (ҳаммуаллиф). Д., 1994; Системаи нобаробарињои хаттї (ҳаммуаллиф). Д., 1994.  

 

ЧЎПОН Бадали Ванљї (Бадалов Чўпон Ширинбекович) (тав. 17. 05. 
1959, деҳаи Ғӯмаяки ноҳияи Ванҷ). Соли 1976 мактаби миёнаи зодгоҳаш, 
соли 1980 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро ба итмом расонидааст. Фаъолияти кориро ҳамчун муаллим 
(1980-1982) дар мактаби миёнаи №2 ноҳияи Колхозобод (ҳозира 
Ҷалолуддини Румӣ) оғоз намудааст. Солҳои 1983-1986 муҳаррири радиои 
рӯзномаи ноҳиявии “Ҳақиқати Колхозобод» (ҳозира “Навиди Балх»), 1987-
1989 инструктори шуъбаи таблиғоту ташвиқоти Кумитаи ҳизби 
комунистии ноҳия, 1990-1992 мудири шуъбаи фарҳанги ҳукумати ноҳия 
будааст. Алҳол корманди ширкати “Рухом» (Душанбе) мебошанд.  

Набераи шоири халқ Муллоёри Ванҷӣ буда, аз ҷавонӣ шеър 
менавиштааст. Навиштаҳояш пайваста дар рӯзномаву маҷаллаҳои 
ҷумҳуриявӣ ва маҷмуаҳои дастҷамъӣ ба табъ расидаанд. Муаллифи 
маҷмуаҳои шеърии “Сояи маънӣ» ва “Бӯсаи субҳ» аст. Соли 2012 ба 
узвияти Иттифоқи нависандагони Тоҷикстон пазируфта шудааст.  
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Љ 
   
 ЉАББОР Муродалї (Ятимов Муродалї Љабборович, тав. 1972, 

шањри Душанбе. ваф. 2006, ш. Душанбе). Солњои 1989-1990 
коргари Бунгоњи санитарї - эпидемологии н. Њисор будааст. 
Соли 1990 донишљўи факултаи филологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории Душанбе шуда, соли 1995 соњиби 
маълумоти олї гардидааст. Пас аз хатми донишкада соле 
дар мактаби миёнаи №71 омўзгори, аз октябри соли 1996 то 

вафоташ дар идораи адабиёт ва њунари Радиои Тољикистон муњаррирї 
кардааст. Муаллифи маҷмуањои шеърии «Тўшањои сабзи биёбон» (2004), 
«Новеллањо» (2002) ва «Дурахши сароб» (2005) аст. Аз соли 2005 узви 
Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

 
ЉАББОРОВ Александр Ѓуломович (тав. 16. 04. 1954, ш. Душанбе), 

физик, номзади илмњои физика-математика, дотсент. Соли 1976 шуъбаи 
физикаи факултаи физика математикаи ДДОТба номи Ќ. Љўраев ро хатм 
кардааст. Солњои 1977-1980 дар аспирантураи назди Пажуњишгоњи 
пластмассаи ба номи Петрови ш. Москва тањсил намудаст. Соли 1990 дар 
Шурои њимояи рисолањои дисертатсионии Пажуҳишгоњи номбурда дар 
мавзуи «Ташаккул ва таназули зарядњои инжексияшуда дар маводњои 
полимерї» рисолаи номзадї дифо кардааст. Солњои 1981-2010 ба њайси 
лаборанти калон, ассистент, муаллими калон, сипас дотсенти кафедраи 
физикаи назариявии ДДОТ ба номи Ќ. Љураев ифои вазифа намудааст. Дар 
давоми фаъолияти кориаш зиёда аз 30 маќолаи илмиї ва илмї - методї аз 
чоп баровардааст.  

 

 ЉАББОРОВ Ѓулом (тав. 19. 10. 1917, ш. Бухоро, 
ваф. 1998, ш. Душанбе), физик, номзади илмњои физика 
(1973), дотсент (1975), иштирокчии Љанги Бузурги 
Ватанї. Соли 1935 Омўзишгоњи омўзгории ш. Бухороро 
хатм кардааст. Солњои 1935–1941 дар яке аз мактабњои 
ш. Сталинобод ба сифати муаллим кор кардааст. 
Солњои 1941–1944 дар сафњои артиши шуравї хизмат 
карда, дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок намудааст. 
Солњои 1944–1950 мудири хонаи бачагони шањраки 

Шањринав, 1950–1951 мудири хонаи бачагони ш. Душанбе, 1951–1957 
нозир ва сардори шуъбаи кадрњои Вазорати маорифи халќи ЉШС 
Тољикистон буд. Соли 1957 шуъбаи ѓоибонаи факултети физика-
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. 
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Г. Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1957–1975 њамчун муаллими калон, 
аз соли 1975 то охири умр дотсенти кафедраи физикаи умумии донишкадаи 
номбурда кор кардааст. Соли 1974 бо ташаббуси ў дар назди факултети 
физикаи донишкадаи омўзгорї кафедраи методикаи таълими физика 
ташкил карда шуд. Ў њамчун аввалин мудири кафедраи методикаи таълими 
физика кор кардааст. Инчунин, бо ташаббуси ў дар назди кафедра 
лабораторияњои намоиши таљрибањо, дарсњои амалии физикї ва 
кабинетњои воситањои техникии таълим, физикаи мактабї, методикаи 
таълими физика ташкил карда шуд. Оид ба методњои вусъати робитаи 
баръакс ва дигар масъалањои таълими физика кори илмї бурдааст. 
Хизматњояш бо медалњои «Барои мењнати шуљоатнок дар солњои Љанги 
Бузурги Ватанї, солњои 1941–1945», «Барои мењнати шоён», «Барои ѓалаба 
бар фашизм», унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи мактаби 
ЉСШ Тољикистон» (1976) ва ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии 
ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

 
ЉАББОРОВ Имомиддин Ќањњорович (тав. 1929, ваф. маълум нест), 

географ, номзади илмњои география (1968). Соли 1954 факултети 
географияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод бо номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм намудааст. Аз соли 1969 ба кафедраи географияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко ба 
кор омадааст. Барои донишљўён аз фанни асосњои хокшиносї ва 
географияи хок дарс гуфтааст. Солњои 1971–1973 њамчун муовини декани 
факултети география оид ба таълим, 1972–1974 мудири кафедраи 
заминшиносии умумї ва геология кор кардааст. Солњои 1980–1982 вазифаи 
котиби бюрои њизбии факултети географияи донишкадаи омўзгории 
пойтахтро ба уҳда дошт. Муаллифи зиёда аз 10 асару маќолањои илмї аст, 
ки дар онњо масъалаи эррозияи хокро баррасї кардааст.  

 
  
ЉАББОРОВ Турдибой (тав. 12. 06. 1942, ш. Конибодом), физик, 

номзади илмњои техникї (1975). Солњои 1956–1960 дар Омўзишгоњи 
омўзгории ш. Панљакент, 1960–1965 дар факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намудааст. Солњои 1968–1971 лаборанти калон ва ассистенти 
кафедраи физикаи умумии донишкадаи номбурда, 1971–1974 аспиранти 
Академияи њарбии муњофизати химиявии ба номи С. К. Тимошенкои ш. 
Москва, 1974–1979 муаллими калони кафедраи физикаи умумии 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. 
Њамзамон, солњои 1975–1976 њамчун раиси иттифоќњои касабаи факултети 
физика, 1978–1979 муовини декани факултети физикаи донишкадаи 
омўзгории пойтахт оид ба корњои тарбиявї фаъолият дошт. Соли 1979 ба 
дигар муассиса ба кор рафтааст. Оид ба таъсири деформатсия ва моеъњои 
фаъоли физикї ба гузаришњои релаксатсионї дар полимерњо кори илмї 
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бурда, зиёда аз 20 номгўи корњои илмї ва илмию методї ба нашр 
расонидааст. Соли 1976 шунавандаи факултети такмили ихтисоси назди 
Донишгоњи давлатии Ленинград буд. Бо ифтихорномаи Вазорати 
мактабњои олии ИЉШС мукофотонида шудааст.  

Ас.: Тадќиќи таъсири деформатсия ва моеъњои фаъоли физикї ба гузариши 
релаксатсионї дар полимерњо. Д., 1976.  

 
 ЉАЛИЛОВА Мавлуда Наљмудиновна (тав.  20.07.1974 , 
дењаи Навободи ноњияи Шањринав), номзади илмњои 
педагогї, соли 1998 ба Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Ќ.Ш. Љўраев (њоло ба номи 
Садриддин Айнї) дохил шуда, онро соли 2003 хатм 
намудааст. Солњои 2004-2013 ба сифати ассистент, аз 
соли 2013 то њол ба њайси муаллими калони кафедраи 
методикаи тањсилоти ибтидоии њамин донишгоњ кор 
мекунад. Муаллифи беш аз 50 номгўи корњои илмї-

методї, 2 барномаи таълимї, 4 китоби дарсї ва 2 васоити таълимї  аст. 
Номбурда  рисолаи номзадиро дар мавзуи «Рушди ќобилиятњои эљодии 
хонандагони синфњои ибтидої дар раванди татбиќи тафриќавии дохили 
синфии забони модарї» њимоя кардааст. Аз соли 2020 њамчун  муаллими 
калони кафедраи методикаи тањсилоти ибтидої фаъолият дорад. 
Ос.: Тафриќаи сатњї яке аз намудњои муњимтарини таълими тафриќавї. Проблемањои 
таълими тафриќавї: Маводи конференсияи илмї-амалии љумњуриявї. Д., 2009; 
Элементњои таълими тафриќавї дар таълими хонандагони хурсол. Ташаккули 
фаъолияти маърифатии хонандагону донишљўён њангоми омўзиши фанњои табиї-риёзї 
дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумї ва олї: Маводи конференсияи илмї-методии 
љумњуриявї. Д., 2012; Наќшаи таќвимї аз фанњои таълимї барои синфњои якум. 
Дастури таълимї. (бо њаммуаллифї). ДДОТ ба номи Садриддин Айнї. Д., 2012; 
Методикаи таълими ибтидоии забони модарї. Китоби дарсї барои донишљўёни коллељ 
ва донишгоњњои омўзгорї. (бо њаммуаллифї). Д., 2016; Методикаи таълими ибтидоии 
забони модарї. Китоби дарсї барои донишљўёни коллељ ва донишгоњњои омўзгорї. (бо 
њаммуаллифї). Д., 2017; Методикаи таълими ибтидоии забони модарї. Китоби дарсї 
барои донишљўёни коллељ ва донишгоњњои омўзгорї. (бо њаммуаллифї). Д., 2018; 
Мавќеи бозињои таълимї дар дарсњои забони модарї. Дастури таълимї. (бо 
њаммуаллифї). Д., 2018; Методикаи таълими ибтидоии забони модарї: Китоби дарсї 
барои донишљўёни коллељ ва дониш гоњњои омўзгорї(бо њаммуаллифї). Д., 2020. 

 
ЉАЛОЛОВ Обид Љалолович (тав. 1907, ш. Чусти ЉШС Узбекистон, 

ваф. 1970, ш. Душанбе), забоншиноси тољик, доктори илми филология 
(1956), профессор (1958). Соли 1924 Донишкадаи муаллимии Тошкентро 
хатм кардааст. Солњои 1939–1942 дотсенти кафедраи забони тољикї ва 
муовини директор оид ба корњои илмии Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 1946–1959 мудири кафедраи 
забонњои Донишкадаи хољагии ќишлоќи Тољикистон, 1959–1964 мудири 
сектори лањљашиносии Институти забон ва адабиёти АИ ЉШС 
Тољикистон, 1964–1970 ходими калони илмии њамин муассисаи илмї буд. 
Муаллифи се рисолаи илмї – «Муносибати шеваи Чуст бо забони адабї» 
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(1949), «Категорияи љамъ ва баъзе масъалањои забони тољикї» (1961), 
«Гурўњи лањљањои тољикони райони Ёвон» (1967) ва якчанд маќола аст. Яке 
аз муаллифони китоби дарсии «Забонї тољикї барои гурўњи русии 
мактабњои олии ЉШС Тољикистон» мебошад. Дар фароњам овардани 
фонди илмии шеваи љанубии забони тољикї ва тартиб додани тарњи китоби 
панљљилдаи «Шеваи љанубии забони тољикї» иштирок дошт.  

Ас.: Отношения чустского диалекта к таджикскому литературному языку. 
Сталинабад, 1949.  

 
 

ЉАЛОЛОВА Гулчењра Субњоновна (22. 10. 1960 в. 
Суѓд, ш. Истравшан) педагог-психолог, номзади илмњои 
педагогї. Солњои 1977 – 1980-донишљўи коллељи тиббии ба 
номи И. П. Павлови ш. Хуљанд, 1990-1995-донишљўи ДДОТ 
ба номи С. Айнї, факултети педагогика, ихтисоси педагог-
психологи томактабї, 1980-1992-њамшираи тибби калон дар 
муассисањои томактабии шањри Истаравшан ва шањри 
Душанбе, 1992-2018-мураббия ва минбаъд мудири 
кўдакистони № 50- назди Сарраёсати маорифи шањри 

Душанбе, 2016-унвонљўи кафедраи тањсилоти томактабї ва соли 2018-
ассисенти кафедраи психологияи умумї ва педагогии факултети 
психология ва тањсилоти фарогири ДДОТ ба номи С. Айнї.  

Дар масъалаи тарбия, муошират ва одоби кўдакони синни томактабї 
кори илмї-тадќиќотиро дар мавзуи «Шароитњои психологї-педагогии 
тарбия намудани одоби муошират дар кӯдакони синни томактабї» соли 
2021 њимоя намудаст. Муаллифи зиёда аз 20 маќолањои илмї, 10 дастури 
таълимї ва китобњои дарсї мебошад. Барои хизматњои шоён дар соњаи 
маориф ва фарњанг ба нишони Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон 
(соли 1997) ва Аълочии фарњанги Љумњурии Тољикистон (соли 1999) 
сарфароз гаштааст.  

 
 
 ЉАМОЛОВА Наталя Искандаровна (тав. 09. 02. 

1960, н. Тољикобод), таърихшинос, номзади илмњои 
таърих (1990), дотсент (2000). Соли 1982 факултети 
таърихи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм намудааст. Солњои 1983–1987 аспиранти 
донишгоњи номбурда, 1988–1986 муаллим, муаллими 
калон, и. в. мудири кафедраи таърихи Ватан, муовини 
декани факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко оид ба 

корњои илмї буд. Солњои 1986–2000 ба њайси муовини директори Маркази 
тадќиќоти сиёсии назди КМ ЊКТ кор кардааст. Аз соли 2000 њамчун 
дотсенти кафедраи таърихи умумї ва декани факултети таърих ва 
муносибатњои байналхалќии Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) 
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кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 30 маќолањои илмї, илмию методї аст, 
ки дар онњо масъалањои таърихи халќи тољик ва ташаккулёбии 
давлатдории халќњои Осиёи Марказї мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

Ас.: Организация Таджикской ССР. Д., 2003; Образование Таджикской ССР. Д., 
2004; Они били первими (ҳаммуаллиф). Д., 2003; Книга памяти (ҳаммуаллиф). Д., 2005.  

 
 ЉАМШЕДОВ Парвонахон (тав. 20. 03. 1943, н. 

Шуѓнон), забошиноси маъруфи тољик, доктори илми 
филология (1986), профессор (1987), академики 
Академияи илмњои педагогї ва иљтимоии Федератсияи 
Россия (2000). Солњои 1961–1968 дар Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намуда, дар ин давра солњои 1961–
1965 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1968–1992 муаллим, муаллими калон, муовини 

декани факултети забонњои хориљї оид ба таълим, дотсент ва мудири 
кафедраи забони англисї ва типологияи забоншиносї, декани факултети 
забонњои хориљии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Солњои 1972–1974 дар аспирантураи Институти забоншиносии 
филиали АИ ИЉШС дар ш. Ленинград тањсил намудааст. Солњои 1992–
1995 профессори Донишгоњи Лондон, 1995–1996 мудири кафедраи забони 
англисии Донишгоњи давлатии ш. Хоруѓ ба номи М. Назаршоев ва 
муовини директори Институти гуманитарии филиали АИ ЉТ дар ш. Хоруѓ, 
1996–2003 мудири кафедраи типологияи забоншиносї ва забонњои 
англисии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 2003–2005 ректори Донишгоњи 
Байналмилалии Тољикистон буд. Аз соли 2005 то ба имрўз мудири 
кафедраи забони англисї ва забоншиносии типологии Донишгоњи Россия–
Тољикистон (Славянї) мебошад. Дар масъалањои марбут ба таърихи 
бостон, фарњанг, мардумшиносї, забоншиносї ва методикаи таълими 
забон кори илмї бурдааст. Дар тўли фаъолияти илмї 34 монография ва 
китобњои дарсї барои мактабњои олї ва миёна нашр кардааст. Ду љилди 
фарњанги забони англисї-тољикї ва фарњанги забони тољикї-англисї 
дастраси хонандагон гардид. Њамчунин ў муаллифи зиёда аз 150 маќолањои 
илмї ва илмию методї мебошад. Бо роњбарии ў беш аз 40 нафар рисолаи 
номзадї ва докторї дифоъ намудаанд. Њамчун тарљумон асарњои 
Президенти кишвар «Тољикон дар оинаи таърих», «Нигоње ба тамаддуни 
ориёї», Умарзода Н. «Ориёињо», Ѓафуров Б. «Тољикон»-ро бо забони 
англисї баргардонидааст. Дар тўли фаъолияташ дар 120 симпозиум ва 
конференсияњои байналмилалї дар давлатњои ИМА, Англия, Фаронса, 
Эрон, Туркия, Њиндустон, Куба, Россия, Узбекистон, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Сингапур, Љопон, Чин, Олмон ва ѓ. бо маърузањо баромад 
кардааст. Раиси Ассотсиатсияи муаллимони забони англисии Тољикистон, 
раиси Иттифоќи англисзабонњои Тољикистон, узви  Љамъияти дўстии 
Љумњурии Тољикистон бо мамолики хориљї, љонишини раиси садорати 
љамъияти «Пайванд», раиси Љамъияти дўстдорони фарњанги бостон, узви 
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њайати тањририяи маљаллањои илмї-оммавии «Ирано-Славики» (Москва), 
«Забоншиносї», «Фарњанг», «Вопроси английской филологии» мебошад. 
Барои хизматњои арзандааш дар соњаи илму маориф бо унвони фахрии 
«Корманди шоистаи Тољикистон» (2000) ва нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (1999) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Проблеми глагольной филологии. Д., 1986; Семантика видов в английском, 
русском и таджикском языках. Д., 1987; Проблеми глагольной типологии. Д., 1999; Аз 
Пешдодиён то Сомониён. Д., 2000; Имитативи в английском языке. Д., 2000; Аз 
Сомониён то замони њозира. Д., 2002; Англо-таджикский словарь. Д., 2005.  

 
 ЉАНОБИЛОВ Ќурбон (тав. 04. 11. 1946, д. Гезани 

н. Панљакент, ваф. 31. 10. 2001, ш. Душанбе), физиф, 
номзади илмњои физика-математика (1974), дотсент 
(1982). Солњои 1962–1967 дар факултети физикаи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин 
тањсил намудааст. Солњои 1967–1968 ассистенти 
кафедраи физикаи ядроии донишгоњи мазкур, 1968–1969 
хидмати артиши шуравї, 1969–1970 таљрибаомўз-
тадќиќотчии кафедраи физика, 1970–1973 аспиранти 

кафедраи физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1974–1976 ходими калони илмии кафедраи физикаи ядроии 
Донишгоњи давлатии Тољикистон, 1976–1982 муаллими калон ва и. в. 
дотсенти кафедраи физикаи Донишкадаи политехники Тољикистон буд. 
Солњои 1982–1988 њамчун дотсенти кафедраи физикаи умумї ва назариявї, 
1988–1990 дотсенти кафедраи физикаи умумї, 1990–1998 дотсенти кафедраи 
физикаи эксперементалї, 1999–2000 мудири кафедраи механикаи техникї 
ва наќшакашї, соли 2001 мудири ќисми таълими ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев 
кор кардааст. Њамзамон, солњои 1991–1992 вазифаи муовини декани 
факултети физикаи донишгоњи омўзгориро ба уҳда дошт. Оид ба физикаи 
ядро тадќиќоти илмї бурда, зиёда аз 60 номгўи корњои илмї ва илмию 
методї ба нашр расонидааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Тољикистон сарфароз 
шудааст.  

Ас.: Супоришњои санљишї аз физика (њаммуаллиф). Д., 1990; Маҷмуи масъалањо 
аз физика (њаммуаллиф). Д., 1990.  

 

ЉАФАРОВ Амиршо Сайдобидович (тав. 23.03. 1984, 
дењаи Сари Мазор, ноњияи Ховалинги вилояти 
Хатлон),омўзгори фанни физика. Соли 2002 ба факултети 
технология ва соњибкории Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Ќандил Љураев (њоло ДДОТ ба номи 
С.Айнї) дохил гардида, онро соли 2007 бо дипломи аъло 
хатм намуд. Солњои 2006-2011 ба сифати лаборанти калон, 
ассистенти кафедраи номбурдаи физикаи ДДОТ, 2011-2014 

мудири шуъбаи ѓоибонаи факултети физика, 2014-2015 муовини декан оид 
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ба корњои таълимї, эдвайзери факултети физика фаъолият намуда, аз соли 
2015 дар мансаби мутахассиси пешбари раёсати тањсилоти олии касбї ва 
баъдидипломии Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба кор 
ќабул гардида, то имрўз ифои вазифа дорад. Њамзамон, ба сифати њамкор 
дар кафедраи фанњои умумитехникї ва мошиншиноии факултети 
технология ва соњибкорї ба њайси омўзгор фаъолият дорад. Дар мавзуи 
«Таъсири байнињамдигарии индий бо дигар унсурњои љадвали даврї ва 
тадќиќоти њодисањои ба ќабатњо људошавї дар системањои индий – 
халькоген» ба навиштани рисолаи номзадї машѓул аст.Бо 
«Ифтихорнома»-и Иттифоќи касабаи кормандони маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон сарфароз гардонида шудааст.  

Муаллифи 15 маќолањои илмї – методї ва дастури таълимї 
мебошад.  

 
 

 ЉОБИРОВ Шамсулло Бобоевич (тав. 19. 06. 1954, 
ш. Душанбе, ваф. 16. 02. 1999, ш. Душанбе), муаллими 
фанни таърих. Соли 1976 факултети таърихи 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм кардааст. Солњои 1976–1977 пешоњанги 
мактаби миёнаи №66 ш. Душанбе, 1977–1979 муаллими 
кафедраи таърихи ИЉШС-и Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1979–
1981 котиби озоди Комитети комсомолии донишкадаи 

мазкур, 1981–1999 корманд, баъдан муовини вазири Комитети давлатии 
бехатарии Љумњурии Тољикистон буд.  

 
ЉОМАТОВ Самъиддин Салоњидинович (тав. 22. 10. 

1974, д.Варзикандаи н. Панљакент), забоншинос, доктори 
илми филология (2016), профессор (2018). Хатмкардаи 
факултаи филологияи Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон (1997), омўзгори забони англисї дар мактаби 
№8 шањри Душанбе (1994-1998), ассистенти кафедраи 
типологияи муќоисавї ва забони англисии факултаи 
забонњои хориљии ДДОТ ба номи С. Айнї (199-2003), 

аспиранти њамин донишгоњ (2003), саромўзгор (2003-2006), дотсенти 
кафедраи назарияи тарљума ва услубшиносии факултаи забони англисї ва 
њамзамон муовини декан оид ба илми факулта (2006-2008), мудири 
кафедраи забони англисї ва типологияи муқоисавии факултаи забони 
англисии ДДОТ ба номи С. Айнї (2008-2016), мудири кафедраи 
забоншиносї ва типологияи муќисавї (2016-2021) ва профессори њамин 
кафедра (аз соли 2021). Рисолаи докториро дар мавзуи «Становление и 
развитие лингвистической терминологии таджикского и английского 
языков» дифоъ намуда, дар соњањои гуногун тарљумонї кардааст. 
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Муаллифи зиёда аз 100 маќолаи илмї, 4 монография, 12 китоби дарсї, 5 
фарњанги соњавї ва 12 барномаи таълимї мебошад.  

Ас.: Англо-таджикско-руско-французско-немецкий словарь ирригационних терминов. 

Д., 2006; Англо-русско-таджикский лингвистический словарь. Д., 2008.; Фонетика английского 
языка.  Д., 2011; Сопоставительний анализ фонетической терминологии таджикского и 
английского языков.  Д., 2014; Учебник английского языка: для 10-х класс средних школ. Д., 
2014; Учебник английского языка: для 11-х класс средних школ. - Д. Образования и культура. 
2014; Морфологическая терминология таджикского и английского языков. Д., 2015; 
Сопоставительний анализ синтаксической терминологии таджикского и английского языков. 
Д., 2015; Англо-русско-таджикский лингвистический словарь. Д., 2015; История английского 
языка. Д., 2015; Становление и развитие лингвистической терминологии таджикского и 
английского языков.  Д., 2017; Фарњанги истилоњоти овошиносї (англисї-русї- тољикї).  Д., 
2017; Фарњанги истилоњоти грамматикї. Д., 2018; Забони англисї барои ихтисосњои 
ѓайрифилологї. Д., 2019; Забони англисї барои синфи 5. Д., 2020; Забони англисї барои синфи 
6. Д., 2020; Забони англисї барои синфи 7. Д., 2020; Забони англисї барои синфи 8. Д., 2020; 
Забони англисї барои синфи 9. Д., 2020; Забони англисї барои синфи 10. Д., 2020; Забони 
англисї барои синфи 11.  Д., 2020.   

 
 

ЉОНИБЕК Одилпури Асрориён (тав. 01. 01. 1960, н. 
Восеъ), муаллими фанни фарњангшиносї. Соли 1980 
факултети таърихи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленинро хатм кардааст. Солњои 1980–1987 
ассистенти кафедраи фарњангшиносии Донишкадаи 
омўзгории ш. Кулоб, 1987–1991 аспиранти Донишгоњи 

давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1991–2008 муаллими калони 
кафедраи фалсафаи фарњанги ДДОТ ба номи С. Айнї буд. Солњои 2007-
2021 сармуњаррири радиои «Садои Душанбе» ва шабакаи «Фарњанг»и 
радиои Тољикистон буд. Муаллифи 6 китоб ва зиёда аз 100 маќолањои илмї 
ва илмию методї аст. Њамзамон муаллифи филмњои мустанади 
телевизионии «Кулон», «Нозкўл», «Њулбук», «Саразм», «Диёри 
Деваштич», «Фаоар», «Чоргул», «Раштонзамин», «Эмоммаскара», 
«Сангтўда», «Висагирд», «Кишвари мўъљизањо», «Кишвари пешорўйи 
хуршед», «Пушинг», «Дар домани кўњи бобои Об», «Фарзанди диёри нур», 
«Фољеъаи Њоит» мебошад.  

Ас.: Фидоён (ҳаммуаллиф). Кулоб, 1991; Авроњи рангини Кулоб. Кулоб, 1992; 
Кишвари пешорўйи хуршед. Д., 1992; Мавод доир ба назарияи фарњанг. Д., 1994; 
Пўяндагони њикмати фарњанг. Д., 2002; Ин заминро арљ аз арш аст. Д., 2009.  

 

 ҶОНМУРОДОВ Шамшод Мирзоевич (тав. 07. 11. 

1990, деҳаи Маркази ноҳияи Дӯстӣ (собиқ-Ҷиликул), 

муаллими фанни таърих. Соли 2008 мактаби миёнаи № 13 

ноҳияи Дӯстиро хатм кардааст. Солҳои 2008–2012 дар шуъбаи 

таърих-ҳуқуқи факултети таърихи Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ таҳсил намуда, онро 

хатм кардааст. Ҳамзамон солҳои 2012–2014 дар шуъбаи 

магистратураи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
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номи С. Айнӣро аз руи ихтисоси таърихи ватан таҳсил намуда, онро бо дипломи 

аъло хатм кардааст. Аз соли 2014 ҳамчун ассистент ва муаллими калони 

кафедраи таърихи умумӣ Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

С. Айнӣ кор мекунад. Солҳои 2018–2020 коргузори шуъбаи рӯзонаи факултет 

кор кардааст. Аз соли 2017 Раиси иттифоқи касабаи кормандону омўзгорони 

факултет мебошад. Муаллифи якчанд мақолаҳои илмию оммавӣ, дастуру 

барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ мебошад. Оид ба «Рӯзномаи сафар ба 

Самарқанд ба дарбори Темур дар солҳои 1403-1406»–и Руи Гонсалес де 

Клавихо ҳамчун сарчашмаи таърихӣ кори илмӣ-тадқиқотӣ мебарад.  
 Ас.: Барномаи таълимӣ аз фанни таърихи навтарини мамлакатҳои Осиё ва 

Африка (дар ҳаммуаллифӣ). Д., 2020; Таърихи дипломатия (курси лексия барои 
муносибатҳои байналхалқии макотиби олӣ). Д., 2018; Маводи тести аз фанни 
таърихнигории таърихи халқӣ тоҷик (барои донишҷӯёни факултетҳои таърихи 
макотиби олии ҷумҳурӣ). Д., 2019; Таърихи нави мамлакатҳои Осиё ва Африка (Курси 
лексияҳо барои факултетҳои таърихи мактабҳои олӣ). Д., 2020. 

 

 
 ЉОНОНОВ Саидамир (тав. 15. 03. 1948, д. Ќазноќи н. 

Ѓарм (имрўза Рашт), файласуф ва сиёсатшиноси тољик, 
доктори илмњои фалсафа (2010), дотсент (1985). Солњои 1966–
1970 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил карда, онро бо дипломи аъло 
хатм кардааст. Солњои 1970–1971 лаборанти калони шуъбаи 
фалсафаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон буд. 

Солњои 1971–1972 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 
1972–1975 ба њайси коромўз-муњаќќиќи Институти фалсафаи АИ ИЉШС, 
1975–1984 муњаррири калон, муњаррири калони илмї ва баъд мудири 
шуъбаи фалсафа, иќтисод ва њуќуќи Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи 
Советии Тољик, 1984–1989 муаллими калон ва дотсенти кафедраи 
коммунизми илмии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин 
кор кардааст. Солњои 1976-1979 дар шуъба ѓоибонаи аспирантураи шуъбаи 
фалсафаи АИ Љумњурии Тољикистон тањсил кардааст. Солњои 1989–1991 
вазифаи сардори Раёсати илм ва информатикаи Госплани Љумњурии 
Тољикистон, 1991–1993 сардори Раёсати таълими фанњои љомеашиносї ва 
корњои тарбиявии Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, 1993–2009 
сардори Раёсати илм ва сохторњои иљтимоии Вазорати рушди иќтисод ва 
савдои Љумњурии Тољикистонро ба уҳда дошт. Аз соли 2009 инљониб 
муовини ректори ДДОТ ба номи Садриддин Айнї оид ба корњои илмї ва 
аз соли 2004 дар асоси шартнома мудири шуъбаи фалсафаи сиёсати 
Институти фалсафаи АИ ЉТ мебошад. Њамзамон солњои 1976–1980 ба 
њайси муаллими њамкор дар кафедраи коммунизми илмии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1981–1984, 1984–
2004 муаллими њамкори кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин ва 2004–2009 муаллими њамкори кафедраи 
фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоњи Россия-Тољикистон (Славянї) 
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фаъолият намудааст. Њамзамон роњбари гурўњи машваратии Кумитаи 
марказии ҳизби коммунистии Тољикистон ва узви гурўњи кори Комиссияи 
Шурои Олии Љумњурии Тољикистон доир ба муносибатњои байни 
миллатњо буд. Солњои 1990–1995 узви Суди Конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон буда, ба ин вазифа дар иљлосияи 4 Шурои Олии Љумњурии 
Тољикистон интихоб гардидааст. Муаллифи зиёда аз 5 асар, 130 
маќолањоги илмї ва илмию оммавї, њаммуаллифи 13 китоб, муњаррири 
масъул ва тарљумони 12 китобњои илмї, дарсї ва илмию методї мебошад. 
Дар таълифотњои худ масъалањои назарияи миллат ва муносибатњои 
миллї, ташаккули шуури худшиносии миллї, масоили рўзмарраи 
демократикунонии љомеа ва тањкими истиќлолияти давлатии љомеаи тољик 
дар шароити муосирро мавриди баррасї ва омўзиш ќарор додааст. Дар 
тањия ва ташкили Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2007–2015, Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2007–2009, Барномаи рушди 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон то давраи 2015, њамчунин бештар аз 50 
Ќонунњо, Барномањо, Консепсияњо ва санадњои њуќуќї бевосита иштирок 
намудааст, ки онњо шартњои њуќуќї, дурнамо ва роњу воситањои ислоњоти 
соњаи илм, маориф, омодакунии кадрњо, тандурустї, фарњанг, музди 
мењнат, таъмини нафаќа, шуѓл ва муњољирати ањолиро пешбинї менамояд. 
Дар як ќатор мамлакатњои хориљи дурру наздик, аз ќабили Шветсария, 
Њоландия, Фаронса, Чехославакия, Туркия, Миср, Эрон, Япония, Таиланд, 
Хитой, Россия, Украина, Молдова, Озарбойљон, Ќирѓизистон ва ѓ. дар 
курсњои такмили ихтисоси хизмати давлатї ва кори конференсияњои 
байналмилалию умумииттифоќї ширкат варзида, бо маърузањо баромад 
намудааст. Бо унвони фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон» (1998), 
нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» (2002), Медали тиллоии 
Институти байналмилалии тарљумаи њоли Иёлоти Муттањидаи Амрико 
(2001), ифтихорномањои Вазоратњои маориф, рушди иќтисод ва савдо, 
корњои дохилии љумњурї сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Съезди ХХV-уми ЊКИШ ва тарбияи интернационалистии љавонон. Д., 1979; 
Таджикская советская социалистическая республика. Д., 1983; XXVII съезд КПСС: актуальние 
проблеми совершенствования социализма. Д., 1987;Общее и особенное в формировании и 
развитии социалистических национальних отношений. Д., 1987; Характерние особенности 
получения висшего образования в условиях инновационной деятельности вуза (ҳаммуаллиф). 
Д., 2007; Концепция гражданского образования в Республике Таджикистан (ҳаммуаллиф). Д., 
2008; Проблеми формирования национального самосознания в условиях государственного 
строительства Таджикистана. Д., 2009; Вопроси дальнейшего повишения 
интернационалистической сознательности трудящихся. // В кн: Пролетарский 
интернационализм: вопроси идеологии и культури. М., 1979; К вопросу об изучении диалектики 
расцвета и сближения социалистических национальних общностей // В кн: Советский народ – 
строитель коммунизма. М., 1982; Кризис культури и науки: пути преодоления // В кн: Проблеми 
виживания и устойчивого развития Таджикистана. Д., 1996; Становление государственности в 
Таджикистане // В кн: Гражданственность и участие в управлении. Учебное пособие, ч. 1. Д., 
2002; Исторический опит решения проблем национальних меньшинств и его значение для 
государственного строительства. // В кн: Национальние меньшинства Таджикистана: проблеми 
и перспективи. Д., 2002; Суверенитет и проблеми совершенствования политической власти в 
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Таджикистане // В кн: Проблеми укрепления национальной независимости Республики 
Таджикистан. Д., 2006.  

 
 

ЉУМАЕВ Маъруфљон Таѓоймуротович (тав. 
22.03.1986, н. Узун, вилояти Сурхондарёи Љумњурии 
Ўзбекистон), кимиёшиноси тољик, номзади илмњои 
химия (2018), дотсент (2019). Солњои 2005–2010 дар 
факултети химияи ДДОТ ба номи С.Айнї тањсил 
кардааст. Солњои 2009–2010 лаборанти кафедраи 
химияи умумї ва ѓайриорганикї, 2010–2011 лаборанти 
калони кафедра, 2011–2018 ассистент ва муаллими 
калони кафедра ва аз соли 2019 дотсенти кафедраи 

химияи умумї ва ѓайриорганикии  ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Дар 
мавзуи «Мувозинатњои фазагї ва њалшавандагї дар системаи аз сулфатњо, 
карбонатњо ва гидрокарбонатњои натрий ва калсий иборат буда, инчунин 
мувозинатњои фазагї дар системањои бисёркомпонентаи обї-намакї ва 
политермаи онњо» тадќиќоти илмї мебарад. Аз рўи натиљањои 
тадќиќотњояш дар конференсияњои илмии љумњуриявї ва байналхалќї, ки 
муњимтаринашон: European Science and Technology, 2014, Munich, Germany, 
Global Science and Innovation, 2014, Chicago, USA, ХІ Международного 
Курнаковского совещания по физико-химическому анализу в рамках ХХ 
Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, 2016, Россия, 
г.Воронеж ва XXI Менделеевский съезд, 2019, Санкт-Петербург мебошад,  
баромад намудааст. Муаллифи зиёда аз 100 маќолаи илмї, як дастури 
таълимї ва як монография аст. Соли 2019 бо нишони сарисинагии 
«Аълочии маориф ва илми Љумњурии Тољикистон» сарфароз гардонида 
шудааст. 
Ас.: Строение фазового комплекса и растворимость водно-солевой системы из сульфатов, 

карбонатов, гидрокарбонатов натрия и кальция (монография). Д., 2020; Маљмўаи мисол ва 

масъалањои тестї аз химияи умумї (дастури таълимї. Д. 2013; Фазовые равновесия системы 

Na,Ca||CO3,HCO3-H2O при 250С//ДАН РТ. 2012. Т.55. № 3; Фазовые равновесия системы 

Na,Ca||SO4,HCO3-H2O при 00С//ДАН РТ. 2013. Т.56. № 2; Фазовые равновесия системы CaSO4-

CaCO3-Ca(HCO3)2-H2O при 00С//ДАН РТ. 2014. Т.57. № 8; Solubility in the Na,Ca||SO4,CO3-H2O 

System at 00C//Russian Journal of inorganic chemistry. 2016. Vol. 61. № 5; Solubility in the 

Na,Ca||SO4,CO3-H2O System at 250C//Russian Journal of inorganic chemistry. 2016. Vol. 61. № 8; 

Structure of solubility diagram of the quaternary Na,Ca||SO4,CO3-H2O water-salt system at 

250C//Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2016. № 9-10; Solubility in the 

Na,Ca//CO3,НCO3-H2O system at 250C// Russian Journal at inфorganic chemistry, 2017, Vol.62, № 9; 

Solubility and phase equilibria in the Na,Ca//CO3,HCO3-H2O system at 00C//Chimica Techno Acta, 

2017, Vol.4, № 3; Растворимость системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 500С// Химический 

журнал Казахстана, 2017, № 4 (60); Растворимость системы Na2SO4-Na2CO3- NaHCO3-H2O при 

00С//ДАН РТ, 2017, Т.60, № 9; Structure of the solubility diagram in the Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-

H2O system at 0, 25 and 500C//Chimica Techno Acta. 2018. Vol. 5, № 2; Solubility in the Quaternary 

CaSO4-CaCO3-CaF2-H2O System at 500C//Inorganic Chemistry – An Indian Journal. 2018,Vol. 13, № 

1; Phase equlibria in the Na,Ca||CO3,HCO3-H2O System at 500С//East European Science Journal. 

2018, Vol. 1. № 5(33); Solubility in the system Na,Ca||SO4,CO3-H2O at 500С//Russian Journal of 
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Inorganic Chemistry, 2019, Vol.64, № 2; Phase equilibrium of Na,Ca||SO4,CO3,HCO3-H2O systems at 

50°С// Applied solid state chemistry, 2018. № 4(5); Phase еquilibria in the System 

Na,Са||SO4,CO3,HCO3–H2O at 0°C// Chimica Techno Acta, 2019, Vol.6.№1; Comparative analysis of 

phase complex systems Na,Са||SO4,CO3–H2O about 50 and 750C//American scientific Journal, 2019, № 

(28); Solubility in the Na,Ca||SO4,HCO3-H2O system at 250С//Chimica Techno Acta, 2019, Vol.6.№ 4; 

Фазовый комплекс системы Na,Ca//SO4,CO3,HCO3-H2O при 750С//Узбекский химический 

журнал. 2020. № 2; Phase complex of the system Na,Са||SO4,CO3,HCO3–H2O at 1000C//Chimica 

Techno Acta, 2020, Vol.7. № 2. 

ЉУМАЕВ Тўйчибой Боќиевич (тав. 12. 10. 1971, д. 
Дарѓи н. Айнї) муаллими забони франсавї, номзади илми 
филология (2018). Соли 1998 факултаи забонњои хориљии 
ДДОТ ба номи Садриддин Айниро хатм кардааст. Аз соли 
1998 то соли 2012 дар кафедраи забони франсавии ДДОТ 
аввал ба сифати ассистенти кафедра, баъдан ба сифати 
муаллими калон ва њамзамон дар вазифаи раиси иттифоќњои 
касабаи муаллимон дар факултет кор кардааст. Соли 2003 

барои такмили ихтисос ш. Безансони Фароса фиристода шуда буд. Соли 
2004 курси омўзиши компютер ва забони англисиро дар Њиндустон ш. 
Дењлї ва соли 2005 курси такмили тарљумониро дар колељњои 
байналмилалии шањрњои Марсел, Арл ва Авинёни Фаронса гузаронида 
аст. Соли 2008 дар курси такмили ихтисос аз фанни забони аглисї дар 
Њиндустон ширкат варзида соњиби дипломи забони англисї гардид. Дар 
масъалањои тарљумањои услубии ѓазал дар забонњои франсавї, англисї ва 
форсї тадќиќоти илмї мебарад. Асосан самти фаъолияти ў тарљумаи 
асарњои бадеї буда, аз љумла, китобњои Антуан де Сент Эгзуперї «Парвози 
Шабона» (2006), Албер Камю «Бегона» (2007), Виктор Гюго «Наваду 
саввум» (2009)-ро аз франсавї ба забони тољикї тарљума намудааст. 
Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Персидские заимствований во 
французском языке (грамматический и лексический анализ)» дифоъ 
намудааст (2018). Бо унвони «Аълочии фарњанги Љумњурии Тољикистон» 
(2009) сарфароз гардидааст.  

Ас.: Забони франсавї барои синфи 8. Д., 2008; Забони франсавї барои синфи 10.  Д., 

2009; Луѓати иборањои рехтаи забони франсавї ва тољикї. Д., 2012; Луѓати феълњои франсавї 
ва тољикї. Д, 2013; Грамматикаи забони франсавї. Д., 2018 ва ѓ.  

 
ЉУМЪАЕВ Тўраќул (тав. 02. 02. 1936, д. Мазори 

Шариф, љамоати дењоти Колхозчиён, н. Панљакент).  
Соли 1955 Омўзишгоњи омўзгории шањри Панљакентро 

хатм кардааст. Солњои 1955-1960 донишљўи шуъбаи «Физика 
ва асосњои истењсолот»-и факултети физикаю математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории Сталинобод, 1961-1963 
лаборанти калони кафедраи физикаи умумии ДДОД ба 
номи Т. Г. Шевченко, 1963-1969 ассистенти кафедраи 
мазкур, 1974-1978 муаллими калони кафедраи методикаи 

таълими физика фаъолият кардааст. Солњои 1975-1978 дар шуъбаи рўзонаи 
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аспирантураи донишгоњи мазкур тањсил кардааст. Доир ба мавзуи 
«Таърихи инкишофи омўзиши физика дар мактабњои миёнаи ЉШС 
Тољикистон» тадќиќот гузаронидааст. Солњои 1971, 1976, вазифаи љониши 
декани факултети физика ва солњои 1976-1978 вазифаи декании факултети 
мазкурро ба уҳда дошт. Номбурда муаллифи беш аз 110 номгўй корњои 
илмї-методї мебошад, ки зиёда аз 20-тои онњоро васоити методї ташкил 
медињанд. Њоло вазифаи муовини сарвари гимназияи ба номи Муњаббат 
Мањмудоваи шањри Душанберо ба уҳда дорад.  

Солњои 2001-2002 барои тањия ва озмоиши супоришњои тестї дар 
љумњурињои Ќазоќистон ва Ќирѓизистон ба њайси аъзои гурўњи кории 
давлатњои Осиёи марказї, ки ташкилоти байналмилалии ЮНИСЕФ 
ташкил карда буд, ширкат варзидааст. Айни замон, узви гурўњи 
њамоњангсози барнома ва китобњои дарсии физика ва нуљуми Шурои 
миллии тањсилот дар назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Соли 1993 ѓолиби озмуни «Муаллими сол»-и 
љумњурї гардидааст.  

Барои хизматњои шоёнаш дар кори таълиму тарбияи насли наврас бо 
ордени «Шараф» (соли 1999), нишони «Аълочии маорифи Љумњурии 
Тољикистон» (соли 1993 2 маротиба), Ифтихорномањои Вазорати маорифи 
Тољикистон, Раёсати маорифи шањри Душанбе, Њукумат ва шуъбаи 
маорифи н. Исмоили Сомонї мукофотонида шудааст.  

 
ЉУМАНБОЕВ Њакимбой (тав. 15. 12. 1943, д. Пекони Бўстони 

вилояти Тошкент), физик, номзади илмњои физика-математика (1984), 
дотсент (1990). Солњои 1961–1966 дар факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил кардааст. Солњои 1966–1968 лаборанти калон, 1968–1970 ассистенти 
кафедраи физикаи умумии донишкадаи номбурда, 1970–1972 хидмати 
артиши шуравї, 1972–1973 ассистенти кафедраи физикаи умумии 
донишкадаи омўзгории пойтахт, 1973–1977 коромўз ва аспиранти 
Институти илмию тадќиќотии пластмассаи ш. Москва (НИИПМ), 1977–
1979 ассистент, 1979–1990 муаллими калони кафедраи физикаи умумї, 
1990–1993 дотсенти кафедраи физикаи эксперименталии Донишгоњи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Њамзамон, солњои 
1981–1993 њамчун муовини декани факултети физикаи донишгоњи мазкур 
кор кардааст. Соли 1993 бо муассисаи дигар ба кор гузаштааст. Оид ба 
хосиятњои пезоэлектрикии полимерњо корњои илмию тадќиќотї бурда, 
зиёда аз 36 номгўи корњои илмї ва илмию методї ба нашр расонидааст. 
Инчунин, њаммуаллифи як ихтироот мебошад. Бо рањматномањои раёсати 
донишгоњи омўзгорї сарфароз шудааст.  

Ас.: Хосиятњои физикї-химиявии маводњои полимерї. Д., 1989.  
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 ЉУМЪАЕВ Њусейн Ќобилович (тав. 02. 10. 1947, 
д. Дар-Дари н. Айнї, ваф. 22. 02. 2011, ш. Душанбе), 
физик, номзади илмњои педагогї (1989), дотсент (1991). 
Солњои 1966–1971 дар факултети физикаи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил 
намудааст. Солњои 1978–1989 њамчун ассистент, 1989–
1991 муаллими калон, 1991–2003 дотсенти кафедраи 
методикаи таълими физика кор карда, аз соли 2003 то 
2018 мудири кафедраи мазкур дар ДДОТ ба номи С. 

Айнї буд. Оид ба масъалањои таълимию маърифатї ва ташаккули 
фаъолияти мустаќилонаи хонандагони мактабњои миёна корњои илмї 
бурдааст. Муаллифи зиёда аз 90 номгўи корњои илмию методї мебошад, ки 
20 номгўи онњоро воситањои таълимию методї ташкил медињанд. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (1997) сарфароз 
гардидааст.  

Ас.: Дарсњои физика (ҳаммуаллиф). Д., 1993; Њалли масъалањо аз физика. Ќисмњои 1-5 
(ҳаммуаллиф). Д., 1998; Таљрибаомўзии педагогї (ҳаммуаллиф). Д., 2010. 

  

ЉУМЪАЕВ Љумъабой Љўраевич (22.12.1985, дењаи Похут, 
ноњияи Айнї),омўзгори забони тољикї, хатмкардаи  факултети 
филологияи тољики ДДОТ ба номи С. Айнї (2008), муддате 
давр МТУ- и н. Айнї ва Рўдакї кор кардааст. Солњои 2011-
2015 ассистенти кафедраи забонњои тољикї ва русии 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї, аз соли 
2017 дар кафедраи умумидонишгоњии забони тољикии ДДОТ 

ба номи С. Айнї ба сифати ассистент ва муаллими калон фаъолият дорад. 
Дар мавзуи “Баррасии масоили башарї дар ашъори Озарахш” пажўњиши 
илмї анљом додааст. 
    Ас.: Бозтоби масоили иљтимоии љомеаи башар  дар осори Озарахш//Паёми 
донишгоњи омўзгорї. Д., 2019; Таъсири парадоксї дар шеъри Озарахш//Паёми 
донишгоњи омўзгорї. Д., 2020; Тасвири зодгоњ дар шеъри  Озарахш//Паёми донишгоњи 
омўзгорї. Д., 2021; Маќоми Озарахш дар адабиёти муосир ва мавзуоти  
ашъори ӯ//Анвори дониш.Д., 2021. 

 

 
 
 ЉЎРАБЕКОВА Дилором (тав. 27. 03. 1939, ш. 

Самарќанд), риёзидон, номзади илмњои физика-
математика (1970), дотсент (1980). Солњои 1957–1962 
донишљўи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин, 1962–1963 лаборанти калон, 1963–1965 
ассистенти кафедраи математика, 1969–1976 муаллими 
калони кафедраи анализи математикии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко буд. Солњои 1980–2004 њамчун дотсенти 

кафедраи геометрия, 2004–2008 мудири кафедраи геометрияи ДДОТ ба 
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номи С. Айнї кор кардааст. Аз соли 2008 дотсенти кафедраи геометрияи 
донишгоњи мазкур мебошад. Муаллифи зиёда аз 25 корњои илмию методї 
аст.  

Ас.: Табдилоти геометрї дар курси математикаи синфњои 6-7 (Ба ёрии муаллим). Д., 
1976; Дастури методї оид ба њалли масъалањои геометрї. Д., 1982; Корњои контролї аз 
геометрия (Барои донишљўёни ѓоибхон, ҳаммуаллиф). Д., 1984; Практикуми њалли масъалањои 
планиметрї (ҳаммуаллиф). Д., 1989.  

 
 ЉЎРАЕВ Алишер Љўраевич (тав. 13. 12. 1941, 

вилояти Самарќанди ЉШС Узбекистон), иќтисоддон, 
номзади илмњои иќтисодї (1975), дотсент (1983). Солњои 
1959–1964 дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Ленинобод ба номи С. М. Киров тањсил намудааст. 
Солњои 1964–1967 муаллими фанни географияи мактаби 
миёнаи ба номи С. Айнии н. Конибодом, 1964–1965 
хидмати артиши шуравї, 1967–1970 љонишини 

директори Омўзишгоњи касбї - техникии № 38 ш. Душанбе, 1970–1972 
лаборанти калон ва ходими хурди илмї, 1972–1975 аспиранти рўзонаи 
Институти иќтисодиёти Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон буд. 
Солњои 1975–1980 њамчун ходими хурд ва ходими калони илмии 
институти мазкур фаъолият намудааст. Солњои 1980–2000 њамчун мудир 
ва дотсенти кафедраи географияи иќтисодии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, 2000–2002 мудири кафедраи муносибатњои иќтисодии 
байналхалќии Донишгоњи давлатии ш. Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров, 2002–
2007 муовини ректори Донишгоњи муосири Тољикистон ва Россия оид ба 
таълим кор кардааст. Аз соли 2007 то ба имрўз декани факултети 
географияи ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Фаъолияти илмияш ба 
масъалањои љобаљогузории ќуввањои истењсолкунанда бахшида шуда, 
муаллифи зиёда аз 60 корњои илмию методї ва таълимї, аз он љумла 2 
монография ва 3 дастури таълимї аст. Дар конференсияњои љумњуриявї 
ва байналмилалї бо маърузањо баромад кардааст. Барои хизматњояш бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ва 
ифтихорномањои Совети вазирони ИЉШС сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Планирование, учет, контроль и материальное стимулирование в колхозах. 
Д., 1979; Материально-техническая база и экономический механизм реализации 
продовольственной программи. Д., 1984; Размешение производительнних сил и 
экономика районов (учебное пособия). Д., 1991; География (учебное пособие для 
поступающих в ВУЗ-и на таджикском и русских языках). Д., 1991; Экономическая 
география Таджикистана (учебное пособие для студентов). Д., 2006.  
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 ЉЎРАЕВ Ѓаффор (тав. 10. 05. 1937, д. Зарбеди н. 
Конибодом, ваф. 2018, ш. Душанбе), забоншиноси 
маъруфи тољик, доктори илми филология (1993), 
профессор (2003). Соли 1959 факултети забон ва адабиёти 
тољики Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1959–1961 
ассистенти кафедраи забони тољикї ва котиби масъули 
рўзномаи «Педагоги љавон»-и донишкадаи номбурда, 

1961–1979 ходими хурд ва ходими калони илмии шуъбаи лањљашиносии 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉШС Тољикистон, 
1979–1981 ходими калони илмии сектори Афѓонистони Институти 
шарќшиносии АИ ЉШС Тољикистон буд. Солњои 1982–1986 дар Љумњурии 
Афѓонистон бо сафари хизматї ќарор дошт. Солњои 1986–1996 њамчун 
ходими калони илмї, ходими пешбар, сарходим ва мудири шуъбаи 
лањљашиносии Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ 
Тољикистон, 1996–2010 роњбари дастгоњи кории Комиссияи татбиќи 
Ќонуни забони назди Њуќумати Љумњурии Тољикистон, аз соли 2010 то 
вопасин нафас сарходими илмии Институти забон ва адабиёти ба номи 
Рўдакии АИ Тољикистон буда, ба сифати профессори кафедраи забони 
тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї низ фаъолият дошт. Оид ба лањљањои 
арабњои тољикзабон, низоми лексикаи лањљавии забони тољикї ва дигар 
масъалањои муњими забоншиносї тадќиќоти илмї ба анљом расонидааст. 
Солњои 1961–1986 дар экспедитсияњои диалектологии минтаќањои 
тољикнишин ва гурўњњои этникии љумњурињои Осиёи Марказї ширкат 
варзида, маводи фаровони луѓавї, фонетикї, грамматикї, этнографї, 
фолклорї ва топонимї гирд овардааст. Муаллифи зиёда аз 200 асару 
маќолањои илмї ва илмиву методї, аз љумла яке аз муаллифони китоби 
панљљилдаи «Шеваи љанубии забони тољикї» буда, соли 1989 барои ин 
асар ба дарёфти Љоизаи ба номи Абуалї ибни Сино мушарраф гардидааст. 
Бо роњбарии ў 4 нафар рисолаҳои докторӣ ва 10 нафар рисолањои номзадӣ 
дифоъ кардаанд. Дар симпозиуму конференсияњои љумњуриявї ва 
байналхалќї бо маърузаву гузоришњои илмї баромад намудааст. 
Дорандаи «Љоизаи Мавлавї»-и (1999) Бунёди байналмилалии забони 
тољикии форсї буда, бо унвони ифтихории «Корманди шоистаи 
Тољикистон» (1999) ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» (1988) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Луѓати шеваи љанубї (Макети њарфи «д», њаммуаллиф). Д., 1971; Шевањои 
љанубии забони тољикї (Лексика). Д., 1973; Лањљањои арабњои тољикзабон. Д., 1975; 
Шевањои љанубии забони тољикї (Лексика. Дастурамали љамъоварии луѓати шевањои 
забони тољикї, њаммуаллиф). Д., 1982; Олими пуркор ва мураббии ѓамхор. Д., 1993; 
Фарњанги масодири забонњо ва гўйишњои эронии Тољикистон (њаммуаллиф, иборат аз 
ду љилд). Д., 1997; Луѓати шевањои забони тољикї (лањљањои љанубї), (њаммуаллиф). Д., 
1997; Луѓати мунтахаби русї-тољикии вожањои роиљ (њаммуаллиф). Д., 1999; Луѓати 
калима ва истилоњоти нав (њаммуаллиф). Д., 2003; Масъалањои рушди забон аз нигоњи 
Президент. Д., 2009; Фарњанги гўйишњои љанубии забони тољикї (њаммуаллиф). Д., 
2012; Забони ман - љањони ман. Д., 2014; Фарњанги гўйишњои љанубии забони тољикї 
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(Нашри дуюм бо илова ва тасњењ). Д., 2017; Системаи лексикаи лањљавии забони тољикї. 
Д., 2017; Очерки забони дарии Афѓонистон. Д., 2017; Луѓати мунтахаби калимањои хоси 
шева (васоити ёрирасони таълим) (њаммуаллиф). Д., 2017.  

 
 ЉЎРАЕВ Ќандил Шарифович (тав. 9. 05. 1927, н. 

Ѓарм (имрўза Рашт), ваф. 29. 08. 1990, ш. Душанбе), 
географ ва иќтисоддони маъруфи тољик, доктори 
илмњои география (1972), профессор (1979), узви 
вобастаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
(1973). Солњои 1943–1948 дар факултети географияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1948–
1957 аспирант ва муаллими кафедраи географияи 

донишкадаи мазкур буд. Солњои 1957–1967 декани факултети география ва 
табиатшиносии донишкадаи омўзгории пойтахт, 1967–1970 љонишин 
вазири маорифи Љумњурии Тољикистон, 1970–1979 ректори Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1979–1984 
профессори кафедраи географияи иќтисодї, 1984–1988 мудири кафедраи 
номбурда дар донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Аз соли 1988 то охири 
њаёташ вазифаи ректори Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченкоро ба уҳда дошт. Ќ. Љўраев њамчун ходими 
љамъиятию давлатї чандин солњо аъзои Кумитаи давлатии Шурои 
Вазирони ЉШС Тољикистон оид ба њамоњангсозии илм ва техника, аъзои 
шуъбаи илмњои љамъиятии АИ Тољикистон, вакили Шурои Олии 
Љумњурии Тољикистон, раиси Шурои Олии Љумњурии Тољикистон буд ва 
дар ин вазифањои масъул ќобилияти ташкилотчигию кордонии худро 
нишон дода, сазовори эњтирому ќадрдонии ањли љомеъа гардид. Аз ин рў, 
пас аз вафоташ бо фармони Президиуми Шурои Олии Тољикистон аз 9 
сентябри соли 1991 донишкадаи омўзгории пойтахт ба номи ў гузошта 
шуда буд ва то соли 2007 донишгоњи омўзгорї номи ўро дошт. Дар давоми 
фаъолияти худ 177 асарњои илмї эљод намуда, дар онњо масъалањои 
муњими илмї, аз ќабили бањамалоќамандии табиату љамъият, бањои 
иќтисодию географї ба захирањои табиию мењнатї дар заминаи њамгироии 
илмию истењсолї, роњњои баланд бардоштани иќтидори иќтисодии 
љумњурї, љойгиркунии самаранок ва инкишофи ќуввањои истењсолкунанда, 
муносибати мутаќобилаи инсон бо табиат ва муњити зист, муњити сиёсию 
иљтимої ва роњњои такмил додани онњо бахшида шудаанд. Вай пешгўёна 
оид ба афзоиши ањолї, њиљрати он ањамияти љиддї дода, нишон додаст, ки 
суръати баланди афзоиши ањолї, нобаробар љойгиршавї ва зичии он дар 
шањру дењот масъалаи љобаљокунии ќуввањои истењсолкунандаро мушкил 
мегардонад. Барои њалли ин масъала Барномаи махсуси демографию 
экологиро пешнињод намуда буд. Тадќиќоти вай оид ба геоэтнография ва 
ташкилу ташаккули нахустдавлатдории тољикон аз нигоњи табиию 
географї аввалин кўшишест дар доирањои илмии љумњурї. Ин кор 
љамъбасти тадќиќотњои мављудаи географию геологї, таърихию 
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этнографї, археологию антропологї ва дигар самтњои илмие мебошад, ки 
раванди ташаккули этникии (этногенези) тољиконро равшан намуда, дар 
тадќиќи њамаљонибаи он кумак карда метавонад. Маърузањои илмии ў 
доир ба проблемањои глобалї дар Њиндустон, Хитой, Москва, Ленинград, 
Киев, Туркманистон, Ќазоќистон, Арманистон ва ѓайра аз тарафи 
мутахассисон бањои баланд гирифтаанд.  

Барои хизматњои шоёнаш дар соњаи илм ва таълиму тарбия бо 
унвони «Арбоби шоистаи илми Тољикистон» (1977), орденњои «Нишони 
фахрї», «Байраќи сурхи мењнат», медали «Барои мењнати шоён», ба 
муносибати 100-солагии В. И. Ленин ва ифтихорномањои Президиуми 
Шурои Олии Љумњурии Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Дар бораи ба ноњияњои табиї-иќтисодї таќсим кардани сарзамини 
Тољикистон. Д., 1961; Баъзе масъалањои љойгиркунонї ва махсусгардонии хољагии 
ќишлоќи Тољикистон. Д., 1965; Тараќќиёт ва љойгиркунии географии саноати РСС 
Тољикистон. Д., 1966; Ањамияти иќтисодии обњои Тољикистон. Д., 1971; Проблемањои 
иќтисодї-географии инкишоф ва љойгиркунии ќуввањои истењсолкунандаи Тољикистон. 
Д., 1972; Очеркњои табиат ва иќтисодиёти хољагии ќишлоќи РСС Тољикистон. Д., 1973; 
Тараќќиёти саноат ва масъалањои ба ноњияњои иќтисодї људо кардани РСС 
Тољикистон. Д., 1975; Баъзе масъалањои иќтисодї-географии муносибати табиату 
љамъият. Д., 1982; Роњњои асосии тараќќиёти иќтисодї-географии Ќазоќистон ва 
республикањои Осиёи Миёна. Д., 1983; Географияи Тољикистон (китоби дарсї барои 
синфи 8). Д., 1984.  

 
ЉЎРАЕВ Миркалон (тав. 16. 05. 1939, д. 

Ќалъачаи Бакавули н. Уротеппа, ваф. 30. 03. 1999, ш. 
Душанбе), риёзидон, номзади илмњои физика-
математика (1984), дотсент (1987). Солњои 1958–1963 
дар Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленин тањсил намудааст. Солњои 1964–1967 
ассистенти кафедраи математикаи элементарї ва 
методикаи таълими математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 

Шевченко, 1968 коромўз-тадќиќотчии кафедраи математикаи амалии 
Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М. В. Ломоносов, 1968–1971 
ассистент, муаллими калони кафедраи алгебра ва назарияи ададњо, 1971–
1974 аспирант, 1974–1976 муаллими калони кафедраи номбурдаи 
донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Солњои 1976–1984 њамчун 
иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи математикаи њисоббарор ва 
маркази мошинањои электронии њисоббарор, 1984–1999 мудири кафедраи 
номбурдаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор мекунад. Оид ба татбиќи методи 
муодилањои интегралии Фредголми љинси 1 дар масъалањои 
электростатика ва дигар масъалањои муњими математика кори илмї 
бурдааст. Муаллифи зиёда аз 40 таълифоти илмї ва илмию методї буда, 
дар конференсияњои мухталифи илмии љумњуриявї ва умумииттифоќї бо 
маърузањо баромад кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
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халќи Тољикистон» ва ифтихорномањои Вазорати маорифи Тољикистон 
мукофотонида шудааст.  

Ас.: Таълими математика, информатика ва техникаи њисоб дар мактабњо ва институтњои 
педагогї // Мактаби советї, 1990, № 12.  

 

ЉЎРАЕВ Хайём Акрамович (тав. 25. 06. 1989, д. 
Тагоби Халќи н. Панљакент). Коллељи омўзгории ба номи 
Хосият Махсумоваи ДДОТ ба номи С. Айниро ба 
ихтисоси омўзгори забони англисї (2007) ва факултети 
забони англисии ДДОТ ба номи С. Айнїро хатм кардааст 
(2013). Аз соли 2015 ба сифати ассистент дар кафедраи 
забоншиносї ва типологияи муќоисавии ДДОТ ба номи 
С. Айнї ва аз соли 2018 њамчун саромўзгор дар факултети 

забони англисї кор кардааст. Мудири кафедраи умумидонишгоњии 
«Забони англисї њамчун ихтисоси дуюм» (аз 2019). Рисолаи номзадиро дар 
мавзуи «Тањлили сохторї-маъноии истилоњоти адабиётшиносї дар 
забонњои тољикї ва англисї» дифоъ намудааст (2019).  

Ас.: Тањлили сохторї-маъноии истилоњоти адабиётшиносї дар забонњои тољикї 
ва англисї. Д., 2021.  

 
ЉЎРАЕВ Хайрулло Шарофович (01. 01. 1958. ш. 

Истаравшан) математик, номзади илмњои физикаю 
математика (1989), дотсент (1993). Хатмкардаи ДМТ 
(1980) ва аспирантураи он (1989). Фаъолияти мењнатиаш 
дар вазифањои омўгори мактаби миёна (1979), муњандис-
барномасози кафедраи математикаи њисоббарории 
ДДОТ ба номи С. Айнї (1980), ассистенти њамин 
кафедра (1982), аспиранти ДМТ (1986). Аз соли 1990 

ассистент, аз соли 1991 муаллими калон ва аз соли 1993 то соли 1995 
дотсенти кафедраи математикаи њисоббарории ДДОТ. Аз соли 1995 то 2001  
доттсенти Коллељи њунарњои њалќї ва санъати тасвирии ш. Истравшан. Аз 
соли 2001 муаллими калони кафедраи математикаи њисоббарорї ва 
механикаи ДМТ ва аз соли 2003 то соли 2006 дотсенти њамин кафедра, аз 
соли 2006 ин љониб мудири кафедраи мошинњои њисоббарор, система ва 
шабакањои ДМТ љараён дорад.  

Корњои илмии ў асосан, ба тадќиќи масъалањои характери амалї 
доштаи муодилањои физикаи математикї, масъалањои баръакс ва 
ѓайрикорректї равона шудаанд. Номбурда маводи илмию методии худро 
дар сањифањои маљалла, рўзнома ва маљмуањои илмї ва илмию оммавї ба 
табъ расондааст, ки таќрибан 95 маќолаи илмию методї, як монография ва 
як дастури таълимї мебошад.  

 Ос.: Некорректно поставленние задачи математической физики, LAMBERT 
Academic Publishing, 2012; Усулњои ададї. Фасли 1 (Дастури таълимї). Д., 2007.  
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ЉЎРАЕВ Њасан Акрамзода (тав. 01. 01. 1968, 

Панҷакент), филолог, номзади илмҳои педагогӣ (2014). 

узви Иттифоқи рӯзноманигорони Тоҷикистон (2017). Соли 
1992 факултети филологияи тоҷики Донишкадаи давлатии 

омӯзгории ш. Душанбе ба номи Қ. Ҷӯраевро хатм 

намудааст. Солҳои 1986-1988 дар сафҳои Артиши Шуравӣ 

хизмат кардааст. Солҳои 1993-2000 муаллими фанни забон 

ва адабиёти тоҷики МТУА №40 -и ноҳияи Панҷекат ва давоми солҳои 

2000-2006 вазифаи роҳбарии муассисаи мазкурро ба зимма доштааст. 

Солҳои 2007-2010 ба ҳайси ходими илмӣ дар шуъбаи педагогикаи 

Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи АТТ фаъолият кардааст. Аз соли 2010 то 

соли 2020 дар вазифаҳои мудири шуъбаи рӯзона, муовини директор оид ба 
тарбия, мудири шуъбаи ғоибона, муовини директор оид ба илм ва 
робитаҳои хориҷӣ, муовини директор оид ба таълим, котиби  Шурои 
олимон дар Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнӣ адои хизмат намудааст. Шурӯъ аз соли 2021 дар 
кафедраи забон ва адабиёти тоҷики факултети таҳсилоти ибтидоии ДДОТ 
ба номи С. Айнӣ фаъолият дорад. Дар мавзуи “Парвариши ҳисси 
ватандӯстӣ ва ғурури миллӣ дар мабнои суханрониҳои Президенти 
Тоҷикистон дар раванди ислоҳоти низоми маориф» рисолаи номзадӣ 
дифоъ намуда, бештари таълифоташ ба ҳамин мавзуъ ихтисос дода 
шудааст. Зиёда аз 60 мақолаи илмӣ, илмӣ-оммавӣ, методӣ дар нашрияҳои 
ҷумҳурӣ ба табъ расонидааст. Бо нишони сарисинагии “Аълочии маорифи 
Тоҷикистон» (2012) ифтихорномаҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ДДОТ ба номи С. Айнӣ қадрдонӣ шудааст.  

Ас.: Нигоҳе ба равзанаи тарбия. Д., 2009; Омӯзаҳои роҳнамои саодат. Д., 2009; 

Нақши сарнавишти шахсиятиҳои таърихб ва фарҳангӣ дар ташаккули сиришти 
хонандагон //Илм ва иноватсия, №1-2, 2012; Моҳияти таълиму тарбия дар низоми нави 
таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, №2, 2013. Қасри Арбоб 
тавлидгари сулҳу ваҳдати миллӣ, дар китоби: Давлат, ваҳдат Президент. Д., 2018; 
Ватан, маърифат, Пешвои миллат. Д., 2020.  

 
 ЉЎРАЕВ Шавкат Юсупалиевич (тав. 30. 06. 1971, 

ш. Душанбе), муаллими фанни равоншиносї. Солњои 
1988–1993 дар факултети физикаи Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев тањсил 
кардааст. Аз соли 1993 њамчун ассистент ва муаллими 
калони кафедраи равоншиносии ДДОТ ба номи С. 
Айнї фаъолият дорад. Њамзамон солњои 1994–1997 дар 
аспирантураи донишгоњи омўзгорї тањсил дошт. Оид ба 
андешањои равоншиносии мутафаккирони асрњои IX-X 

форсу тољик корњои илмї мебарад. Муаллифи якчанд маќолањои илмї ва 
барномањои таълимї мебошад.  
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Ас.: Рушду равнаќи илми психология дар аввали асри ХХ // Паёми донишгоњи 
омўзгорї, №1. Д., 2009; Инкишофи равандњои маърифатї дар мактаббачагони хурдсол 
// Паёми донишгоњи омўзгорї, №1. Д., 2009.  

 

ЉЎРАЕВА Хубонгул Ёрмањмадовна (тав. 10. 09. 
1978, д. Гулхании н. Њисор), омўзгори забони тољикї. 

Соли 2009 факултаи филологияи тоҷики Донишкадаи 

давлатии забонњои Тоҷикистон ба номи Сотим 
Улуѓзодаро аз рўйи ихтисоси муаллими забон ва 
адабиёти тољик хатм намуда, ба сифати лаборанти 
кафедраи адабиёти тољики донишкадаи мазкур фаъолият 
кардааст (2008-2011). Солњои 2010-2013 дар бахши 

аспирантураи тн донишкада таҳсил намудааст. Соли 2012 фаъолиятро дар 
кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї шуруъ намудааст. Аз 
соли 2016 то соли 2018 дар кафедраи умумидонишгоњии забони тољикии 
донишгоњи макзкур њамчун ассистент ва муаллими калон фаъолият 

намудааст. Номбурда диссертатсияро дар мавзуи “Мирзо Олимљон 
Њасрати Њисорї ва муњити адабии Њисор дар асрњои XVIII-XIX» дифоъ 

кардааст (2020). Муаллифи беш аз 10 мақолаи илмї.  
 Ас: Маҷмуаи ашъори Мирзо Олимљон Њасрати Њисорї. Д., 2019.  
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Ш 
 ШАБОЗОВ Одилхон Шабозович (тав. 1937, д. 

Нишуспи н. Шуѓнон, ваф. 2010), риёзидон, номзади 
илмњои физика-математика (1966), дотсент (1971). Соли 
1954 мактаби миёнаи № 3 ш. Хоруѓро бо медали тилло 
хатм намудааст. Солњои 1954–1959 донишљўи факултети 
физика ва математикаи Донишгоњи давлатии 
Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин, 1959–1962 лаборанти 
калон ва ходими хурди илмии шуъбаи физика ва 
математикаи АИ ЉШС Тољикистон, 1962–1965 

аспиранти Донишкадаи омўзгории ба номи А. И. Герсени ш. Ленинград, 
1966–1971 ходими хурди илмї ва ходими калони илмии Институти 
математикаи АИ Тољикистон буд. Солњои 1971–1976 њамчун мудири 
кафедраи анализи математикї, 1976–1986 муовини декани факултети 
математика ва дотсенти кафедраи анализи математикї, 1986–1995 мудири 
кафедраи анализи математикии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 60 
маќолањои илмї ва дастуру воситањои таълимї мебошад.  

Ас.: Поперечники некоторих классов аналитических в единичном круге функций 
// Доклад АН РТ, т. 40, № 1–2, 1998; Наилучшие приближения и значение поперечников 
некоторих классов функций в простаранстве Бергмана Вр, 1≤р≤∞ // Доклад АН России, 
2006, т. 410, № 4.  

 

ШАКУРЇ, Муњаммадљон Бухорої (Шукуров 
Муњаммадљон Шарифович (тав. 30. 10. 1926, Бухоро, 
ваф. 16. -9. 2012, шањри Душанбе), адабиётшинос ва 
мунаќќиди тољик, академисяни Академияи улуми 
Тољикистон (1987), узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон, узви нависандагони Итињоди Шуравї 
(1956), узви шурои танќид ва адабиётшиносии 
нависандагони шуравї (1968-1991), узви Итињодияи 
байналмилалии мунтаќидони адабиёт (Порис, аз соли 

1973, ки баъд аз чањор соли он барњам мехурад), узви пайвастаи 
Фарњангистон забон ва адаби форсии Љумњурии Исломии Эрон (1992 
(1375), барандаи љоизаи ба номи устод Абуабдуллоњи Рўдакї (1996), 
Арбоби шоистаи илми Тољикистон (1991), бузургтарин суханшинос ва 
рушанфикри муосири тољик. Писари Шарифљон-махдум Садри Зиё, 
нависанда, таърихнигор, адабиётшинос ва насли аввали маорифпарварони 
тољик дар аморати Бухоро.  

 Санаи таваллуди Мањаммадљон Шакурї дар асноди расмии давлатї 
30 октябри соли 1926 сабт шудааст, аммо бино ба ќавли худаш, моњи 
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феврали соли 1925 дар Бухоро ба дунё омадааст (Муњаммадљон Шакурии 
Бухорої. Зиндагиномаи худнавишт \\Зиндагинома ва хадамоти илмию 
фарњангии марњум профессор Муњаммадљон Шакурии Бухорої, Анљумани 
осор ва мафохири фарњангї, Тењрон, шањревармоњи 1393, -с., 15). Падари 
фарзонаи Шакурї моддаи таърихи тавлиди фарзандро дар рубоие чунин 
раќам задаст:  

  Ин тозанињол сабзу пурбар бодо,  
  Дар боѓи њаёт тозаву тар бодо! 
  Дар ваќти таваллудаш, ки буд ахтар саъд,  
  Кардем раќам, ки «саъд ахтар бодо»! 
 Тибќи њисоби абљад таъбири «саъд ахтар бодо» 1343 мебарояд, ки 

гоњшумории њиљрї-ќамарї буда, ба соли 1925 солшумории мелодї баробар 
аст.  

 Муњаммадљон дар њафтсолагї падар ва дар њаштсолагї модари 
худро аз даст медињад ва доии ў, Њабибуллоњ Авњадии шоир (1900=1937) 
вайро ба тарбияти худ мегирад. Њабибуллоњи Авњадї аз зумраи љадидони 
Бухоро буд, ки охир инќилобї шуда буданд ва ба Њукумати Шуравї содиќ 
буд, аммо ўро низ соли 1937 зиндонї ва ба Сибири Руссия табъид карданд, 
ки дар њамон љо аз олам гузашт. Баъд аз ин чанде дар хонаи амуяш 
Иќболхон зиндагї мекунад, баъд аз он Иќболхон бо фарзандњояш ба 
Сталинобод (Душанбеи кунунї) куч мебандад, Муњаммадљон дар хонаи 
дар Бухоро будаи бародараш Зарифхон, ки худ дар яке аз рустои Ѓиждувон 
муаллим буд, танњо зиндагї мекунад. Соли 1939 духтари аммаш Асолатхон 
аз Душанбе ба Бухоро меояд, чун ўро танњо меёбанд, њамроњи худ ба 
Душанбе мебарад. Муњаммадљон зери сарпарастии духтари аммаш 
Асолатхон мактаби мутавассита ва олиро хатм мекунад. Ибтидо дар 
мактаби намуна ва баъд дар омўзишгоњи омўзгорї (мадрасаи 
тарбиятмуаллим) тањсил мекунад. Соли охири тањсилаш буд, ки љанги 
љањонии дувум оѓоз мешавад ва омўзишгоњ баста мешавад, ўро ба 
Донишкадаи омўзгорї (алъон ДДОТ ба номи С. Айнї) интиќол медињанд. 
Соли 1945 Донишкадаро хатм мекунад.  

 Муњаммадљон Шакурї дар овони донишљўйї бо рўзномаи 
«Тољикистони сурх» (Љумњурияти имрўза) њамкорї дошт. Чанде дар 
Институти таърих, забон ва адабиёти Академияи улуми Тољикистон ба 
њайси коромўз кор мекунад. Соли 1945 бо поёни љанги дувуми љањонї 
Донишкадаро хатм мекунад ва чанд вазоратхонањо ва рўзномањои њизбї 
ўро ба кор даъват мекунанд, аз љумла вазорати маориф барои навиштани 
кутуби дарсї даъват мекунад, вазорати умури хориљї мехост ўро ба 
Маскав ба мактаби дипломосї бифиристад, то баъд аз хатми мактаб ба 
корњои дипломатї машѓул шавад. Академияи улум низ ўро ба кор даъват 
намуда буд. Устодони донишгоњ исрор карданд, ки дар худи Донишгоњи 
омўзорї кор кунад ва њамин тариќ дар донишгоњ ба њайси ассистент (ёвари 
устод) ба фаъолияти мепардозад. Соле баъд дар вилояти Хатлон (дар 
љануби Тољикистон), шањри Кулоб бахши донишкадаи омўзгорї ифтитоњ 
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мешавад ва Шакуриро он љо мефиристанд. Дар донишкадаи Кулоб як сол 
дарс мегўяд, боз ба пойтахт бармегардад. Солњои 1945 то 1953 дар 
Донишкадаи омўзгории Душанбе аз фунуни адабиёти ќадим, забони 
тољикї, хониши матн, методика (равиш)-и омўзиши забон ва адабиёт дарс 
мегўяд. Солњои 1947-1951 дар аспирантура (унвонљў) тањсил мекунад ва 
тањти рањномоии адабиётшиноси шањир Холиќ Мирзозода дар мавзуи 
«Рўзгор ва осори Сиддиќи Аљзї» рисолаи илмї менависад. Тайи се сол 
рисоларо омада мекунад ва аз шурои илмии донишкада мегузарад, 
фишурдаи онро ба русї тарљума мекунад, аммо рўзи дифоъ яке аз 
донишмандони саршиноси тољик мегўяд, ки Аљзи шоири милаттгарои 
буржуозист. Рисоларо ботил бароварданд. Хавфи ба њабс гирифтани ў ва 
устодаш Холиќ Мирзозода пеш омада буд, вале Бобољон Ѓафуров (ки он 
замон котиби Кумитаи Маркази њизби коммунистии Тољикистон буд) 
нагузошт, ки дар Тољикистон бо чунин љурмњо рўшанфикронро њабс 
кунанд. Соли 1953 дар мавзуи «Хусусиятњои ѓоявї ва бадеъии «Ёддоштњои 
Айнї» кори илмии тозаеро дунбол мегирад ва бо салоњдиди устодон ба 
Маскав меравад. Раиси Нашриёти давлатии Тољикистон, ки аз зодагони 
Бухоро буд, тарљумаи китоби русиеро ба ў месупорад, ки ба зуддї анљом 
медињад. Њаќќи ќалам аз ин тарљума зоди роњи ў ва харљи зиндагии 
њамсару ду фарзандаш мешавад. Дар Маскав, дар Институти шарқшиносии 
Академия улуми шуравї тањти рањнамоии ховаршиноси рус Иосиф 
Брагинский дар њафт моњ рисоларо менависад. Ин љо низ касби маошро бо 
роњи тарљумаи кутуби русї ба даст меоварад. Соли 1958 дар Маскав 
рисолаи номзадї дифоъ мекунад ва ба Душанбе бармегардад ва дар 
Институти забон ва адабиёти Рўдакии Академия улум фаъолияташро 
идома медињад. Солњои 1979-1980 дар мавзуи масоили жанр (анвои адабї) 
ва услуб дар насри муосири тољикї рисола менависад ва дараҷаи илмии 

докторї мегирад.  
 Устод Шакурї дар Институти забон ва адабиёти Рўдакї аз соли 1951 

то 1989 нахуст ба њайси корманди илмї, баъдан ба сифати мудири шуъбаи 
адабиёти шуравии тољик ифои вазифа намудааст. Солњои 1990- 1999 раиси 
Кумутаи љумњуриявии истилоњоти назди Академияи улуми Тољикистон ва 
аз соли 2000 то охири умр (2012) мушовири адабиёт дар Институти забон 
ва адабиёти ба номи Рўдакї буд.  

 Устод Муњаммадљон Шакурии Бухорої бидуни тардид, бузургтарин 
суханшинос, ноќид, љомеашинос ва равшангари таъриху фарњанги миллати 
тољик аст. Ин фаъолияти тањќиќу пажуҳиш ва равшангарии устод Шакурї 
аз авохири солњои чилуми саддаи бист оѓоз ёфта, то поёнии умри эшон 
идома ёфтааст. Умдатарин пажуҳишњое, ки дар заминаи адабиёти муосири 
тољик сурат гирифтааст, ќабл аз њама, ба ќалами ў ва ё бо иштироку 
њамкорї, маслињату машварат ва ё бо ибтикору роњабарии ин марди хирад 
анљом ёфтаанд. Шакурї аз ибитидои фаъолияти пажуњияш ба адабиёт ба 
њайси манбаи офариниши завќи зебоипарастї, дарки воќеияти оламу одам, 
парвариши ахлоќи њамида, манбаи маърифат ва омўзишу парвариш ва 
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тарбияти инсони бомаърифат менигарад. Охирбин асту њамеша ба умќ ва 
асли масоили мавриди тасвир, ба љавњари осори бадеї, навгонї дар 
офариниши чењраву тимсолњо офаридаи адибон ва андешаву маќосиди 
суханварон менигарад. Аѓлаби рисолањои навиштаи устод Шакурї, на 
танњо дар адабиётшиносии тољик, балки дар ховаршиносии собиќ 
Љамоњири шуравї маќоми вижа касб кардаанд. Нахустин рисолаи илмии 
эшон «Хусусиятњои ѓоявї ва бадеъии «Ёддоштњо»-и устод Садриддин 
Айнї» (Душанбе, 1966) дар адабиётшиносї ва наќди адабии тољики солњои 
60 ќарни гузашта комилан падидаи нав ва нигоњи тоза ба адабиёти бадеї 
буд. «Устод Шакурї бори нахуст дар таърихи адабиётшиносї ва наќди 
адабии тољикї «Ёддоштњо»-и Садриддин Айниро, ки на танњо дар миёни 
офаридањои худи нависанда ва адабиёти кунунии тољикї, балки дар миќёси 
адабиёти умумии љањонї барљаста буд ва дар як муддати кўтоњ ба 
муњимтарин забонњои дунё… тарљума гардид, њаматарафа тањлили амиќи 
илмї кард» (А. Сатторзода. Наќши устод Шакурї дар рушди наќди 
муосир\\ Зиндагинома ва хадамоти илмию фарњангии марњум профессор 
Муњаммадљон Шакурии Бухорої, -с., 147). Ваќеан, муаллиф дар ин рисола, 
заминањо ва манобеи ин асари оламшумули устод Айниро, пеш аз њама, аз 
офаридањои худи адиб, осори насриии форсии тољикї дар ќуруни вусто, 
чун «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Мањмуди Восифї ва «Наводир-ул-ваќоеъ»-и 
Дониш ва адабиёти муосири шуравї, бавижа адабиёти рус љуста, шабоњату 
тафовутњо, навоварињо, идомаи суннатњои адабии онњоро дар муњтаво ва 
тарзи тасвир, офариниши симоњои адабї ва амсоли инњо ба далоили илмї 
ва мадорики муътамад собит намудааст. Шакурї бо баррасии 
њамаљонибаи «Ёддоштњо»-и Айнї, бавижа сабки нигориш, офариниши 
чењрањои адабї, ки аѓлаб шахсиятњои таърихї њастанд, њунари 
нависандагї, корбурди њунармандонаи ќолибњои адабї, чун достони 
кучак, шевањои њамосию ѓиної ва илмии њамагонї, забону тарзи баён ва 
амсоли инњо ба хулоса меояд, ки «Ёддоштњо» љамъбасти њунари 
нависандагии устод Айнї мебошад. Устод Шакурї дар айнишиносї 
рутбаи аввалро дорад ва натоиљи пажуҳишу љусторњои ў дар айнишиносї 
дар рисолаи ў «Садриддин Айнї» (1978, ба њуруфи форсї) ва «Садриддин 
Айнї –равшангари бузург» (2001) љамъбаст гардидаанд.  

 Устод Шакурї пайваста дар тањќиќи насри муосири тољик машѓул 
буд ва натоиљи ин љусторњои беш аз сисолаи ў дар рисолаи «Насри солњои 
1945-1974», ки дар љилди панљуми «Таърихи адабиёти советии тољик» 
шомил аст, дарљ гардидааст. Чашмандози амиќу фарох ба як давраи 
сермањсилу адабиёт, огањї аз таърихи фарњангу адаби миллию 
умумиљањонї ва вуќуфи комил аз бозёфтњои адабии адабиёти 
умумибашарї ва адабиётшиносии муосир ба муњаќќиќ имкон дода, ки 
бурду бохти насри тољикро дар тўли сї сол, бо назардошти риояи меъёрњои 
илмї бо тамоми рангорангї ва гуногуниаш ба доираи тањќиќ бикашад. 
Устод Шакурї, пеш аз њама, ба муњимтарин масоили ташаккули адабиёти 
асри ХХ, адабиёти навини тољик ва даврањои ташаккулу тањаввули он, 
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нављўйиву таљаддуд, њофизаи таърихї, худогоњию худшиносии миллї, 
мушкилоти вуќуъгўйиву тасовири тахайюлї (реализм ва романтизм), 
миллияту байналмилал ва робитаи онњо, маќоми инсони муосир, равобити 
адабї ва амсоли инњо меандешад ва меъёри шинохти ў њунар, зебоию 
тозагию шаклу маънї, покии забону тарзи баён, услуби нависанда аст. 
Чунончї, дар китоби «Диди эстетикии халќ ва насри реалистї» (1973) 
мушаххасоти фардии офаридањои чандин нависандагон, чун устод Айниву 
Улуѓзода, Икромию Пўлод Толис, Фазлиддин Муњаммадиев аз диди 
мансубияти њар яки онњо ба љараёнњои адабї мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтааст. Дар ин асар паҳлу  њои мухталифи эљоди адабї риояи анъана 
ва сунани адабї ва навоварии адибон вобаста ба њунари эљодии онњо 
баррасї шудааст.  

 Дар наќд ва адабиётшиносии замони Шуравї, ки иљтимоъигарої ва 
садоќати адиб ба ќарору ѓояњои њизб мањаки асосии таъини бурди суханвар 
мањсуб мешуд, устод Шакурї осори адибонро аз диди њамбастагии муњтаво 
ва љанбањои њунарии онњоро дар заминаи умумии адабиёт мавриди 
пажуҳиш ќарор дод ва ба натоиљи дурусти илмї даст ёфт, ки ин назари 
комилан тоза буд. Илова бар ин, тањќиќи осори адабї вобаста ба 
тањаввули сабк ва анвои адабї, ки устод Шакурї насри муосири тољикро аз 
ин дидгоњ баррасї карда буд, дастовардњо ва костагињои њунарии 
адибонро ба дурусти таъин намуд. Ин гуна назари тоза дар асарњои ў 
«Паҳлуњои тадќиќи бадеъї» (1976), «Насри солњои 1945-1974. Таърихи 
адабиёти совети (шурави)-и тољик. Инкишофи жанрњо (анвои адабї)» 
(Таърихи адабиёти советии тољик љилди 4, 1980), «Пайванди замонњо ва 
халќњо» (1982), «Таљаддуд: имрўзи насри тољик» Маскав, 1986, ба забони 
русї), «Насри реалистї ва тањаввули шуури эстетикї» бо далоили илмї ва 
мадорики муътамад исбот шудаанд.  

 Муњаммадљони Шакурї бунёнгузори воќеии адабиётшиносии 
ростин дар суханшиносии тољик аст, ки хурдтарин маќолааш дорои 
андешаи бикр ва бозёфти илмї мебошад. Маҷмуаи маќолоти ў зери унвони 
«Анъана, халќият ва мањорат» (1964) гувоњи ин матлаб аст, ки дар ин 
маќолот муњимтарин масоили адабиётшиносию наќди адабї, монанди 
заминањои иљтимоии тањаввули адабиёт, љанбањои халќият, таносуби 
суннатњои адабї ва навоварї, забон, сабки ва шеваи баён мўшикофона ва 
борикбинона тањќиќ шудаанд. Њарчанд ин назари тозаи Шакурї дар 
суханшиносии тољик, хосса дар байни адибон норизогї ва эътирозњо ба 
миён овард, аммо баъди нашри ин навиштањои устод дар рўзномаву 
маљаллоти умумии солњои 70-80 Шуравї ба забони рўсї ва истиќболи 
андешањои тозаи ў аз љониби муњаќќиќони русзабон дурустии аќидањои 
ўро бори дигар собит намуд.  

 Устод Шакурї аз сермањсултарин суханшиносони тољик аст, ки 
доираи тадќиќоти ў танњо бо адабиёти бадеї мањдуд намешавад. Яке аз 
самтњои фаъолияти пурмањсули устод дар мавриди устувор намудани 
пояњои забони форсии тољикї ва ба маќоми давлатї боло бурдани он, 
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покию тозагии он ва муњайё намудани заминањои рушду тањаввули 
минбаъди он дар Осиёи Миёна, хосса дар Тољикистон аст. Шакурї аз 
солњои шасти асри гузашта ба ин масъала таваљљуњ намудааст. Дар он 
солњо ба масъалаи амалї ва корбасти њаррўзаи забони форсии тољикї, ки 
бештар љанбаи љомеашинохтї дошт, дар матбуот радиову телевизон  
навиштањои илмї ва амсоли инњо машѓул мешавад. Дар маќолоти «Хат 
ѓалат, маъно ѓалат, имло ѓалат, иншо ѓалат» (1960), «Сухан аз забон ва 
тарзи баёни ањли матбуот» (1965) ва ѓайра забони матбуоти даврро 
мавриди пажуҳиш ќарор дода, ѓалатњои услубї, корбурди нодурусти 
вожаву таркибот, забони беруҳу ѓализи онњоро бо далоили илмї собит 
намуда, тарзи дурусти ифода, ибораву љумлањоро меоварад. Натиљаи ин 
пажуҳишњои ў дар шуморањи гуногуни маљаллаи «Шарќи сурх» («Садои 
Шарќ»-и кунунї) ва баъдан дар маҷмуаи «Њар сухан љоеву њар нукта 
маќоме дорад» (1967) ба нашр расидаанд, ки ҳоло њам арзиши илмии њудро 
аз даст надодааст. Яке аз дастовардњои бузурги илми фарњангнигории 
тољик дар замони Шуравї ин таълифи китоби дуљилдаи «Фарњанги забони 
тољикї» (М., 1969) мебошад, ки яке аз муаллифони фаъоли он устод 
Шакурї буданд. Доир ба таърихи тадвини ин фарњанг эшон дар 
пешгуфтори нашри форсии он (Фарњанги форсии тољикї, Тењрон, 1385) ва 
дар рисолаи «Сарнавишти форсии тољикии Вароруд» (Д., 2005, нашри 
дуюм, ба хатти форсї) ба тафсил сухан гуфтаанд. Шакурї аз љумлаи 
сарварон ва пешгомони муборизони ба маќоми давлатї баланд 
бардоштани забони форсии тољикї дар солњои бозсозии горбочиёвї (1985-
1988) буд. Нахустин маќолањо дар ин масъала ба ќалами Шакурї таллуќ 
доранд, ки дар матбуоти Тољикистон ва Маскав ба таъб расидаанд. Аз 
љумла маќолаи «Њар к-ў ба забони хеш дармонад» (Рўзномаи адабиёт, ба 
забони русї, Маскав, 14-декабр 1988) ба нашр расид, ки аз љониби 
хонандагони љумњурињои дигари Љамоњири шуравї ва алалхусус, 
рушанфикрони рус истиќболи гарм ёфт ва барандаи љоизаи «Маќолаи сол» 
гардид. Ин макола дар Маскав чандин бор таљдиди чоп шуд, аз љумла дар 
маҷмуаи «Ошкоро бигўем… Ќайдњои адибон перомуни муносибат байни 
миллатњо» (М., 1989) нашр шуд. Дар ин маҷмуа маќолоти бузургтарин 
адибон ва суханшиносони Љамоњири собиќ шуравї, чун Д. С. Лихачёв, 
Чингиз Айтматов, Восилий Биков низ чоп шуда буданд, ки ба ин сабаб 
таъсири сухани Шакурї ба маротиб афзуд ва аз љониби ќуввањои 
демократии Маскав ва дигар рушанфикрони љумњурињои Шуравї дастгирї 
ёфт. Маќолаи мазкур муфасалтар дар рўзномаи «Тољикистони советї» (25 
навомбри 1988) зери унвони «Забони миллї ѓамхории махсус хоњон аст» ба 
нашр расида аст. Мањз бар асари ин маќола ва бо пешнињоди конфаронси 
љумњуриявии забоншиносон дар соли 1988, Шурои олии Тољикистон 
комиссия забон ташкил кард, ки дар натиља «ќонуни забон» навишта шуду 
ба њукумат пешнињод гардид. Шурои олии Тољикистон 22 июл соли 1989 
забони форсии тољикиро забони давлатї эълом дошт. Дар сари ин кор ва 
яке аз муаллифони асосии «Ќонуни забон»-и таърихї устод Шакурї буд. 
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Баъд аз ќабул шудани «Ќонуни забон» Кумитаи истилоњот, ки кораш чанд 
сол мутаваќќиф шуда буд, дубора ба кор оѓозид ва Шакурї раиси он таъин 
гардид.  

 Устод Шакурї аз ибтидои фаъолияти эљодї то лањзањои охири 
зиндагї перомуни забони миллї ва мактабу маорифи он меандешид ва дар 
ин замина рисолаву маќолоти зиёде ба нашр расонда, ки куллияи масоили 
рўзмарраи забони миллиро фаро мегиранд. Аз љумла, маќолањои «Таълими 
адабиётро дар мактаби миёна ва олї бењтар намоем» (1957), «Дарси 
адабиёт одамият меомўзад» (1986), «Ислоњи мактаб ба фардо гузоштанї 
нест» (2000) номгўйи мухтасари он аст. Баъд аз Истиќлол, бино ба иллати 
пастии шуури миллии иљтимої дар љомеа ва нуфузи шуури музофотї љанги 
дохилї сар зад. Шакурї вобаста ба шароит ва барои баланд бардоштани 
руҳияи миллї ба навиштани рисолаву маќолот перомуни худшиносии 
миллї иќдом намуд. Рисолањои «Хуросон аст ин љо» (1996 (ба хатти 
форсї), 1997 (ба хатти сирилики тољикї) ва «Истиќлол ва худшиносии 
иљтимої ва маънавї» (1999) натоиљи зањматњои ў дар ин љодаанд. Ба 
андешаи Устод Шакурї, ислоњоти маънавиро бояд аз мактаб оѓозид ва 
барои пешрафти миллат бояд макотиби миллї таъсис дод. Шакурї 
пайваста перомуни аз бунёд таѓйир додани шеваи таълими забон ва 
адабиёти тољик дар макотибу донишкадањо, ислоњи куллияи мактабу 
маориф ва таъсиси мактабе, ки тавонад «барои илољи дарди миллат ба кор 
ояд» меандешид. Ў барномаи ислоњоти мактабу маориф ва инсонгароии 
омўзишу парваришро пешнињод намуд. Натоиљи ин љусторњои Шакурї дар 
китоби «Инсонгароии омўзиш ва забони миллї» (2002 (ба хутути форсї ва 
сирилик) дарљ ёфтааст.  

 Дар замони Истиќлол, ки шароити ошкоргўйї фароњам омада буд, 
устод Шакурї таърихи адабиёти форсии тољикиро аз диди нав ба тањќиќ 
кашид ва дар ин замина чандин маќолот ба нашр расонд, ки хулосаи онњо 
дар китоби «Нигоње ба адабиёти тољики садаи бист» (2006) гирд 
омадааанд. Илова бар ин, дар ин солњо чанд асари падари фарзонаи 
баноњаќ кушташудааш – Садри Зиё, аз љумла «Наводири Зиёия», «Тазкори 
ашъор» ва «Рўзнома»-ро ба нашр расонд, ки баъдина муњаќќиќони тољик 
доир ба ин асрњо рисолањои илмї анљом доданд. Њамчунин, доир ба осор 
ва рўзгори пурифтихор ва дар айни замон пурфољиаи падараш Садри Зиё 
китоби «Садри Бухоро»-ро навишта ба нашр расондааст (2005). Аз кутуби 
Садри Зиё «Рўзнома» ба хатти форсї дар Эрон ва тарљумаи англисии он аз 
љониби фарзанди Шакурї Рустам Шукуров дар Њуланд ба нашр расидааст. 
Муњаммадљон Шакурии Бухорої дар тўли умри бобаракти худ 44 рисолаи 
илмї, ки њар яки онњо дар арсаи илми љањонї эътироф шудааст ва беш аз 
500 маќолаи илмї навиштааст. 16 сентябри соли 2012 дили Устод 
Муњаммадљон Шакурии Бухорої аз задан боз монд ва ўро дар ќабристони 
Луљоби Душанбе ба хок супурданд.  

 Устод Шакурї дар даврони Шуравї ба нишони «Дўстиии халќњо» ва 
дар замони Истиќлол бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 
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нишони давлатии «Дўстї» сарфароз гардидааст. Соли 2000 (1383) устод 
Шакурї дар Љумњурии Исломии Эрон дар радифи «чењрањои мондагор» 
баргузида шудааст.  

 Манобеъ: Шакурии Бухорої, Муњаммадљон. Хуросон аст ин љо. Д., 2009; 
Нигоње ба адабиёти садаи бист. Д., 2006; Истиќлол ва худшиносии иљтимоъї ва 
маънавї. Д., 1999; Садриддин Айнї - равшангари бузург. Хуљанд., 2001; Сарнавишти 
форсии тољикии Вароруди саддаи бистД., 2002; Инсонгарої, омўзиш ва забони миллї. 
Д., 2002; Фитнаи инќилоб дар Бухоро. Д., 2010; Понтуркизм ва сарнавишти таърихи 
тољикон. Д., 2012; Садри Зиё. Тењрон, 1380; Љусторњо дар бораи забон, адабиёт ва 
фарњанги тољикон. Тењрон., 1382; Њикоятњо оканда аз њаёт. Д., 2014; Зиндагинома ва 
хадамоти илмию фарњангии марњум профессор Муњаммадљон Шакурии Бухорої. 
Анљумани осор ва мафохири фарњангї, Тењрон, 1393; Муњаммадљон Шарифович 
Шукуров. Библиография (фењрист, китобшиносї). Д., 1986; Адибони Тољикистон. Д., 
2003; Акбаров Юсуф. Шукуров Муњаммадљон Шарифович. Энсиклопедияи адабиёт ва 
санъати тољик, љилди 3. Д., 2004.  

      
 

 
 ШАМБИЗОДА Хусрав Љамшедович (тав. 25. 05. 

1956, ш. Хоруѓ), забоншиноси тољик, доктори илми 
филология (1989), профессор (1997). Соли 1980 
факултети забон ва адабиёти руси Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм ва солњои 1980–1982 дар сафи артиши 
шуравї хизмат кардааст. Солњои 1982–1985 муаллими 
кафедраи забоншиносии умумии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1986–

1989 аспиранти Институти забоншиносии АИ ИЉШС, 1989–1995 муаллими 
калони кафедраи забони русї ва забоншиносии умумии Донишкадаи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќ. Љўраев буд. Њамчунин, солњои 
1991–1995 дар вазифаи муовини декани факултети забон ва адабиёти руси 
донишкадаи номбурда оид ба таълим кор кардааст. Соли 2006 дар 
Институти Кеннани ИМА дар таљрибаивазнамоии мутахассисон кор 
кардааст. Солњои 1996–2009 њамчун декани факултети филологияи 
Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) ва дотсенти кафедраи забони 
русї ва забоншиносии умумии донишгоњи мазкур фаъолият намудааст. Аз 
соли 2009 инљониб муовини ректори донишгоњи номбурда оид ба илм 
мебошад. Муаллифи як ќаттор корњои илмї ва методї оид ба масъалањои 
забоншиносї, бањампайвандии забонњо ва лањљаи шуѓнонї мебошад. 
Иштирокчии конференсияњои зиёди илмию амалии љумњуриявї ва 
байналхалќї аст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» 
(1997) мукофотонида шудааст.  

Ас.: Languages of interethnic communication in the Gorno-Badakhshan province of 
Tajikistan // Atlas of Languages of Intercultural Communication in the Pacific, Asia, and the 
Americas, Berlin, 1996; Языковая ситуация в Горном Бадахшане: проблеми и 
перспективи. Д., 1999; Краткий словарь-справочник лингвистических терминов. Д., 
1999.  
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 ШАРИПОВ Иброн (тав. 10. 10. 1931, собиќ н. 

Сангвор), файласуф ва сиёсатшинос тољик, доктори 
илмњои фалсафа (1979), профессор (1980). Соли 1956 
факултети таърихи Донишгоњи давлатии Тољикистон ба 
номи В. И. Ленинро хатм намудааст. Солњои 1956–1958 
дар кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи 
омўзгории ш. Кулоб кор кардааст. Солњои 1959–1960 
њамчун директори мактаби миёнаи ба номи Фридрих 
Энгелси н. Восеъ фаъолият намудааст. Солњои 1960–

1963 аспирант, 1964–1968 ходими хурди илмии шуъбаи фалсафаи АИ ЉТ 
буд. Солњои 1968–1970 њамчун ходими калони илмии шуъбаи фалсафаи АИ 
ЉТ кор кардааст. Солњои 1971–1983 сарварии сектори коммунизми илмии 
шуъбаи фалсафаи АИ ЉТ, 1984–1994 вазифаи мудири кафедраи фалсафаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро 
ба уҳда дошт. Солњои 1994–1997 њамчун профессори кафедраи мазкур кор 
кардааст. Солњои 1998–2001 мудири кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии 
Донишгоњи Россия ва Тољикистон (Славянї), 2001–2009 профессори 
кафедраи мазкур буд. Њамзамон аз соли 2004 инљониб дар шуъбаи 
фалсафаи сиёсати Институти фалсафаи АИ ЉТ ба њайси сарходими илмї 
кор мекунад. Муаллифи зиёда аз 300 асару маќолањои илмї ва илмию 
оммавї мебошад. Таълифоти ў ба масъалањои ташакулли муносибатњои 
нави љамъиятї дар Тољикистон, худшиносии миллї ва бунёди давлати 
миллї, тањкими давлатдории тољикон дар давраи соњибистиќлолї, 
ташаккул ва инкишофи њуввияти миллии тољикон бахшида шудаанд. Бо 
ифтихорномањои Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон (1983) ва 
љамъияти «Дониш» (1984) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Њаќиќат – хусусияти људонопазирии инсони советї. Д., 1965; Гуманизм ва шахсият. 
Д., 1967; Ташаккулёбии ахлоќи коммунистї. Д., 1975; Роњњои азнавинкишофёбии муносибатњои 
љамъиятї дар Тољикистон дар љодаи инкишофи муносибатњои ѓайрикапиталистї. Д., Љ. 1., 
1976; Ќонуниятњои ташаккулёбии муносибатњои љамъиятии сотсиалистї дар Тољикистон. Д., 
1983; Преобразование идеологических отношений в Таджикистане. Д., 1986; Загадочная 
трагичность судби таджиков и таджикской государственности // Известия АН РТ. Серия 
философия и правоведение. Д., 2005, № 1-4; Эпохальное собитие на путях укрепления 
национального государства // Известия АН РТ. Серия философия и правоведение. Д., 2004, № 3-
4.  

 
 ШАРИПОВ Иноят Негматович (тав. 05. 05. 1944, 

н. Данѓара, ваф. 2016), биолог, номзади илмњои биологї 
(1978), дотсент (1987). Солњои 1964–1969 дар факултети 
табиатшиносї ва географияи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил 
намудааст. Солњои 1971–1974 аспиранти шуъбаи 
рўзонаи Донишгоњи давлатии ш. Кишинёв ба номи В. 
И. Ленин, 1974–1987 муаллими калон, 1987–1988 
дотсенти кафедраи химияи органикї ва биологї, 1988–
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2005 раиси Кумитаи иттифоќњои касабаи ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Аз 
соли 2005 мудири кафедраи технология ва экологияи химиявї, њамзамон аз 
соли 2009 то 2012 иљрокунандаи вазифаи декани факултети химияи ДДОТ 
ба номи С. Айнї буд. Оид ба моддањои фаъоли физиологии растанињои 
ёбоии Тољикистон тадќиќоти илмї бурда, муаллифи якчанд дастурњои 
таълимї ва зиёда аз 65 маќолањои илмї ва илмию методї аст. Дар 
конференсияњои мухталифи сатњи љумњуриявї ва минтаќавї бо маърузањо 
баромад кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» (1988), ифтихорномањои Федератсияи Иттифоќњои касаба ва 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Сравнительние данние о систематическом распределении алкалоидокосних растений 
во флорах Молдавии и Таджикистана (ҳаммуаллиф). Ленинград, 1974; Аминокислотний состав 
листьев и семян осоки парвской (ҳаммуаллиф). Кишинев, 1975; Углеводний состав осоки 
парвской (ҳаммуаллиф). Д., 1981; Алоќаи байни фанњо њангоми таълими мавзуи 
«Карбогидридњо» (бо њаммуалифї). Д., 1986; Виделение гомобровикаллина из осоки парвской 
(бо њаммуалифї). Тиблиси, 1986; Химия ва биохимияи сафедањо (бо њаммуалифї). Д., 1975; 
Кимиёгарон ва омўзгорони маъруфи ватанї (бо њаммуалифї). Д., 1990; Инсоният ва экология 
(дастури таълимї). Д., 2010; Химияи биологї (дастури таълимї, ҳаммуаллиф). Д., 2010.  

 

ШАРИПОВ Ќањрамон Бањромович (тав. 01.10.1988, д. 
Марѓедари ш. Панљакент), барномасоз. Соли 2011 факултети 
математикаи ДДОТ ба номи Садриддин Айниро бо ихтисоси 
информатика хатм намудааст. Соли 2011 ассистенти 
кафедраи информатика ва математикаи амалї, солњои 2012-
2014 сармутахассиси шуъбаи баќайдгирї ва низоми 

тањсилоти машваратї, аз соли 2014 муаллими калони кафедраи асосњои 
технологияи информатсионї ва сармутахассиси раёсати таълим оид ба 
омор аст. Муаллифи зиёда аз 12 мақолаи илмӣ, 3 дастури методӣ-таълимӣ 
мебошад. Дар мавзўи «Асосњои методии арзёбиии раванди таълим дар 
шароити низоми кредитии тањсилоти мактаби олии педагогї» кори 
тадќиќотї анљом додааст. Бо нишони сарисинагии “Аълочии маориф ва 
илми Тољикистон» (2020), ифтихорномањои Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон ва донишгоњ ќадр карда шудааст. 
 Ас.: Роњнамо барои донишљўёни тибќи низоми кредитї тањсилкунанда (дастури 
таълимї бо њаммуаллифї), Д., 2012; Аттестатсияи  давлатии нињоии хатми омўзгорони 
ояндаи математика ва шаклњои баргузории он дар шароити низоми кредетии тањсилоти 
олї (бо њаммуаллифї), Д., 2016; Асосњои методии арзёбии раванди таълими математика 
дар шароити низоми кредитии тањсилоти мактаби олии педагогї (бо њаммуаллифї), Д., 
2018; Наќши технологияи информатсионї ва омўзиши он дар раванди ташаккули 
донишњои техникї // Паёми донишгоњи омўзгорї, №4 (76), Д., 2018; Маљмўаи таълимию 
методї аз  фанни  «Интеллекти  сунъї» (дастури таълимию методӣ), Д., 2018; Роњнамо 
оид ба технологияи иттилоотї (дастури таълимї), Д., 2020. 

 
ШАРИПОВ Ќурбон (тав. 05. 10. 1947, д. Шурбойи ш. Самарќанд), 

физик, номзади илмњои техникї (1981). Солњои 1965–1969 донишљўи 
факултети физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1969–1970 лаборанти калони кафедраи физикаи умумии 
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донишкадаи номбурда, 1970–1971 хидмати артиши шуравї, 1971–1975 
ассистенти кафедраи физикаи умумии донишкадаи омўзгории пойтахт, 
1975–1978 аспиранти Институти нафту химияи ш. Бокуи ЉШС 
Озарбойљон, 1978–1982 ассистент, 1982–1985 муаллими калони кафедраи 
физикаи умумї ва назариявии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе буд. Оид ба тадќиќи эксперементалии вобастагии P – V – T аз 
коэффисенти часпакии баъзе эфирњо дар интервали васеи њарорат ва 
фишор кори илмї бурда, зиёда аз 10 номгўи корњои илмї ва илмию методї 
нашр кардааст. Соли 1973 шунавандаи факултети такмили ихтисоси назди 
Донишгоњи давлатии Узбекистон, 1979 шунавандаи факултети такмили 
ихтисоси назди Донишгоњи давлатии ш. Калинини РСФСР, 1983 
шунавандаи факултети такмили ихтисоси назди Донишгоњи давлатии 
Озарбойљон (ш. Боку) буд. Бо рањматномањои донишкадаи омўзгорї 
сарфароз шудаааст.  

 
 ШАРИПОВ Маликшо Бобоназарович (тав. 7. 06. 

1951, ш. Душанбе), муаррих, номзади илмњои таърих 
(1989), дотсент (2010). Соли 1972 факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1972–1978 
муаллими фанни таърихи мактаби миёнаи № 36 н. 
Кофарнињон ва мактаби миёнаи № 68 ш. Душанбе, 
1978–1998 муаллим, муаллими калон ва дотсенти 
кафедраи таърихи ЊКИШ ва кафедраи таърихи сиёсї, 

1998–2002 муовини декани факултети таърих оид ба корњои илмї, 2004–
2008 мудири кафедраи байнифакултетии таърихи халќи тољики ДДОТ ба 
номи С. Айнї буд. Солњои 2008–2009 њамчун сармутахассиси Хадамоти 
давлатии назорати таълими Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон кор 
кардааст. Аз соли 2009 то 1914 мутахассиси пешбари Хадамоти назорати 
сифати таълими донишгоњи омўзгорї ва баъдан чун дотсенти кафедраи 
таърихи халќи тољики донишгоњи мазкур фаъолият дорад. Муаллифи 5 
дастури таълимї ва зиёда аз 30 маќолањои илмї ва илмию оммавї 
мебошад. Оид ба фаъолияти Иттифоќњои касабаи Тољикистон дар давраи 
истиќлолият кори илмї бурдааст. Бо нишони «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2003) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Фаъолияти Иттифоќњои касабаи Тољикистон дар давраи соњибистиќлолї // 
Паёми донишгоњи омўзгорї. Д., 2002, № 3; Иттифоќњои касаба кафили њифзи њуќуќи 

мењнаткашон // Паёми донишгоњи омўзгорї. Д., 2003, №4; Академик Б. Ѓафуров 
тањкимгари Институти шарќшиносии АФ СССР // Дар кит. Бобољон Ѓафуров ва рушди 
таърихнигории миллї. Д., 2010. Маводи ёрирасони таърихї. Санањои муњими таърихи 
халќи тољик. Д., 2019. (њаммуалиф); Барномаи таълимї аз фанни таърихнигории 
таърихи наву навтарини мамлакатњои Аврупо ва Амрико. Д., 2018. (њаммуалиф).  
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 ШАРИПОВ Мањмадалї Хайруллоевич (тав. 17. 09. 
1964, н. Фархор), муаллими фанни бостоншиносї. Солњои 
1982–1984 дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. 
Солњои 1985–1987 корманди Комбинати полиграфии ш. 
Душанбе буд. Соли 1994 факултети таърихи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистонро хатм кардааст. Аз соли 1988 њамчун 
коменданти хобгоњ, мудири анбор ва њамзамон муаллими 
калони кафедраи методикаи таълими таърих ва њуќуќи 

ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Оид ба масъалањои методикаи 
таълими таърих корњои илмї бурдааст. Муаллифи якчанд маќолањои 
илмию оммавї ва барномаи таълимї мебошад.  

Ас.: Ањамияти омўзиши ёдгории Њулбук. Д., 2015; Ањамияти омўзиши осори асри 

санги њудуди Тољикистон дар таърихи ќадимаи Осиёи Марказї. Д., 2016; Ҳафриётҳо ва 

бозиёфтҳои нодири Саразм. Д.,  2016; Ҳулбук ҳамчун пойтахти Хатлон. Д., 2016; 
Археология (ҳамуаллиф). Д., 2018; Саразм осори гаҳвораи тамаддуни башар. Д., 2019. 
Иштироки донишҷӯён дар ковишҳо. Х., 2020.  

 
 

 ШАРИПОВ Мирзобег Мирзоевич (тав. 11. 03. 1966, 
н. Ёвони вил. Хатлон), биолог, номзади илмњои педагогї 
(2009). Солњои 1987–1992 дар Донишкадаи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи Ќ. Љўраев тањсил намуда, 
онро бо ихтисоси муаллими фанни химия ва биология хатм 
намудааст. Солњои 1993–1994 асистенти кафедраи 
методикаи таълими биология ва химия, 1994–1997 
аспиранти ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев, 1994–1998 раиси 
Созмони љавонони донишгоњи номбурда буд. Соли 1999 дар 

асоси озмун муаллими калони кафедраи методикаи таълими биологияи 
донишгоњи омўзгорї интихоб шуд. Солњои 2002–2003 њамчун муовини 
декани факултети биология оид ба таълим, 2003–2005 муовини ректори 
донишгоњи омўзгорї оид ба тарбия кор кардааст. Солњои 2005 -2011 
муаллими калони кафедраи методикаи таълими биология, 2011 - 2012 
муовини декани факултети биология оид ба таълим, 2012- 2013 дотсенти 
кафедраи МТБ ва биологияи умумї, 2013-2017 мудири кафедраи МТб ва 
биологияи умумї, 2017-2018 декани факултети биология, айни замон 
мудири кафедраи анатомия ва физиология мебошад. Тадқиқотҳояш 
масъалаи корҳои беруназсинфӣ дар дарсҳои биология ва усулҳои 
фаъолгардонии раванди таълимро дар бар мегирад. Бо ифтихорномаи КМ 
ЛКСМ Тоҷикистон ва ИҶШС, нишони «Аълочии маорифи Тоҷикистон« 
(2004) сарфароз гардидааст.  

Муаллифи зиёда аз 60 кори илмї буда, аз он, як китоби дарсї, 20 
дастури таълимию методї ва боќимондаи он маќолањоии илмї-тадќиќотї 
ва фишурдаи корњои илмї дар конфронсњои илмии љумњуриявї ва хориљї 
мебошад.  

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Ас.: Истифодабарии маводњои мањал дар дарсњои химия. Д., 1996; Дастури 
методї – Гўшаи зиндаи табиат ва экскурсияњои биологї. Д., 2005; Корњои 
беруназсинфї аз биология. Д., 2003; Асосњои методикаи таълими биология барои 
донишљўёни бахши биология (китоби дарсї). Д., 2008; Истифодабарии маводњои 
дидактикї дар дарсњои биология. Д., 2010; Аљоиботи биология (Дастури методї). Д., 
2010; Роњнамои омўзгор аз фанни ботаника барои синфи 6. Дастури таълимї барои 
хонандагон ва муаллимон. Д., 2018;. Роњнамои омўзгор аз фанни биологияи умумї 
барои синфи 10. Д., 2018; Роњнамои омўзгор аз фанни биологияи умумї барои синфи 11. 
Д., 2018; Тарзи нави худбањодињи бо дониш аз фанни анатомия барои синфи 9. Дастури 
таълимї, 2019; Асосњои дидактикии тайёрии касбии омўзгорони оянда зимни 
истифодабарии бозињои дидактикї дар шароити низоми кредитии тањсилот. (Дастури 
методӣ). Д., 2020; Краткий словарь биологических терминов. (Дастури таълимї). Д., 
2020; Методикаи таълими биология (китоби дарсӣ). Д., 2020.  

 
 ШАРИПОВ Нусратулло (тав. 27. 05. 1959, ш. 

Кулоб), педагог, номзади илмњои педагогї (2007). 
Солњои 1976–1981 дар Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Кулоб ба номи А. Рўдакї тањсил кардааст. Солњои 
1981–1984 муаллими фанњои математика ва физикаи 
мактаби миёнаи №7 н. Восеъ, 1984–1989 ассистенти 
кафедраи методикаи таълими математикаи донишкадаи 
омўзгории ш. Кулоб, 1989–1992 аспиранти кафедраи 
методикаи таълими математикаи Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев, 1992–1998 муаллими кафедраи 
методикаи таълими математикаи Донишгоњи давлатии ш. Кулоб, 1998–
1999 муаллими калони кафедраи алгебра, геометрия ва методикаи таълими 
математикаи Донишгоњи давлатии ш. Ќурѓонтеппа, 1999–2002 мутахассиси 
дараљаи аввали шуъбаи илми Вазорати маорифи Тољикистон, 2002–2006 
мутахассиси пешбари идораи илми Вазорати маориф, 2006–2008 
сармутахассиси Раёсати тањсилоти ибтидої ва миёнаи умумии Вазорати 
маориф буд. Аз соли 2009 њамчун иљрокунандаи вазифаи дотсент, мудири 
кафедраи геометрия ва муовини декани факултети математикаи ДДОТ ба 
номи С. Айнї оид ба корњои илмї фаъолият дорад. Оид ба хусусиятњои 
ташкил ва татбиќи таълими тафриќаи фанњои табиию риёзї дар синфњои 
болоии мактабњои тањсилоти миёнаи умумї кори илмї бурдааст. 
Муаллифи зиёда аз 26 маќолаву фишурдањои илмї ва илмию методї 
мебошад.  

Ас.: Омўзиши бузургињо // Маърифат, 1991, № 5; Оид ба баъзе паҳлуњои алоќамандии 
байни фанњо дар мактаби муосир // Робитаи байнифаннии математика бо фанњои табиї дар 
мактабњои миёнаю олї (Маводи конференсияи љумњуриявї). Д., 2004.  
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 ШАРИПОВ Файзулло (тав. 18. 08. 1940, н. 
Ленин), педагоги тољик, доктори илмњои педагогї 
(1998), профессор (2000). Солњои 1958–1965 муаллими 
мактаби миёнаи № 81 н. Ленин, 1965–1967 методисти 
кабинети таълимии Вазорати маорифи ЉШС 
Тољикистон, 1967–1973 муовини директори кабинети 
методии љумњуриявї, 1973–1976 аспирант, 1976–1984 
ассистент, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
педагогикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 

Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1984–1987 котиби дуюми сафорати 
ИЉШС дар Афѓонистон, 1987–2000 дотсент, профессори кафедраи 
педагогикаи Донишгоњи давлати омўзгории Тољикистон ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Солњои 2002-2020 дар Академияи тањсилоти Тољикистон 
фаъолият дошт. Бо унвони «Корманди шоистаи Тољикистон» сарфароз 
шудааст.  

Ас.: Омўхтани лексия дар синфи 2-юм. Д., 1982; Забони тољикї (Китоби дарсї 
барои синфи 4). Д., 1989; Дарсњои забони модарї дар синфи 4 (Дастур барои 
муаллимон). Д., 1990; Забони тољикї (Китоби дарсї барои синфи 4). Д., 1992; Забони 
модарї (Китоби дарсї барои синфи 4). Д., 1994; Назария ва амалияи таълими њамгиро 
дар марњилаи ибтидоии мактаби миёна. Д., 1995; Забони модарї (Китоби дарсї барои 
синфи 4). Д., 1997; Таълими њамгиро: проблема, тањќиќ ва андешањо. Љ. 1.. Д., 1999; 
Таълими њамгиро: проблема, тањќиќ ва андешањо. Љ. 2.. Д., 2000. Одобнома. Д., 2000.  

 
 ШАРИПОВ Яњё (тав. 1929, ш. Андиљони ЉШС 

Узбекистон, ваф. маълум нест), муаррихи тољик, 
доктори илмњои таърих (1972), профессор (1974). 
Факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1948–1949 методисти Донишкадаи такмили 
ихтисоси муаллимон, 1954–1960 ходими илмии 
Институти таъриху архелогия ва этнографияи АИ ЉШС 
Тољикистон, 1960–1964 дотсенти кафедраи таърихи 

ЊКИШ-и Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1964–
1974 дотсенти кафедраи коммунизми илмии донишкадаи омўзгории 
пойтахт, 1974–1979 мудири кафедраи коммунизми илмии Донишгоњи 
давлати Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1987–1994 мудири кафедраи 
коммунизми илмї ва кафедраи фалсафаи фарњанги Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд.  

 
ШАРИПОВА Рањима Мансуровна (тав. 27. 09. 1941, ш. Душанбе), 

риёзидон, номзади илмњои физика-математика (1981), дотсент (1991). Соли 
1963 факултети физикаю математикаи Донишгоњи давлатии Тољикистон 
номи В. И. Ленинро хатм намудааст. Солњои 1968–1971 аспиранти шуъбаи 
математикаи Институти физикию техникии ба номи С. Умарови АИ 
Тољикистон буд. Солњои 1971–1996 њамчун муаллими калон ва дотсенти 
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кафедраи алгебра ва назарияи ададњои Донишгоњи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Ќ. Љўраев кор карда, 1988–1996 вазифаи мудири 
кафедраи номбурдаро ба уҳда дошт. Оид ба масъалањои канории 
муодилањои дифференсиалии нињодвайрон кори илмї анљом дода, ду 
васоити таълимї ва зиёда аз 26 маќолањои илмию методї нашр кардааст. 
Дар симпозиуму конференсияњои љумњуриявї, минтаќавї, умумииттифоќї 
ва байналмилалї (Алма-Ато, Ашќобод, Иркутск, Ленинград, Душанбе, 
Новосибирск) бо маърузањо баромад кардааст. Айни њол ба нафаќа 
баромадааст.  

 
ШАРИФЗОДА Боймурод Бобопур (соли тав. 2. 12. 

1964, д. Элок, н. Файзобод), адабиётшинос, номзади 
илмњои филология (1995), дотсент (1999), хатмкардаи 
факултаи филологияи тољики ДМТ (1989). Пас аз хатми 
донишгоњ лаборанти калони Институти забон ва адабиёти 
ба номи Рўдакии АИ Тољикистон то моњи майи соли 1990 
буд. Соли 1990 ба кафедраи назария ва адабиёти навини 
форсии тољикии ДДТ ба кор омад: лаборанти калон, 

стажёр-муњаќќиќ ва солњои 1991-1994 бошад аспиранти кафедраи мазкур. 
Солњои 1994-1998 муаллими калон ва баъд то имрўз дотсенти кафедра. 
Солњои 1996-98 муовини декани факулта доир ба тарбия ва илм шуда кор 
кардааст. Њамзамон, бо фаъолияти омўзгорї ва илмї мавсуф њамчун 
рўзноманигор ва њуруфчину тарроњи компютерї низ солњои 1998-2003 
фаъолият кардааст. Солњои 2003- 2004 муовини декани факултет доир ба 
таълим, 2004-2007декани факултаи филологияи ДМТ, 2012 – 2017, 2018-
2020 декани факултаи филологияи тољики ДДОТ ба номи С. Айнї ва 2017-
2018 декани факултети тањсилоти ибтидоии донишгоњи номбурда буд. Бо 
фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 

моҳи январи соли  2020 директори Институти забон ва адабиёти ба номи 
А.Рӯдакии АМИТ таъин шуда, то имрӯз фаъолият дорад. Рисолаи номзадиро 
дар мавзуи «Афкори адабї ва танќидии Хоќонї» (1995) њимоя намудааст. 
Ҳамчун мутахассиси соњаи наќди шеър перомуни адибони классику муосир 
тавассути оинаи нилгун беш аз 100 барнома омода намудааст. Як 
монография ва беш аз 80 мақолаи илмӣ ва илмӣ-оммавӣ дар маҷаллаҳои 

бунуфузи илмӣ ва рӯзномаҳои даврӣ чоп намудааст. Дар конференсияњои 
гуногуни илмию назариявии љумњуриявї ва байналмилалї бо маърузањо 
баромад менамояд. 

Ас.: Хоќонї ва наќди шеър. Д., 2010; Шарњи «Гулистон»-и Саъдии Шерозї. – Д., 
2015.  

 

ШАРИФЗОДА КЎЙБЕК (тав. 24. 80. 1958, д. Гармчашмаи н. 
Ишкошими ВМКБ). Соли 1975 мактаби миёнаи №32 д. Андаробро хатм 
карда, то соли 1977 дар совхози «Бадахшон»- и ноњтя кор кардааст. олњои 
1977-1979 дар сафи артиши шуравї хизмат карда, бо нишонњои КМ ВЛКСМ 



897 

 

«Дастони моњир» ва «Зарбдори панљсолаи 11» кадр гардидааст. Солњои 1979-
1988 пешоњанг ва омўзгори мактаби миёнаи №35 зодгоњаш будааст. Соли 
1988 Донишкадаи давлатии омўзгории Душанбе ба номи Г. Г. Шевченко 
(њозира ба номи Садриддин Айнї)-ро хатм кардааст. Аз соли 1988 то 1991 
дар Кумитаи телевизион ва радиои ВМКБ ба њайси муњаррири шуъбаи 
љавонї фаъолият бурдааст.  

Солњои 1991-1994 омўзгори мактаби дења, солњои 1995-2003 
сармуњаррири рўзномаи «Зиндагї» (н. Ишкошим), солњои 2003-2009 
омўзгор ва сармутахассиси љамоати дењоти Аскар Замиров, солњои 2010-
2011 сармуњаррири рўзномаи «Зиндагї», будааст. Аз соли 2011 
сармуњаррири рўзномаи «Фурўѓи маърифат»-и Донишгоњи давлатии Хоруѓ 
ба номи М. Назаршоев мебошад. Шеърњояш дар матбуоти даври соли 1979 
нашр мешаванд. Аз љумла, намунањое аз онњо дар маҷмуаи дастљамъии 
«Тазкираи адибони Бадахшон» (2010), «Гулбонги Истиќлол» (2011), 
«Наврўзи Роѓун» (2012) ва маљмуањои алоњидаи «Гули ситораи шаб» (2007), 
«Бањори Вањдат» (2012), «Таронањои дарё» (2014) нашр гардидаанд. 
Аълочии фарњанг ва матбуоти Љумњурии Тољикистон. Аз соли 1995 узви 
Иттифоќи журналистон, аз соли 2011 узви Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон мебошад.  

 
 

 ШАРИФОВ Зариф Рањмонович (тав. 15. 12. 1949, 
д. Саръёзии Миёнаи н. Кулоб), иќтисоддони тољик, 
доктори илмњои иќтисодї (2009), профессор (2010), 
академики Академияи байналмилалии мактабњои олї 
(2009), аъзои вобастаи Академияи байналхалќии илмњои 
ташкилї (2010). Солњои 1966–1968 дар Техникуми 
хољагии ќишлоќи ба номи В. И. Ленини н. Мастчоњ, 
1968–1972 дар факултети иќтисодии Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил 

намуда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. Солњои 1972–1974 њамчун 
лаборанти калон, 1974–1975 ходими хурди илмии сектори самаранокии 
истењсолоти хољагии ќишлоќи Институти иќтисодии АИ ЉШС Тољикистон 
фаъолият дошт. Солњои 1975–1978 дар аспирантураи Институти иќтисодии 
АИ ЉШС Тољикистон тањсил намудааст. Соли 1978 лаборанти калони 
илмии сектори самаранокии истењсолоти хољагии ќишлоќи Институти 
иќтисодии АИ ЉШС Тољикистон, солњои 1978–1979 ходими хурд, 1979–
1983 ходими калони сектори номбурда, 1983–1985 муаллими калон ва 
иљрокунандаи вазифаи мудири кафедраи назарияи иќтисодии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Кулоб, 1985–1993 мудири кафедраи мазкур, 1993–
1996 декани факултети иќтисодї, 1996–1999 муовини ректори Донишгоњи 
давлатии Кулоб оид ба масъалањои иќтисодї, иљтимої ва робитањои 
хориљї, 1999–2002 роњбари Идораи барномарезї, иќтисоду молияи 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон, 2002–2007 муовини вазири 
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маорифи Љумњурии Тољикистон, 2007–2008 сардори Хадамоти давлатии 
назорат дар соњаи маориф буд. Солњои 2008-2012 вазифаи ректори ДДОТ 
ба номи С. Айниро ба уҳда дошт. Муаллифи 5 рисолаи илмї, беш аз 30 
китобњои дарсї ва дастурњои таълимию методї, зиёда аз 140 маќолањои 
илмї, илмию методї ва оммавї мебошад. Мавзуи тадќиќотњояш 
сариштакорї ва таќсимоти даромад дар хољагињо, муносибатњои 
бозоргонии комплекси агросаноатї, ташаккули механизмњои хољагидорї 
дар шароити иќтисодиёти бозаргонї, иќтисодиёти давраи гузариш, 
ислоњоти соњаи маориф ва дигар масъалањои муњими иќтисодиву 
иљтимоиро дар бар мегирад. Дар тањия ва ќабули њуљљатњои маъёриву 
њуќуќии ислоњоти соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон, Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2007–2015, Стратегияи 
паст кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2007–2009, Стандартњои давлатии тањсилоти мактабњои олї ва дигар 
санадњои њуќуќї бевосита иштирок намудааст. Айни њол раиси Шурои 
диссертатсионии дифои рисолањои номзадї оид ба илмњои географияи 
донишгоњи омўзгорї, аъзои Шурои њимояи рисолањои докторї ва 
номзадии Институти хољагии ќишлоќи Академияи кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Инчунин, аъзои раёсати Бонки миллии Љумњурии 
Тољикистон аст. Барои хизматњояш дар рушди илму маориф бо ордени 
«Шараф» (1999) ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» 
(1998) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Сарфаю сариштакорї дар колхозњо. Д., 1983; Такмили таќсимоти даромад 
дар колхозњо. Д., 1987; Њисоби хољагї ва пудрати иљора дар хољагии ќишлоќ. Д., 1993; 
Муносибатњои бозоргонї дар комплекси агросаноатї (Дастури таълимї). Д., 1994; 
Њисобгирї, тањлил ва аудит дар корхонањо (Дастури таълимї). Д., 2000; Ислоњоти 
маориф: пешравї, мушкилот ва пешнињодот. Д., 2007; Дастур оиди бурдани њисобдории 
бухгалтерї дар мактабњои Љумњурии Тољикистон. Д., 2007; Асосњои иќтисоди бозор ва 
ташаккули механизми хољагидорї дар КАС. Д., 2008; Моликият ва шаклњои он дар 
шароити иќтисодиёти гузариш // Ахбори Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, 
силсилаи иќтисодиёт, № 1 (5), 2002; Риояи манфиатњои субъектњои бозори суѓурта – 
омили асосии рушди суѓурта дар хољагии ќишлоќ // Ахбори Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон, силсилаи иќтисодиёт, № 1–2 (25–26), 2007.  

 

 ШАРИФОВ Шавкат (18.12.1953, д. Тӯтки 

н.Истаравшан), муаррих, номзади илмҳои таърих (2002), 

дотсент (2003), узви Анҷумани ховаршиносони ИҶШС ва 

Тоҷикистон (1988), сарбози байналмилал. Факултети таърихи 

ДДТ ба номи В.И.Ленинро (ҳоло ДМТ) хатм кардааст (1976). 

Корманди кафедраи таърихи ҲКИШ-и ДДТ ба номи В.И.Ленин 

(1976-77), сарлабарант, ходими хурди илмии Пажӯҳишгоҳи таърих, 

бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ҶШС Тоҷикистон 

(1977-84), хизмат дар сафи артиши ИШҶС дар Афғонистон (1984-1986), 

сарлабарант, ходими хурди илмӣ, ходими илмии Пажӯҳишгоҳи таърих, 

бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ҶШС Тоҷикистон 

(1986-92), муаллим, сармуаллими кафедраи таърихи умумии ДДОД ба номи 
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Қ.Ҷӯраев (ҳоло ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ) (1992-95), муаллим, 

сармуаллими кафедраи ҷомеашиносӣ (1995-2003), ноибдекани тарбияи 

факултети механикӣ (1996-97), ноибдекани илми факултети мазкур  (2002-03), 

мудири кафедраи илмҳои ҷомеашиносӣ (2003-10), муовини директори ФХДТТ 

ба номи академик М.Осимӣ оид ба корҳои илм (2008-10), дотсенти кафедраи 

забони давлатӣ ва илмҳои ҷомеашиносии ДП ДТТ ба номи академик М.Осимӣ 

(2010-11), дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДХ ба номи академик 

Б.Ғафуров (ба тариқи муштараквазифа аз с.2003), ходими калони илмии 

Маркази тадқиқотии гуманитарии ЮНЕСКО-и ДДХ ба номи академик 

Б.Ғафуров (ба тариқи муштараквазифа аз с. 1998), дотсенти кафедраи таърихи 

Ватани ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров (аз с. 2011), узв ва котиби илмии 

Шурои диссертатсионӣ оид ба ҳимояи рисолаи номзадӣ аз рӯи ихтисоси 

07.00.02 – Таърихи Ватан (2004-2012),  декани факултети таърих ва ҳуқуқ 

(2013-14). Муаллифи 7 рисола, 1 китоби дарсӣ, 2 дастури методӣ, 370 мақолаи 

илмӣ ва фишурдаҳои илмӣ, мақолаҳои илмӣ-оммавӣ дар саҳифаҳои матбуоти 

даврӣ оид ба рӯзгор ва осори илмии академик Б.Ғафуров, таърихи илми 

ховаршиносии шӯравӣ, хориҷӣ, ватанӣ, мероси таърихӣ ва фарҳангии тоҷикон, 

дипломатикаи тоҷик (васиқашиносӣ). Иштироккунандаи ҳамоиш, конфронс ва 

семинарҳои байналмилалӣ дар Москва, Санкт-Петербург, Душанбе, Тошкент, 

Бишкек, Ош,  конфронсҳои ҷумҳуриявӣ мебошад. Бо ордени Ситораи Сурх, 10 

медал ва нишонҳои сарисинагӣ, Ифтихорномаи Раёсати Шурои Олии ИҶШС, 

Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Ифтихорномаҳои Раиси вилояти Суғд, Раёсати ДДХ ба номи академик 

Б.Ғафуров мукофотонида шудааст. Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(2012) мебошад. 

Ос.: Академик Бобоҷон Ғафуров.-Д.,1983 (бо ҳаммуаллиф); Академик Бобоҷон 

Ғафуров (бо ҳуруфи арабӣ).-Д.,1988 (бо ҳаммуалиф); Академик Бобоҷон Ғафуров.-Д., 1989 

(бо ҳаммуаллиф); Звезда -сияющая знанием и добром.-Худжанд, 1999 (в соавт.); Вклад 

академика Б.Гафурова в развитие востоковедической науки. -Худжанд, 2010; Андешаи 
миллии тољикон. (Марњилањои асосии ташаккул ва рушд).- Хуљанд, 2011 (бо 

ҳаммуаллифӣ); 80 зинаи камолот.-Хуљанд, 2012 (бо ҳаммуаллифӣ); Чароғи раҳнамои 

ҷомеа.-Хуҷанд, 2014 (бо ҳаммуаллифӣ); Рисолати созанда ва бунёдкоронаи Пешвои миллат.-

Хуҷанд, 2020. (бо ҳаммуаллифӣ); Академик Бободжан Гафуров и мировая ориенталистика.- 

Худжанд, 2021. 

 

ШАРИФОВ Табаралї Юсупович (тав. 02.02.1946, дењаи 
Обизак,  љ/д Чорбоѓи ноњияи Варзоб), омўзгор-рассом.  
Маълумоти ибтидоиро дар зодгоњаш гирифта аз соли 
1959 то соли 1963 дар хонаи бачагони маъюби ш. 
Душанбе тарбия гирифта, дар мактаби миёнаи №7-и ш. 
Душанбе тањсил кардааст. Соли 1962 ба омўзишгоњи 
рассомии љумњуриявии ба номи М. Олимов дохил шуда, 
соли 1967 онро хатм намудааст. Соли 1967 дар Театри 

академї драммавии давлатии ба номи А. Лоњутї рассоми ороишгар шуда, 



900 

 

дар сањнагузории «Рустам ва Сўњроб» ва «Дилњои сўзон» сањмгузорї 
кардааст. Солњои 1967-1968 рассом-методисти калони Хонаи эљодиёти 
халќи Љумњурии Тољикистон кор кардааст. Солњои 1968-1985 директори 
мактаби ибтидоии №128 ва солњои 1985-1990 директори мактаби ибтидоии 
№134 ноњияи Ленин (њоло Рўдакї), солњои 1990-1992 директори мактаби 
асосии №50 ва солњои 1992-2000 директори мактаби миёнаи №50 ноњияи 
Варзоб фаъолият кардааст. 
Солњои 1987-1992 дар шуъбаи ѓоибонаи методикаи таълими ибтидоии 
ДДОТ ба номи Ќ.Ш. Љўраев, (њоло ба номи Садриддин Айнї) тањсил 
кардааст. Дар давоми фаъолият бо 3 ифтихорномаи Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикстон ва нишони Аълочии маорифи Тољикистон 
мукофотонида шудааст. Солњои 2000-2011 ба њайси ассистенти кафедраи 
методикаи таълими ибтидоии ДДОТ ба номи Садриддин Айнї фаъолият 
кардааст.  
Ас.: Асосњои таълими санъати тасвирї.Д., 2009. 

 

 
 ШАРИФОВА Муборак Саидовна (тав. апрели 

1934, н. Конибодом, ваф. 2009, ш. Душанбе), риёзидон, 
номзади илмњои физика-математика (1968), дотсент 
(1970). Солњои 1951–1955 дар факултети математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1955–
1990 њамчун ассистент, муаллим, муаллими калон, 
дотсенти кафедраи математика ва мудири кафедраи 
алгебра ва назарияи ададњои Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 
1976–1980 вазифаи мудири кафедраи алгебра ва назарияи ададњоро ба уҳда 
дошт. Дар муддати 35 соли фаъолияти омўзгориаш дар донишкадаи 
омўзгории пойтахт дар тарбияи њазорњо мутахассисон сањми худро 
гузоштааст. Оид ба бобњои математикии «Китоб-уш-шифо»-и Абуалї ибни 
Сино кори илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 20 кори илмї ва илмию 
методї мебошад. Дар конференсияњои мухталифи илмию назариявии 
љумњуриявї, умумииттифоќї ва байналмилалї бо маърузањо баромад 
кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» 
сарфароз шудааст.  

Ас.: Абуалї Сино – олими математика // Мактаби советї, 1965, № 6; Таърихи ба вуљуд 
омадани логарифмњо // Мактаби советї, 1972, № 6.  
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 ШАРОФИДДИНИ Рустам (тав. 01. 05. 1931, д. 
Нигноти н. Панљакент, ваф. 12. 05. 2007, ш. Душанбе), 
забоншиноси маъруфи тољик, доктори илми филология 
(1972), профессор (1974), узви вобастаи Академияи 
илмњои Тољикистон (1987). Солњои 1946–1949 дар 
Омўзишгоњи омўзгории ш. Панљакент, 1949–1954 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1954–
1961 муаллим ва директори мактаби миёна, мудири 

шуъбаи маданият, муњаррири рўзномаи ноњиявї, котиби Комиљроияи ш. 
Панљакент, 1961–1964 аспиранти Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон, 1965 то охири умр ходими илмї, мудири шуъбаи забон ва 
сарходими илмї дар Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ 
Тољикистон буд. Њамзамон солњои 1975–1985 њамчун муаллими њамкор дар 
кафедраи забони тољикии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко фаъолият кардааст. Оид ба паҳлуњои мухталифи 
забоншиносї кори илмї бурдааст. Дар зарфи фаъолияти илмии хеш зиёда 
аз 220 таълифоти илмию методї, аз љумлаи рисолањои илмї, китобњои 
дарсиву дастурњои таълимї ва маќолањои илмиву оммавї нашр намудааст. 
Ў яке аз муаллифони китоби дарсии «Забони тољикї» (барои мактабњои 
миёна, 1967), яке аз муаллифон ва роњбару муњаррири «Забони адабии 
тољик» (2 ќисм) (барои мактабњои олї, 1970–1973) мебошад. Асару 
маќолањои ў дар муайян намудани усулу ќолабњои калимасозии забони 
тољикї ва назарияи мукаммали ин соњаи душвори забоншиносї сањми 
бенињоят калон доранд. Рушду камоли забоншиносии тољик ва равияњои 
нави тадќиќи забони тољикї бо номи ин олими бузург ва шинохта марбут 
аст. Инчунин, ў яке аз муаллифони асосї ва муњаррири масъули 
«Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» (3 љилд) (1985, 1986, 1989) 
аст. Сањми ў дар тањияи лоињаи «Ќонуни забони Тољикистон» (1989), 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон (1994) ва Имлои забони 
тољикї (1998) низ калон аст. Хизматњои арзандааш бо медали «Барои 
мењнати шоён» (1970), унвони фахрии «Ходими шоистаи илми Љумњурии 
Тољикистон» (1991), унвони «Корманди шоистаи Тољикистон» (1994), 
ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон, КМ ЊКИШ 
ва Шурои Вазирони ИЉШC ќадрдонї карда шудааст. Њамчунон ў 
Лауреати мукофоти Мањфили адабии «Боргоњи сухан» (1998) ва мукофоти 
давлатии Љумњурии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино (2001) 
мебошад.  

Ас.: Љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави сабаб. Д., 1968; Таснифоти њиссањои 
нутќ. Д., 1972; Калимасозии исм. Д., 1972; Сарчашмаи файзбахши забони тољикї. Д., 1977; 
Забон ва замон. Д., 1981; Исм. Д., 1981; Мушкилоти синтаксис. Д., 1989; Маќоми забон. Д., 
1996; Давлати Сомониён ва забони адабии тољик. Д., 1999; Каломи Лоиќ. Д., 2003. 
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ШАРОФЗОДА Гавњар (тав.23.03.1966 , н.  Панљ, вил. 
Хатлон), доктори илмњои филология (2011). Солҳои 1985-
1990 дар факултети филологияи тољики Институти давлатии 
омӯзгории Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко тањсил намуда, 
1990-1993 дастиёри кафедраи адабиёти тољики Донишгоњи 
омўзгории Тољикистон, 1993-2001 мудири аспирантураи 
Донишгоњи мазкур, 2001 то соли 2002  мудири шубаи таълим, 
2002-2006 њамчун сарэксперти шуъбаи аттеттасия, 

аккредатсия ва литсензионии мактабњои олии назди Вазорати маориф кор 
кардааст. Аз соли 2006 ноиби ректори Донишкадаи андоз ва њуќуќ ва 
сипас, ноиби ректори ДМТ оид ба  корњои ташкилї ва тарбиявї, 2009-2010 
мудири кафедраи Идоракунии захирањои инсонї дар Донишкадаи такмили 
ихтисои хизматчиёни давлатї ва соли 2010 то соли 2013 дар вазифаи 
ректори Донишкадаи мазкур фаъолияти корї дошт. Солњои 2013- 2020 
Раиси Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва аз соли 2020 вакили Маљлиси Намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон.  

Соли 1997 рисолаи номзадиро дар мавзуи “Наќши занон дар насри 
ривоятии тољику форс дар мисоли «Самаки айёр» ва соли 2011 рисолаи 
докториро дар мавзуи “Наќши зан дар насри ривоятии тољику форс ва 
романњои халќии асрњои 11-16» њимоя намудааст. Зиёда аз 70 маќолаи 
илмї, методї дошта, 2 монография ва 8 китоби илмї  таълимиро рўи чоп 
овардааст. 

 Аълочии маорифи Тољикистон (2011), Аълочии матбуоти 
Тољикистон (2011), Аълочии фарњанги Тољикистон (2016), узви Иттифоќи 
журналистони Тољикистон (1989). Солњои  2013-2020  узви Њайати шурои  
назорати илмии  Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, аъзои шурои 
илмии дифои рисолаҳои номзадию доктории ДДОТ ба номи С.Айнӣ буд. 

Бо Ифтихорномаи Љумњурии Тољикистон (2008), медали љашнии «20-
солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон» (2011) ва бо унвони фахрии 
Корманди шоистаи Тољикистон (2017)  ќадрдонї шудааст.  

Ас.: Образи занон дар насри ривоятї. Д., 2007; Образ женщин в письменных прозоических 
произведениях и народных романах таджикско- персидской литературы. Д., 2009;  Фењристи 
номњои миллии тољикї. (Њаммуаллиф). Д., 2016; Фарњанги номњои миллии тољикї. Ҷ.1. 
(њаммуаллиф). Д., 2017; Фарњанги номњои миллии тољикї. Ҷ.2. (њаммуаллиф). Д., 2017;  
Фарњанги номњои љуѓрофї (нашри аввал), (њаммуаллиф). Д. 2019; Идоракунии захирањои 
инсонї дар хизмати давлатї (воситаи таълимї, ҳаммуаллиф). Д., 2009; Хизмати давлатї дар 

Љумњурии Тољикистон. Д., 2012; Дастур оид ба тањсили хизматчиёни давлатии Љумњурии 
Тољикистон. Д., 2012; Луѓати русї-англисї-тољикиии ислоњот ва мафњумњои соњаи идоракунї 
ва хизмати давлатї. Д.,2012; Курси лексияњо «Рушди инсонї». Д., 2012. 
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 ШАРОФОВА Мунаввара (тав. 22. 11. 1955, н. 
Панљ), муаррих, номзади илмњои таърих (2010). Cолњои 
1973–1978 дар факултети таърихи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. 
Солњои 1978–1983 муаллими фанни таърих ва 
директори хонаи пионерон ва мактаббачагони н. Панљ, 
1983–1992 љонишии директор ва директори мактаби 
шабона ва ѓоибонаи н. Шањритус, 1992–1997 муаллими 
фанни таърихи мактаби миёнаи №36 н. Шоњмансури ш. 

Душанбе буд. Аз соли 1997 то ба имрўз њамчун муаллими калони кафедраи 
таърихи умумии ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Муаллифи зиёда аз 
30 маќолањои илмї ва илмию методї мебошад. Оид ба масъалањои 
тањсилоти касбию техникии Љумњурии Тољикистон дар солњои 40-80-уми 
асри ХХ кори илмї бурдааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2004) ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон (2009) сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Становление и развитие профессионально-технического образования в 
Таджикистане (1946–1990). Д., 2008; Профессионально-техническое образование в Республике 
Таджикистан во второй половине 40-х-80-х годов ХХ века. Д., 2010; Подготовка молодежи 
Таджикистана в профтехучилищах России в 80-х годов ХХ века // Известия АН РТ. Д., 2009. №1; 
Профессионально-техническое образование Таджикистана в (1981- 1990гг.) // Вестник 
Таджикского национального Университета. Д., 2010, №2.  

 
 

ШАФАЌОВ Холбой (тав. 09. 01. 1949, ноҳияи 
Данғара), муаллими фанни таърих. Солҳои 1968–1974 дар 
факултети таърихи Донишкадаи давлатии омӯзгории ш. 
Ленинобод ба номи С. М. Киров таҳсил кардааст. Солҳои 
1975–1977 аспиранти Институти таърих ва этнографияи 
АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1977–1978 муаллими мактаби 
миёнаи №32, 1979–1999 директори мактабҳои №35, №37, 
№35 ноҳияи Фархор, 2000–2001 ҷонишини директори 

мактаби миёнаи №62 ш. Душанбе, 2002–2004 муаллими литсейи 
президентии ш. Душанбе буд. Аз соли 2004 ҳамчун муаллими калони 
кафедраи методикаи таълими таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ фаъолият дорад. Муаллифи 2 асар 
ва зиёда аз 50 мақолаи илмӣ ва илмию оммавӣ мебошад. Мавзуи 
тадқиқотии ӯро анъанаҳои чорводории Тоҷикистони ҷанубӣ дар охири 
асри XIX аввали асри XX дарбар мегиранд. Дар конференсиҳои мухталифи 
ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ бо маърӯзаҳои илмӣ баромад намудааст.  

Ас.: Ањамияти омӯзиши таърихи халқи тоҷик дар байни ҷавонон, дар хониши 

педагогии ҷумҳуриявӣ. Д., 1976; Макони морон дар куҷост, Тошкент, 1975. Анъанањои 

гузаронидани љашни «Наврўз» дар гурӯњњои этникии Тољикистон. Душанбе 2014; 
Хотираҳои аҷдодон. Д., 2015; Таърихи ќавмии Њисор дар асрњои XIX – XX. Д., 2015; 
Урфуодат ва анъанаҳои мардуми тоҷик дар асрҳои XIX – XX. Д., 2018; Истории 
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живодноводство Бухарской Эмерат канса XXвека. Д., 2018; Археология 2020. (бо 
ҳамуаллифи) Д., 2018; Этнографической черти в Восточний Бухару. Д., 2019.  

 

 

 
 ШАЊБОЗОВ Мерган (тав. 26. 06. 1952, н. 

Шуѓнон), риёзидони тољик, доктори илмњои физикаю 
математика (1996), профессор (1997), академики 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон (2008), 
корманди шоистаи Тољикистон (2002). Соли 1974 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм кардааст. Солњои 1976–1979 дар 
аспирантураи Академияи илмњои ЉШС Украина тањсил 
кардааст. Солњои 1974–1979 ассистент, 1979–1981 

муаллими калон, 1981–1993 дотсент, 1997–1998 профессори кафедраи 
анализи математикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд. Солњои 1998–
2005 вазифаи ректори Донишгоњи давлатии ш. Хоруѓ ба номи М. 
Назаршоевро ба уҳда дошт. Солњои 70-80-уми асри гузашта дар факултети 
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко њамчун муаллими баландихтисос ба донишљўён курсњои махсус 
хонда, дар кори илмии аспирантњо ва муаллимони факултети математика 
ёрии амалии худро расонидааст. Солњои 2005–2009 њамчун раиси Кумитаи 
омори Љумњурии Тољикистон кор кардааст. Аз соли 2010 муовини раиси 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон мебошад. 
Оид ба ихтисосаш зиёда аз 100 маќолањои илмї таълиф кардааст, ки 
аксаран дар маљаллањои бонуфузи марказњои илмии Россия, Украина ва 
кишварњои хориљи дуру наздик ба табъ расидаанд. Таълифотњояш 
масъалањои назарияи наздиккунии функсияњои математикиро фаро 
гирифтаанд. Дар таълифи се китоби дарсї барои мактабњои олї ва шаш 
дастури методї бевосита иштирок намудааст. Дар кори чандин 
конференсияњои байналхалќї, аз он љумла 3 Конгресси умумиљањонии 
математикњо иштирок кардааст. Дорандаи нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Тољикистон» (1989) буда, бо ифтихорномањои Президиуми 
Шурои Олии Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Назарияи функсияњои аналитикї (ҳаммуаллиф). Д., 2007.  

 
 ШАЊОБОВА Малоњат (тав. 15. 03. 1928, ш. 

Бухоро, ваф. 2001, ш. Душанбе), забоншиноси тољик, 
доктори илми филология (1985), профессор (1973). Соли 
1948 шуъбаи англисии факултети забонњои хориљї ва 
соли 1951 факултети таъриху филологияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. То соли 1959 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории забонњои хориљии 
Москва тањсил кардааст. Якчанд солњо муаллими 
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забони англисї дар Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ва 
Донишкадаи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино буд. 
Солњои 1954–1964 дар вазифаи мудири кафедраи забонњои хориљии 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин кор кардааст. 
Якчанд сол њамчун мудири кафедраи забонњои хориљии АИ ЉШС 
Тољикистон кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 200 рисолаю маќолањои 
илмї ва илмию методї мебошад. Ба тадќиќу тањлили муќоисавии забонњои 
тољикию англисї, масъалањои забоншиносии тољик, аз ќабили тартиб 
додани луѓатњои дузабона, навиштани китобњои дарсї, васоити таълим, 
омўзиши масъалањои равобити адабию фарњангии халќњои тољику њиндї 
ва англис машѓул шудааст. Як ќисми асарњояш ба забонњои англисиву 
олмонї тарљума ва чоп шудаанд. Бо медалњо ва ифтихорномањои 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

 
ШАЊРИЯ (Шањрия Адњамзод, тав. 2. 09. 1952, 

шањри Душанбе). Хатмкардаи факултаи филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории Душанбе (1978) буда, 
фаъолияти мењнатиро дар нашриёти «Маориф» (1979) 
оѓоз кардааст. Аз љавонї ба навиштани шеър иштиѓол 
варзида, самарањои ќаламаш дар китобњои «Мењри 
шеър» (1987), «Шамимаи нур» (1992), «Ашки шаќоиќ» 
(1995), «Таманно» (1998), «Зан дар асорати танњої» 
(2002), «Бўсањои мањтобї» (2007), «Дар канори шеър» 
(2010), «Ниёиши Истиќлол» (2011), «Таронаи сабз» (2012) 

ва чандин маљаллаву китобњои дастљамъї дарљ гардидаанд. Шањрия мудом 
аз ѓаму шодии занони худ ва муњите, ки ињота кардааст сухан мегўяд. 
Парвози шеъраш бештар ба самти ватандориву ифтихори миллист. Дар 
ќолаби гуногуни шеъри тољикї хомафарсої мекунад ва бештар дар 
ѓазалсарої муваффаќ аст. Барои ороиши ѓазал ибораву ифода ва ќофияву 
радифњои муносибе љустуљўву пайдо карда, дар тасвиркориву 
андешагузорї мањорат дорад.  

 Бењтарин офаридањои Шањрия мењру муњаббати њамагонро ба Ватан, 
ба миллат, ба фарзонафарзандон ва арзишњои волои он бештар 
мегардонанд. Намунањои ашъораш дар маљаллањои фарњангии Эрону 
Афѓонистон интишор ёфтаанд. Бо медали «Хизмати шоиста» ќадрдонї 
шудааст. Њамчунин баррандаи Љоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода, 
Аълочии матбуот ва фарњанги Тољикистон аст. Аз соли 1992 узви 
Иттифоќи нависандагон Тољикистон мебошад.  
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 ШЕВЧЕНКО Тарас Григоревич (тав. 9. 03. 1814, 
д. Морринси, имрўза н. Звенигороди вилояти Исркаси 
Љумњурии Украина, ваф. 10. 03. 1861, ш. Петербург), 
шоир, рассом, мутафаккир ва инќилобчии демократи 
украин. Соли 1840 нахустин маҷмуаи асарњои Шевченко 
«Кобзар» аз чоп баромад. Дар калонтарин достони 
таърихии Шевченко «Гайдамакњо» (1841) шўриши 
бузурги халќи украин бар зидди феодалони поляк (1786) 
тасвир шудааст. Шеъру достонњои Шевченко «Хоб» 

(1844) ва «Кавказ» (1845) дар инкишофи лирика ва њаљви сиёсии украин 
марњилаи наве гардиданд. Дар шеъри «Васият» (1845) мардумро ошкоро ба 
сарнагун намудани њукумати подшоњї даъват кардааст. Шевченко ду бор – 
апрели соли 1847 ба ќалъаи Орск ва соли 1850 ба Новопетровск бадарѓа 
шудааст. Соли 1857 баъди марги Николаи 1 аз бадарѓа баргаштааст. Дар 
бадарѓа шеърњои инќилобї эљод кардааст. Бањори соли 1858 ба ш. 
Петербург омада, дар онљо ба Чернишевский Н. Г., Добролюбов Н. А., 
Некрасов Н. А. ва дигарон ќаробат пайдо кард. Њаљваш тезу тундтар 
гардид. Солњои 1857–1861 назми Шевченко ба ављи инкишоф расид. 
Шевченко чун рассом низ машњур аст: «Катерина» (1842), «Украинаи 
зебоманзар» (1844), «Автопортрет» (1840–1841) ва ѓайра чакидањои 
мўќалами ўст. Ашъори Шевченко бо анъанањои халќї робитаи ќавї дорад. 
Асосгузори адабиёти нави украин, саромади реализм ва равияи 
демократии инќилобї дар адабиёту санъати наќќошии Украина мебошад. 
Асарњои ў ба бисёр забонњои љањон, аз љумла, забони тољикї тарљума 
шудаанд. Шевченко бо таъбири М. Турсунзода «Барои рушди шеъри 
инќилобии тољик њисса гузоштааст». Шоирони тољик ба бисёр шеърњои ў, 
махсусан, ба шеърњои «Васият» њамовозї карданд. Образи Шевченко 
диќќати бисёр нависандагони тољикро ба худ кашидааст. Масалан, як боби 
достони «Мављњои Днепр»-и М. Ќаноат «Мављ дар пешонаи поки Тарас» 
ном дорад. Боби «Мављи ханда»-и њамин достон аз таъсири саргузашти 
ќањрамони машњури Шевченко – Катерина ба вуљуд омада аст. Дар Киев, 
Канев, дењањои Шевченко ва Маринси, дар Ленинград (имрўза Санкт-
Петербург), Орск ва дигар шањру дењот музейњои Шевченко вуљуд доранд. 
Институти адабиёти АИ Љумњурии Украина, Донишгоњи ш. Киев, бисёр 
мактабу китобхона ва кўчаю кинотеатрњои Љумњурии Украина ва 
Тољикистон бо номи ў гузошта шудаанд. Дар Украина мукофоти давлатии 
ба номи Т. Г. Шевченко таъсис ёфтааст. Солњои 1939–1991 Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе низ бо номи ў номгузорї шуда буд.  
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ШЕРБОЕВ Саидбой (тав., 22.05.1944, дењаи 
Ѓарибаки ноњияи Панљакент), методист ва забоншиноси 
тољик, доктори илмњои педагогї, профессор, узви 
вобастаи Академияи тањсилоти Тољикистон. Дар ибтидо 
фаъолияти мењнатии ў пас аз хатми мактаби миёнаи №1-и 
ш. Панљакент ба номи В. И. Сталин (1961) ду сол (1961-
1963) дар колхози «Съезди ХХII партия» ба сифати 
колхозчї сурат гирифтааст. 

Солњои 1963-1967 дар факултети забон ва адабиёти Донишкадаи 
давлатии педагогии ба номи Т. Г. Шевченкои ш. Душанбе  (њоло ДДОТ ба 
номи С. Айнї) тањсил намудааст. Сипас, тайи солњои 1967-1980, яъне сездањ 
сол, дар ноњияи Рўдакї (собиќ ноњияи Ленин) ва дар шањри Душанбе дар 
вазифаи муаллими забон ва адабиёт, љонишини директор оид ба таълим ва 
дар Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони шањри Душанбе ба њайси 
мудири кабинети забон ва адабиёти тољик фаъолият варзида, њамчунин, 
дар ин давра, солњои 1971-1974, дар аспирантураи ѓоибонаи назди 
Донишкадаи давлатии омўзгории ба номиТ.Г.Шевченко аз рўи ихтисоси 
забоншиносии тољик тањсил намудааст. Бахусус, солњои фаъолият дар 
Донишкадаи такмили ихтисоси муаллимони ш.Душанбе маќолањои 
методии С.Шербоев дар рўзномаи «Маориф ва маданият» (њоло 
«Омўзгор») пайињам ба табъ мерасиданд. Соли 1985 тањти роњбарии 
профессор М. Исматуллоев рисолаи илмиро дар мавзуи «Хабарњои феълї 
дар забони адабии њозираи тољик» бомуваффаќият дифоъ намуд. 
     Методистони шинохтаи муассисањои илмї-тадќиќотии Москва, аз 
ќабили Ладиженская Т. А., Баранов М. Т., Максимов Л. Ю., Шанский Н. 
М. мавзуи рисолаи доктории ўро маъќул донистанд ва  бо дархости 
чандинкаратааш бо ќарори шурои олимони донишкада С. Шербоев ба 
њайси ходими калони илмї ба Донишкадаи илмї-тадќиќотии дузабонии 
назди Академияи илмњои педагогии СССР ба муњлати ду сол фиристода 
шуд. Соли 1993 рисолаи худро бо номи «Асосњои илмию методии таълими 
синтаксиси забони тољикї дар мактаби миёна» њимоя намуда, ба унвони 
дараљаи илмии доктори илмњои педагогї комёб мешавад. 

Соли 1995 шурои олимони донишгоњ (Донишкада аз соли 1992 ба 
донишгоњ табдил дода шуда буд) аз тариќи овоздињї доктори илмњои 
педагогї С. Шербоевро ба вазифаи мудири кафедраи методикаи таълими 
забон ва адабиёти тољик таъин намуд, ки ин вазифа 17 сол ба уњдаи ў буд. 
Дар ду-се соли дар вазифаи мудирї будан ба С.Шербоев муяссар гардид, 
ки нуфузи кафедраи номбурдаро на танњо дар байни се кафедраи факултет, 
балки то ба дараљаи кафедрањои бењтарини донишгоњ баланд бардорад. Бо 
ташаббуси ў дар факултет нахустин кабинети методикаи таълими забон ва 
адабиёти тољик таъсис дода мешавад, ки он бо ќарори шурои олимони 
донишгоњ аз соли 1998 бо унвони Муаллими хизматнишондодаи мактабњои 
Тољикистон Абдулѓанї Эшонљонов номгузорї карда шудааст. Хусусан, 
дар таъсис ва гузаронидани таљрибаи омўзгории донишљўён, ки 



908 

 

масъулияти он ба дўши кафедраи методика вогузошта шудаасту худи С. 
Шербоев роњбарии умумии онро ба зима гирифта буд, факултети 
филологияи тољик дар миќёси факултетњои дигари донишгоњ ба љумлаи яке 
аз аввалинњо муаррифї карда мешуд. 

Солњои 2000-2004 яке аз даврањои пурмањсули эљодиёти С. Шербоев 
ба шумор меравад.  Муњимтар аз њама ин, ки дар ин давра соли 2003 
монографияи рисолаи докторї ва соли 2004 монографияи рисолаи 
номзадии ў дастраси хонандагон гардонида мешавад. Ин аст, ки аз 30-юми 
марти соли 2004 тамоми хизматњои С. Шербоевро ба инобат гирифта, дар 
Академияи тањсилоти Тољикистон (АТТ) аз тариќи озмун ва райъдињии 
пинњонї ўро ба њайси узви вобастаи академия интихоб менамоянд. 

Дар муддати чор сол таълифи китоберо бо унвони «Методикаи 
таълими забони тољикї» ба субут расонид, ки онро  њайати Мушовараи 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон соли 2008 ба њайси китоби дарсї 
барои донишљўёни факултетњои филологии мактабњои олии Тољикистон ба 
чоп пешнињод намуд.Бо дархости омўзгорони мактабњои оливу касбї ва 
миёнаи умумї китоби мазкур соли 2012 ва баъдан, боз 5 маротиба (солњои  
2014, 2015, 2016, 2019, 2020) бо тањриру иловањо рўйи чоп омада, дар 
нашрњои 6-7-уми он  саволномањои тестї низ ворид гардидааст.  

Профессор С. Шербоев бо муаллими калон Њ. Саидов тайи солњои 
2009-2010 низ ба таълифи нахустин китоби дарсии «Практикуми забони 
тољикї» машѓул шуда, он ба њайси китоби дарсии донишљўёни курси 1-и 
факултетњои филологии мактабњои олї тасдиќ карда шуда, дар охирњои 
њамон сол дастраси донишљўён гардонида шуду то имрўз устодон такя ба 
он ба шогирдон таълим медињанд. Бояд тазаккур дод, ки профессор С. 
Шербоев аз соли 2012 инљониб фаъолияти омўзгорї ва илмї-методии 
худро дар ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода давом дода истодааст. 

С.Шербоев аз соли 1994 инљониб  узви фаъоли ду шурои њимояи 
рисолањои номзадї ва докторї дар соњаи педагогика ва методикаи 
таълими забони тољикї (дар Академияи тањсилоти Тољикистон, ДМТ ва 
ДДОТ ба номи С. Айнї) буда, тањти роњбарї ва мушовирии ў ду нафар ба 
дараљаи илмии доктори илмњои педагогї ва чор нафар ба дараљаи 
номзадии илмњои педагогї комёб шудаанд. Ба ќалами ў 5 монография, 3 
китоби дарсї, 2 дастури методї, 4 барнома ва зиёда аз 150 маќолаи илмї, 
илмию методї ва илмию оммавї тааллуќ доранд.   

Хизматњои ў аз тарафи Вазорати маориф ва Њукумати Тољикистон 
ќадршиносї шудаанд. Номбурда соли 1989 бо нишони «Аълочии маорифи 
Тољикистон»,  соли 1999 бо ордени «Шараф» ва соли 2007 бо унвони 
фахрии Корманди шоистаи Тољикистон мушарраф гардидааст. 

Ас.: Хабарњои феълї дар забони адабии њозираи тољик, Д., 2004; Асосњои илмї-методии 
таълими синтаксиси љумлањои содаи забони тољикї дар синфњои V ва VIII», Д., 2006; Асосњои 
илмию методии таълими синтаксиси љумлањои содаи забони тољикї дар синфњои V ва VIII (бо 
тањрир ва иловањо), Д., 2006.  Практикуми забони тољикї, (бо њаммуалифї) Д., 2010; Методикаи 
таълими забони тољикї.Д., 2009, 2012, 2014, 2015, 2016; Назаре ба методикаи таълими феълњои 
ѓайритасрифї.Д., 2019; Саразм- оинаи тамаддуни халќи тољик.Д., 2020.  
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 ШЕРЃОЗИЕВ Мусоят (тав. 5. 07. 1932, ш. Хоруѓ, 
ваф. 28.01.2016, шањри Душанбе), муаррих, номзади 
илмњои таърих (1966), дотсент (1970). Соли 1954 
факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1954–1957 аспиранти кафедраи таърихи ЊКИШ, 
1958–1971 ассистент, муаллими калон, дотсенти 
кафедраи таърихи ЊКИШ, 1971–1973 декани бахши 
тайёрї, 1974–1978 декани факултети таъриху филология 

тољик, 1978–1985 декани факултети таърихи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Аз соли 2009 то 
вопасин рўзњои њаёт њамчун дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики 
ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дошт. Муаллифи 8 рисола  ва зиёда аз 
250 маќолањои илмї ва илмию методї мебошад. Оид ба масъалањои 
муборизаи Њизби Коммунистї барои барњам додани ќафомонии иќтисодї 
ва мадании Помир (солњои 1920–1941), инкишофи давлатдории шуравї дар 
Кўњистони Бадахшон корњои илмї бурдааст. Дар мавриди фаъолияти 
ДДОТ ба номи С.Айнї беш аз 70 маќола ба нашр расонидааст. Дар 
конференсияњои љумњуриявї ва умумиитифоќї (Киев, Тошкент, 
Самарќанд, Душанбе) бо маърузањо баромад кардааст. Бо унвони фахрии 
«Корманди шоистаи Тољикистон» (2002), нишонњои сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи ИЉШС» (1982), «Барои комёбї дар донишгоњњои олї» 
(1982), медали «Барои мењнати шоён» (1970), ифтихорномањои КМ ЊК 
Тољикистон ва Вазорати маорифи Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Инкишофи иќтисодиёт ва маданияти Помири Советї. Д., 1962; Панљсолагии 
Бадахшони Советї. Д., 1968; Ташкил ва инкишофи давлатдории Шуравї дар Вилояти 
Худмухтори Кўњистони Бадахшон (бо забони рўсї). Д., 1981; Дар саргањи илму таълим. 
Д., 2002; Образование Горно-Бадахшанской автономной области (1918–1941). Д., 2005; 

Бадахшон чатри симини замин. Д., 2008; Шириншоњ Шотемур. Д., 2009; 

Нахустдонишгоњи олии Тољикистон. Д., 2009.  

 
 ШЕРМАТОВ Бањром Гурезович (тав 6. 02. 1980, 

ш. Кулоб). Солњои 2000–2005 дар факултети географияи 
ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев тањсил кардааст. Аз соли 2005 
то 2021 њамчун мудири шуъбаи кор бо љавонони ДДОТ 
ба номи С. Айнї, масъули Маркази тестї, Сардори 
шуъбаи монотироинги сифати тањсилот ва назорати 
электронї ва Сардори шуъбаи баќайдгирї ва 
машваратї мебошад. Аз соли 2021 Сардори шуъбаи 
баќайдгирї ва машваратии ДДОТ ба номи С. Айнї аст. 

Бо ифтихорномаи Кумитаи кор бо љавонон, варзиш ва сайёњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ифтихорномаи маќомоти иљроияи 
Њокимияти давлатии н. Исмоили Сомонии ш. Душанбе сарфароз карда 
шудааст.  
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 ШЕРМАТОВ Муњибулло (тав. 13. 08. 1930, д. 
Кучкани н. Конибодом), физик, номзади илмњои 
физика-математика (1974), дотсент (1976). Солњои 1949–
1953 дар факултети физика-математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намудааст. Солњои 1953–1957 
муаллими фанњои физика ва математикаи мактаби 
миёнаи № 1 н. Орљоникидзеобод (имрўза Вањдат), 1957–
1961 ассистент, 1962–1976 муаллими калони кафедраи 

физикаи умумї, 1976–1987 дотсент ва мудири кафедраи физикаи умумї ва 
назариявї, 1987–2004 дотсенти кафедраи номбурдаи ДДОТ ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Аз соли 2004 њамчун дотсенти кафедраи физикаи назариявї ва 
эксперименталии донишгоњи омўзгорї фаъолият дорад. Соли 1982 
шунавандаи факултети такмили ихтисоси Донишгоњи давлатии Москва ба 
номи М. В. Ломоносов буд. Оид ба физика ва астрономия дар корњои 
Ќутбиддин-аш-Шерозї, инчунин, дигар масъалањои физика кори илмї 
бурдааст. Муаллифи зиёда аз 20 номгўи корњои илмї, илмию методї ва 
таълимию методї мебошад, ки дар нашрияњои Федератсияи Россия ва 
Тољикистон нашр шудаанд. Солњои 1980–1984 роњбари илмии корњои 
илмї-тадќиќотии хољагї-шартномавї бо муасисањои илмии ш. Москва 
буд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» 
(1971), медалњои «Барои мењнати шоён», «Ветерани мењнат» ва 
рањматномањои раёсати донишгоњи омўзгорї сарфароз гардидааст.  

Ас.: Супоришњои санљишї аз физика (ҳаммуаллиф). Д., 1990; Маҷмуи масъалањо 
аз физика (ҳаммуаллиф). Д., 1990.  

 
 

 ШЕРМАТОВА Ўлмасхон (тав. 29. 07. 1941, ш. 
Регар, ваф. 09. 03. 2020, ш. Душанбе), педагог, номзади 
илмњои педагогї (1978), дотсент (1987). Солњои 1958–
1963 дар факултети физика-математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил намуда, онро бо дипломи аъло хатм 
кардааст. Солњои 1963–1966 дар аспирантура тањсил 
намудааст. Аз соли 1966 то 2020 њамчун ассистент, 
муалими калон ва дотсенти кафедраи методикаи 

таълими математикаи ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дошт. Оид ба 
истифодаи элементњои таърихи математика дар мактабњои миёна кори 
илмї бурда, муаллифи зиёда аз 40 номгўи корњои илмию методї мебошад. 
Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ва якчанд 
ифтихорномањо ќадрдонї шудааст.  

Ас.: Истифодаи элементњои таърихи математикаи Осиёи Миёна дар мактабњои 
Тољикистон (ҳаммуаллиф). Д., 1986; Машѓулиятњои беруназсинфї дар мактабњои њаштсола (ба 
забони узбекї). Д., 1990.  

 



911 

 

 ШИМУНОВ Иосиф Илясович (тав. 05. 08. 1920, 
ш. Самарќанд, ваф. маълум нест), муаллими фанни 
педагогика, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 
1940 факултети педагогикаи Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро 
хатм кардааст. Соли 1940 мудири кабинети омўзгории 
шуъбаи маорифи н. Шањритус буд. Солњои 1940–1946 
дар сафњои артиши шуравї хизмат кардааст. Солњои 
1947–1952 муаллими Техникуми китобдории н. Куктош, 

1952–1955 муаллими забони тољикї дар мактаби миёнаи ба номи Пушкини 
н. Куктош буд. Солњои 1956–1975 њамчун муаллими калони кафедраи 
педагогика ва методикаи таълими ибтидоии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Дар муддати 
фаъолияти 20-солаи омўзгориаш дар донишкадаи омўзгории пойтахт дар 
тайёр намудани њазорњо мутахассисон сањм гузоштааст. Муаллифи 
маќолањои зиёди илмию методї мебошад. Бо ордени «Љанги Бузурги 
Ватанї» дараљаи дуюм ва 5 медал мукофотонида шудааст.  

 ШИРИНОВ Мирќурбон Чилаевич (тав. 28. 07. 
1984, д. Калон, н. Варзоб), муаллими технология. 
Солњои 2002–2007 дар ДДОТ ба номи С. Айнї тањсил 
кардааст. Аз соли 2007 њамчун ассистент дар кафедраи 
технология ва мошиншиносии донишгоњи номбурда 
кор карда, солњои 2009 -2013 дар вазифаи љонишини 
декани факултет оид ба корњои тарбиявї, 2013-2019 ба 
сифати муаллими калони кафедраи фанњои 
умумитехники ва мошиншиносї фаъолият дошт. Аз 
соли 2020 ба ин сў декани факултети технология ва 

соњибкорї. Дар мавзуи “Хосияти хўлаи алюминийи АК9, бо металњои 
ишќорзаминї» рисолаи номзадї дифоъ намудааст (2019). Муаллифи беш аз 
30 маќолањои илми-методї ва 5 ихтироот (патент) мебошад.  

 
ШИРИНХОНОВ Шукрихон (тав. 31.08.1949, деҳаи 
Барӯшон, ноҳияи Рӯшони ВМКБ, ваф. 2019. ш. Душанбе). 
Соли 1976 ба факултети физикаи ДДОД ба номи Т.Г. 
Шевченко дохил шуда, соли 1980 онро бо муваффақият 
хатм намудааст. Соли 1969 ба мактаби ҷумҳуриявии 
киномеханикӣ дохил шуда, соли 1970 онро хатм намудааст. 
Солҳои 1970-1975 киномеханик шуда, фаъолият 
намудааст.Соли 1976 курси тайёриро дар ДДО ба номи Т.Г. 

Шевченко дар  шаҳри Душанбе бо ихтисоси физика хатм намудааст. 
Солҳои 1976-1980 донишҷӯи факултети физикаи ДДО дар шаҳри Душанбе 
ба номи Т.Г. Шевченко буд. Номбурда дар кафедраи методикаи таълими 
физика, воситаҳои техникии таълим ба ҳайси устои таълимӣ, муҳандиси 
шӯъбаи таълим фаъолият намудааст.  



912 

 

 
 

ШОАЊМАДЇ Абдуљаббор (тав. 13. 04. 1967, д. 
Искодари н. Айнӣ), адабиётшинос ва шоир. Хатмкардаи 
риштаи забон ва адабиёти ДДХ ба номи академик Б. 
Ѓафуров (1986-1992). Корро дар бахши вилоятии «Бунёди 
забони тољикї» шуруъ намуда, муддате дар маљаллаи 
«Хуљанд», Комиссияи татбиќи Ќонуни забони вилояти 
Суғд, ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров, сарредаксияи 
Энсиклопедияи миллии тоҷик кор кардааст. Аз соли 2018 

ба сифати мудири шуъбаи табъу нашри ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ 
фаъолият дорад.  

Шоњањмадӣ А. мутахаллис ба Суруш аз соли 2001 узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон буда, силсилаи маљмуа шеъраш бо номњои 
«Фарёди силсилаи хомўшї» (1997), «Симоби мањбус» (1998), «Салиби 
сафед» (1999) ва «Ҷазираи танњої» (2009), «Бишав аз най... (2012), «Дарахт, 
сапеда ва оина (ба хатти форсӣ) (2016), «Муҳри меҳр» (2017), «Шабнами 
нафас» (2017), «Фарёди ёдҳо» (2018), «Ишқ аз сӯи Худост» (2019), 
«Корвон... раҳ... марғзор... оҳу» (2020), «Ширини ман, Ширин!» (Эрон, 
2020), «Риштаи борон» (Афғонистон, 2021) ва «Шеъри ман - Ширин» (2021) 
мунташир гаштаанд.  

Ашъораш дорои сабку услуби вижа аст, шеъраш аз се љанба-абёти 
классик, шуарои муосири њамзабон ва эљодиёти халќ маншаъ мегирад. 
Меъёри забони умумифорсиро муроот мекунад, аз ин рў, ашъораш ба 
кулли форсигўён писанд меафтад. Тозапардозї ва образофарї аз 
махсусияти њунари шоирии ў шинохта шудааст. Љањонбиниаш фарох ва 
масолењи шеъраш аз гулвожањои гўшнавозу хотирбанд ва њидоятсозу 
дилписанд шодоб мегардад. Кам, вале хуб мегўяд. Дар шеърњояш 
мавзуъњои мубрами иљтимоъ бо рангњои гуногун таљаллї ёфта, мавќеи 
мењварї касб кардаанд.   

Ос.: Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї. Иб. аз 2 љ., љ 1. -Душанбе:Пайванд, 
1996., Фарњанги ашъори Камоли Хуљандї. Иб. аз 2 љ., љ. 2. -Хуљанд: Хуросон, 2015.  

 

ШОВКОПЛЯС Алексей Эфимович (тав. 31. 03. 1919, ш. Ростови Дон, 
ваф. 12. 03. 1980, ш. Душанбе), файласуф, номзади илмњои фалсафа (1965), 
дотсент (1969). Соли 1949 факултети таърихи Донишкадаи омўзгории ш. 
Ростовро хатм намудааст. Солњои 1942–1943 ёрдамчии котиби Комитети 
њизби комунистии вилояти Ростов, 1943–1944 инструктори Комитети њизби 
комунистии ш. Ростов, 1944–1946 инструктори КМ њизби комунистии 
ЉШС Литва, 1946–1947 инструктори Комитети њизби коммунистии ш. 
Ростов, 1947–1949 шунавандаи мактаби 2 солаи њизби коммунистии 
вилояти Ростов, 1949–1952 аспиранти кафедраи фалсафаи Донишгоњи ш. 
Ростов, 1953–1961 муаллими кафедраи маркисизм-ленинизми Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 
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1961–1969 њамчун муаллими калони кафедраи фалсафа, 1969–1980 дотсенти 
кафедраи коммунизими илмии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе кор кардааст. Њамчун омўзгори ботаљриба дар тайёр намудани 
њазорњо мутахассисони маълумоти олидор њисса гузоштааст. Муаллифи 
зиёда аз 10 љўзъи чопї корњои илмї, илмию методї мебошад. Бо ду медал 
ва нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» сарфароз шудааст.  

 
 ШОДИЕВ Тоњирљон (тав. 23. 03. 1929, љамоати 

дењоти Пўлотони н. Конибодом, ваф. 2009, ш. 
Душанбе), физик, номзади илмњои физика-математика 
(1982), дотсент (1987). Соли 1946 мактаби миёнаро бо 
медали тилло ва соли 1952 факултети физика-
математикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 
Солњои 1952–1954 муаллими Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Ленинобод, 1954–1957 мудири ќисми 

таълими мактаби миёнаи «40 солагии Октябр», 1957–1958 муаллими 
кафедраи физикаи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинобод, 1958–
1961 ходими илмии Институти физикаи АИ Тољикистон, 1958–1996 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи физикаи Донишгоњи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 1982–1987 ба њайси 
мудири кафедраи методикаи таълими физикаи донишкадаи омўзгории 
пойтахт фаъолият намудааст. Соли 1996 ба нафаќа баромадааст. 
Муаллифи зиёда аз 70 номгўи корњои илмї ва илмию методї мебошад. Бо 
нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1983) 
сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Нимноќилњо ва хосиятњои физикии онњо (Дастури илмї-методї). Д., 1961; 
Алоќаи физика ва техникаи хољагии ќишлоќ. Д., 1970.  

 
 

ШОДИИ Давлаталї (10. 01. 1991, д. Даштиљум, н. 
Ш. Шоњин (Шурообод), омўзгори фанни иќтисодиёт, 
номзади илмњои иќтисодї (2019), хатмкардаи факултети 
иќтисодиёт ва идоракунии маорифиДДОТ ба номи С. 
Айнї (2013). Фаъолиятро аз ассистенти кафедраи 
бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудити факултети 
иќтисодиёт ва идоракунии маорифи ДДОТ ба номи С. 
Айнї оѓоз намуда (2013-2014), солњои 2014-2017 

муовини декан оид ба корњои тарбиявии факултети номбурда, аз 2017 
муаллими калони кафедраи бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит, аз 
ноябри соли 2017 то ин љониб мудири кафедраи бањисобгирии бухгалтерї, 
тањлил ва аудити факултети иќтисодиёт ва идоракунии маорифи ДДОТ ба 
номи С. Айнї кор ва фаъолият менамояд. Дар мавзуи “Баланд бардоштани 
самаранокии иќтисодии истифодабарии замин дар Љумњурии Тољикистон» 
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(дар асоси маълумотњи минтаќањои хушкзамини вилояти Хатлон) рисолаи 
илмї њимоя намудаааст.  

Бо “Ифтихорнома»- и донишгоњ (2015) ва Ифтихорномаи Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (2020) ќадрдонї шудаст.  

 
 

ШОЕВ Абдуњамид Абдунабиевич, (20. 12. 1986, д. 
Сайрон, н. Айнї, вилояти Суѓд), филолог, номзади илмњои 
филология (2016), дотсент (2018), хатмкардаи шуъбаи забон 
ва адабиёти тољики Коллељи омўзгории ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї (2007) ва факултети филологияи тољики 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (2010).  

Аз соли 2009 то соли 2010 дар Коллељи омўзгории 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї омўзгори фанњои алифбои ниёгон, 
практикуми забони тољикї ва таърихи адабиёт, 2010- 2016 дар Муассисаи 
таълимии давлатии «Мактаби байналмилалї дар шањри Душанбе» ба 
њайси омўзгори фанни забон ва адабиёти тољик, њамзамон сардори 
департаменти фанњои љомеашиносї фаъолият доштааст. Солњои 2012-2014 
дар кафедраи таърихи адабиёти тољики ДДОТ ба номи С. Айнї ба њайси 
ассистент ва баъдан, њамчун муаллими калон фаъолият карда, аз соли 2018 
то инљониб дотсенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети 
филологияи тољики ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад.  

Дар баъзе масъалањои таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, наќди 
адабї, забоншиносї, шарњнигорї, сабкшиносї, робитањои адабї рисола, 
китоб, монография ва гузоришу маќолањо таълиф намуда, дар рўзнома, 
маљаллањои илмии ватаниву хориљї ба табъ расондааст.  

Ас.: Тафсири шеър, моҳият ва асолати он. Д., 2009; Жизнь и поэтическое 
наследие Накибхона Туграла. Д., 2015; Рўзгор ва осори Наќибхон Туѓрали Ањрорї. Д., 

2017; Соҳибқирони мулки маънӣ (Таҳқиқ ва шарҳу баррасии “Қасидаи бузургон»-и 

Туғрал). Д., 2019.  

 
ШОЕВ Рањматулло Субњонович (тав. 3. 05. 1954, н. 

Њисор). Хатмкардаи факултети филологияи тољики ДДОТ 
ба номи С. Айнї (1976). Соли 1976 дар кафедраи забони 
тољикии факултети мазкур ба сифати мудири кабинет ба 
фаъолият шуруъ намудааст. Солњои 1979-1980 хизмат дар 
сафи артиши шуравї, 1981 – 1994 ассистент ва муаллими 
калони кафедраи забони тољикии донишгоњи номбурда, 
1994-2002 дар ДДТТ ба сифати сардори шуъбаи таълим, 

2002 - 2006 дар ДДНТ ба сифати сардори шуъбаи таълим ва муносибатњои 
байналмилалї ифои вазифа намудааст. Аз соли 2006 дар ДДЗТ ба номи С. 
Улуѓзода аввал ба сифати дотсенти кафедраи забони тољикї ва аз соли 
2009 то соли 2014 мудири кафедраи забонњои Осиёи Љанубу Шарќї, 2014-
2015 дар Академияи тањсилоти Тољикистон ба вазифаи ходими пешбар 
фаъолият доштааст. Аз соли 2015 то соли 2018 мудири кафедраи методикаи 
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таълими забон ва адабиёти факултети филологияи тољик буда, сипас дар 
вазифаи дотсенти кафедраи мазкур фаъолиятро идома додааст.  

Ас.: Фарњанги миллии забони тољикї (љ. 1, 2). Д., 2016; Ономастикаи «Самаки Айёр». 

Д., 2013; Курс лекции по грамматике китайского языка (учебное пособие для студентов 2-3 
курса языкових факультетов). Д., 2016; Забони адабии муосири тољик (бахши лексикология). Д., 
2018;  

 

ШОЙИМЌУЛОВ Мањмудбек (тав. 15. 05 1953, н. 
Пролетари (њозира Ч. Расулов), номзади илмњои 
физика- математика (1985), дотсент (1993). Баъди хатми 
факултети математикаи Донишкадаи омўзгории шањри 
Душанбе (1971-1975) ба њайси ассистент дар кафедраи 
геометрияи њамин донишгоњ ба кор оѓоз кард. Дар 
солњои 1980-1982 таљрибаомўз-тадќиќотчии кафедраи 
геометрияи Донишгоњи Давлатии ба номи В. И. 
Ленини шањри Ќазон буд. Солњои 1982-1985 аспиранти 
кафедраи номбурда буд. Соли 1985 рисолаи номзадии 

худро бо номи «Геометрия ва топология» њимоя намудааст. Аз соли 1985 
дар кафедраи геометрияи донишкадаи омўзгорї фаъолияти кориашро 
давом дод. Аз соли 1993 то соли 1997 дар факултети математика ба вазифаи 
муовини декан оид ба тарбия адои вазифа намудааст. Баъд аз ин ба 
Љумњурии Ќирѓизистон дар шањри Сулюкти ба вазифаи декани факултети 
муњандисї –иќтисодии филиали донишгоњи Технологии шањри Ош адои 
вазифа намудааст. Дар соли 2002 ба шањри Хуљанд баргашта, ба њайси 
дотсенти кафедраи математикаи олї ва барномасозии Динишгоњи 
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Љумњурии Тољикистон кору фаъолият 
карда истодааст. Ба ќалами ў зиёда аз 30 китобњои дарсї, дастурњои методї 
ва маќолањои илмї тааллуќ доранд.  

 
 
ШОИХТИЁРОВ Худоёр (тав. 1939, д. Шипилюни н. Сангвор), 

файласуфи тољик, доктори илмњои фалсафа (2010). Солњои 1961–1966 дар 
шуъбаи арабии факултети таърих ва филологияи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. Соли 1966 барои 
такмили ихтисос ба муддати як сол ба Донишгоњи ш. Ќоњираи Миср 
фиристода шуда буд. Солњои 1967–1973 дар вазифаи ходими хурди илмии 
Институти шарќшиносии АИ Љумњурии Тољикистон, 1973–1976 њамчун 
тарљумони забони арабї дар Ироќ, 1976–1978мутахассиси калони шуъбаи 
илмии китобхонаи марказии илмии АИ ЉТ, 1978–1981 тарљумони забони 
арабї дар Ироќ, 1981–1988 муаллими калони кафедраи забони арабии 
факултети шарќшиносии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленин кор кардааст. Солњои 1988–2002 дар кафедраи фалсафаи ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев ба њайси дотсент фаъолият намудааст. Муаллифи якчанд 
асару маќолањои илмї мебошад. Оид ба масъалањои таърихи фалсафа ва 
ахлоқ тадќиќоти илмї анљом додааст. Дар конференсияњои мухталифи 
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илмии љумњуриявї ва умумииттифоќї бо маърузањо баромад кардааст. Аз 
љумла иштирокчии конференсияи сеюми Умумииттифоќии шарќшиносон 
(1988) буд.  

Ас.: Определение границ Маварауннањра по энсиклопедии ал-Калќашандї, «Субњ ал-
аъша». Д., 1968; Зикри баъзе маъмуриятњои давлатї дар «Субњ-ул-аъшо»-и Калќашандї» // 
Ахбороти АИ ЉШС Тољикистон. 1971, №4; Новие данние об ал-Калкашанди // Ахбороти АИ 
ЉШС Тољикистон. 1991, №3; Классификация наук ал-Калкашандї //Ахбори АИ ЉТ, №1, 1996.  

 
 

 ШОКИРОВ Розиќхўља Њодиевич (тав. 01. 08. 
1940, ш. Душанбе), файласуф, номзади илмњои фалсафа 
(1979), дотсент (1982). Соли 1964 факултети иќтисодии 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. 
Ленинро хатм намудааст. Солњои 1964–1974 муаллими 
мактаби миёнаи №4 н. Шоњмансур, 1974–1978 
ассистенти кафедраи фалсафаи марксизм-ленинизми 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко, 1976–1979 аспиранти шуъбаи фалсафаи 

АИ ЉТ буд. Солњои 1979–1982 њамчун муаллими калон ва иљрокунандаи 
вазифаи дотсенти кафедраи марксизм-ленинизми донишкадаи омўзгории 
пойтахт кор кардааст. Аз соли 1982 то ба имрўз дотсенти кафедраи 
фалсафа ва фарњанги ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. Муаллифи якчанд 
асарњо ва зиёда аз 60 маќолањои илмї аст. Дар таълифотњояш масъалањои 
фалсафаи иљтимої, проблемаи инсон, масъалаи ваќти иљтимої, шуури 
эстетикї ва вазифањои тарбияи эстетикї баррасї шудаанд.  

Ас.: Материализми диалектикї. Д., 1974; Љињати иљтимої ва биологї дар инсон. Д., 
1975; Ваќти иљтимої. Д., 1982; Танќиди фалсафаи буржуазї. Д., 1984; Дар бораи истифодабарии 
ќонунњои љамъиятї. Д., 1982; Луѓати русї-тољикї перомуни заминдорї. Д., 2000; Дараљаи 
шуури эстетикї ва вазифањои тарбияи эстетикї дар замони нав. Д., 2006.  

 
ШОМУРОДОВ Бањодур Боймуродович (тав. 5. 

08. 1958, д. Айвољи н. Шањритус), фарњангшинос, 
номзади илмњои фарњангшиносї (2009). Солњои 1977–
1982 дар Донишкадаи давлатии омўзгории Куйбишеви 
ш. Самараи Федератсияи Россия тањсил кардааст. 
Солњои 1982–1986 муаллими забони русии мактаби 
миёнаи №39 н. Шањритус, 1986–1991 љонишини 
директори мактаби миёнаи номбурда, 1991–1993 
љонишини директори СПТУ-63 ш. Душанбе, 1993–1997 

директори корхонаи хурди «Зарафшон», 1997–2004 ассистенти кафедраи 
фалсафаи фарњанги донишгоњи омўзгорї буд. Аз соли 2004 то ба имрўз 
муаллими калони кафедраи фалсафа ва фарњанги ДДОТ ба номи С. Айнї 
мебошад. Муаллифи якчанд маќолањои илмї мебошад, ки дар онњо 
масъалањои иљтимої-фарњангї дар раванди равишгирии таълиму тарбия 
баррасї гаштаанд. Бо ифтихорномаи Вазорати маорифи Тољикистон (2009) 
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ва (2010) сарфароз карда шудааст. Профессор ва доктори  ифтихории 
Академияи табиатшиносии Россия аст. 

Ас.: Образование и религия в системе культури // Вестник ТГПУ им. С. Айнї. Д., 2007, 
№3; Социокультурний фактор развития культури педагога // Известия АН РТ. Д., 2008, №4; 
Идеал образованности и цели образования // Вестник ТГПУ им. С. Айнї. Д., 2008, №1;  Этика 
(дастури таълимї).Д., 2016; 

 
 ШОМУРОДОВ Њасанљон Рўзибоевич (тав. 20. 05. 

1958, д. Шоњтеппаи н. Шањритус), педагоги тољик, 
доктори илмњои педагогї (2006), профессор (2006), 
академики Академияи тањсилоти Федератсияи Россия 
(2008). Солњои 1977–1979 дар сафњои артиши шуравї 
дар Афѓонистон хизмат кардааст. Соли 1985 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1985–1988 
муаллими мактаби миёнаи №59 н. Фрунзеи (имрўза 

Сино) ш. Душанбе, 1988–1990 аспиранти Академияи тањсилоти Россия, 
1997–2003 дотсенти кафедраи педагогикаи умумидонишгоњии ДДОТ ба 
номи Ќ. Љўраев, 2003–2005 сармутахасиси Маркази тадќиќоти стратегии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2005–2007 докторанти 
Академияи тањсилоти Россия, солњои 2008-2013 њамчун мудири кафедраи 
педагогикаи умумидонишгоњии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дошт. 
Дар тадќиќотњояш масъалањои таърихи инкишофи маорифи халќи ЉШС 
Тољикистон, илми педагогика, мактабњои олї ва миёнаи махсус, 
омўзишгоњњои касбию техникиро баррасї кардааст. Оид ба инкишофи 
маданияти халќи тољик, њаёти педагогњои намоён, нахустин муаллимони 
љумњурї як ќатор маќола ва рисолањо чоп кардааст. Ба ќалами ў 4 рисола, 
зиёда аз 200 маќолањои илмї, 2 китоби дарсї ва маводњои дигари таълимї 
таалуќ доранд. Ў муњаррир ва њаммуаллифи якчанд асарњои коллективї 
мебошад. Бо роњбарии ў 17 нафар рисолаи номзадї ва 2 нафар рисолаи 
докторї њимоя намудаанд.  

Ас.: Социально-педагогические проблемы развития системи профессионально- 
технического образования Республики Таджикистан. Д., 1995; История развития 
системы профтехобразования Республики Таджикистан. Д., 1996; Системе 
профтехобразования Республики Таджикистан – 60 лет. Д., 1996; Высшая школа 
Таджикистана (историко-педагогический аспект). Д., 2006; Социально-педагогические 
проблемы развития система высшего образования Республики Таджикистан. М., 2007.  

 

ШОЊВАЛИИ Сайидљаъфар (тав. 5. 07. 1944, д. Љирабулоќи н. Восеъ, 
ваф. 4. 01. 2007). Солњои 1962-1963 дар Омўзишгоњи касбї-техникии №4 
шањри Ленинобод тањсил кардааст. Солњои 1963-1964 дар мактаби миёнаи 
№ 12 н. Фархор сарпешоњанг, њамзамон, устоди таълими мењнат будааст. 
Моњи августи соли 1964 шомили факултаи филологияи Институти 
давлатии педагогии Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко шуда, солњои 1964-
1965 дар шањри Краснояр адои хидмати њарбї кардааст. Соли 1969 
донишкадаро бо дипломи аъло ба итмом расонда, солњои 1969-1971 дар 
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Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї ва 
Энсиклопедияи советии тољик дар вазифањои лаборант ва муњаррир кор 
кардааст. Солњои 1971-1974 вориди аспирантура шуда, рољеъ ба њаёт ва 
эљодиёти сухангустари охирњои асри XVll –и фрсизабони Њиндустон 
тадќиќот бурдааст. Соли 1978 дар Шурои илмии Институти шарќшиносии 
АН СССР рисолаи номзадї дифоъ намудааст. Аз моњи августи соли 1974 
то охири њаёташ дар Донишкадаи давлатии омўзгории Кулоб омўзгорї 
мекард. Аълочии маорифи халќи Тољикистон. Аз соли 1999 узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон мебошад.  

 

     
ШОЊЗАМОН Рањмон (Рањмонов Шоњзамон 

Абдуќодирович) (тав. 14. 04. 1946, н. Шањритуси вил. 
Хатлон), адабиётшинос, доктори илми филология. Соли 
1967 факултаи забон ва адабиёти Донишгоњи омўзгории ба 
номи С. Айнї (собиќ Т. Г. Шевченко)-ро хатм карда, як сол 

дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 3 н. Шањритус 
аз забон ва адабиёти тољик дарс гуфтааст. Солњои 1968 то 
имрўз дар Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї, 

Академияи миллии илмњои Тољикистон дар вазифањои лаборант, ходими 

хурду калони илмӣ, ходими пешбар ва сарходими илмї кор кардааст. 
Солњои 1971-73 муњаќќиќ-коромўзи Институти шарќшиносии Академияи 
илмњои собиќ Иттињоди шуравї буд. Аз соли 2017 инљониб мудири шуъбаи 
адабиёти муосири ИЗА ба номи Рўдакї мебошад. Соли 1987 дар мавзуи 
«Мусаммат, тањаввул ва ташаккули он» рисолаи номзадї ва соли 1997 
ҳамчун ходими калони илмии Донишгоҳи давлатии омӯзгории ба номи 
Садриддин Айнӣ дар мавзуи «Тањаввули воњидњо ва созмони жанрњои 
лирикї дар назми форсии тољикї» рисолаи докторї дифоъ кардааст.  

 Ш. А. Рањмонов соњиби рисолаву монографияњои «Байт ва 
муносибати он дар шеър» (Д., 1980), «Мусаммат, тањаввул ва ташаккули он» 
(Д., 1987, Торонто (Канада, 1993-1994), «Тањаввули воњидњои лирикї» (Д., 
1988), «Шеър ва Айнї. Дигаргунињои сифатию созмонї дар лирикаи 
муосири тољик» (Д., 1994), «Сухане чанд аз лирикаи форсии тољикї» (Д., 
1999), «Тањќиќ ва наќд» (Д., 2005), «Бародарони љонї» (Д., 2005), «Се кори 
муњим ва бахайри устод Садриддин Айнї» (Д., 2007), «Маърифати забон» 
(Д., 2008), «Аќидањои адабию бадеї ва назари эстетикии устод С. Айнї» (Д., 
2008), «Тањаввули воњидњо ва созмони жанрњои лирикї дар назми форсу 
тољик» (Д., 2010), «Ќубодиён: Сарзамини Тус ва Рашкиќамар» (Д., 2011), 
«Њамаи хубињои инсон аз китоб аст» (Д., 2013), «Хоља Машњад. Мадрасаву 
маќбара ва маъбадњо» (Д.,2014), «Хоки Ватан аз тахти Сулаймон хуштар» 
(Д., 2015), «Шоири тозанафаси адабиёти тољик» (Д., 2015), «Тањќиќ, танќид 
ва тарљума» (Д., 2016), «Поэтика жанра мусаммат» (Д., 2016), «Бародарони 
эљодкор ва хоњараки санъаткор» (Д., 2016), «Шањритус. Њавзаи таърихї, 
илмию адабї ва фарњангї» (Д., 2016; 2021); Тањаввули воњидњо ва созмони 
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жанрњои лирикї дар шеъри ѓиноии форсии тољикї. (Гургон, Эрон, 2018); 
Анъана ва ҷашну маросимҳои ориёӣ. (Д., 2019) мебошад. Дар рисолаву 
тањќиќоти илмї таърихи шеъри лирикиро дар воњиду жанрњо тахсис намуда, 
аз гузаштаи дур то љараёни имрўзї љамъбаст менамояд. Бештарини 
маърузаву маќолањояш дар масъалањои назарияи шеъри классикиву муосир 
оид ба жанрњои назми форсизабон, мамолики Шарќ, љараёни адабии насру 
назми њозиразамон, очерки эљодиёти адибон, таќризу маќолањои проблемї 
бахшида шудаанд.  

 Ш. Рањмонов солњои 1991-1997 ба вазифаи дотсент, иљрокунандаи 
мудири кафедраи адабиёти тољик (1994) дар Донишгоњи давлатии ба номи 
Садриддин Айнї кор кардааст. Солњои 1993-1995 дар њамин Донишгоњ 
ходими калони илмї (докторант) буда, барои донишљўён аз адабиёти 
муосири тољик, назарияи адабиёт, шеършиносї ва љараёни адабї дарс 
мегуфт. Сипас ўро ба вазифаи мудири кафедраи филологияи тољик, 
профессори кафедра дар Донишгоњи давлатии забонњо ба номи Сотим 
Улуѓзода ба кор гирифтанд, ў њамзамон дар њамин Донишкада 
сармуњаррири рўзномаи «Ганљинаи сухан» (1998-1999) буд. Вай аз он љо ба 
вазифаи мудири шуъбаи забон, иттилоот ва матбуоти Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон (1999-2003) интиќол ёфта, дар масъалањои омўзиши 
забони давлатї, барномањои рушди забонњои ватанию хориљї дар 
мактабњои тањсилоти њамагонию олї ва касбии љумњурї сањмгузор шуд. 
Рушди мактабу маориф, тањияи китобњои дарсї, омодагии мутахассисон ба 
масъалањои забони давлатї дар замони соњибистиќлол шудани Љумњурии 
Тољикистон асоси кори вайро ташкил менамуданд. Ҳамзамон дар 
Донишгоњи техникии ба номи М. Осимї дар вазифаи профессори кафедраи 
забонњои тољикї ва русї фаъолият кардааст. Ба беш аз 30 нафар унвонҷӯён –
номзад ва докторҳои илм муқарризи илмӣ (оппонент) будааст.  

 Рањмонов Ш. А. мураттибу муњаррири маҷмуа ва китобњои 
«Љўстуљўњои эљодї дар адабиёти њозираи тољик» (1988), «Љашнномаи 
Айнї», љ. 6, 7, 8 (1991), «Куллиёти Абулќосими Лоњутї» љилдњои 6, 7 (2016-
2017), «Рањим Њошим», (1988), «Барномаи забони давлатї барои мактабњои 
олии ѓайрифилологї» (2001), «Њамаи хубињои инсон аз китоб аст» (2013), 
«Фењристи осор»-и Носири Хусрави Ќубодиёнї (2004), Куллиёти Абулқосим 
Лоҳутӣ, ҷилдҳои 5, 6 ва 7, Куллиёти Садриддин Айнӣ, ҷилдҳои 1 (Шеърҳо, 
2018), 9, 10 (“Ёддоштҳо») ва њоказо буда, дар конференсия ва симпозиумњои 
ватанию байналмилалї фаъол иштирок менамояд. Дар назарияи шеър ва 
сохтору инкишофи жанрњо кашфиёти даќиќ анљом додааст. Ба 130-солагии 
С. Айнї, 1150-солагии Абуабдуллоњи Рўдакї рисолањои људогона таълиф 
карда, яке аз мураттибону муаллифони асосии «Донишномаи Рўдакї» (дар 3 
ҷилд) мебошад. Вай ба тавассути садою симо, матбуот сиёсати Президенти 
кишварамонро дар замони соњибистиќлол шудани Љумњурии Тољикистон 
дастгирї карда, оид ба масъалањои гуногуни илму фарњанг мақолаву 
рисолаҳо менамояд. Дар рањбарии вай унвонљўйњо рисолањои илмї 
менависанд, беш аз 300 маќолањои илмї навиштааст.  
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Шоњзамон Рањмонов раиси мањфили илмию адабии «Навќалам» дар 
донишгоњњои омўзгорї, забонњо ва техникї буд. Вай узви Комиссияи Ќо-
нуни забон дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, муовини раиси 
Комиссияи татбиќи Ќонуни забони назди Вазорати маорифи Љумњурии То-
љикистон, котиби масъули Комиссияи анъана ва љашну маросимњои мил-
лию таълимї, узви Шурои наќди адабии Иттифоќи нависандагони 
Тоҷикистон буд. Вай алҳол узви Шурои илмии Институт, узви Шурои дифои 
номзадию докторї дар Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакї, узви  
Шурои номзадию доктории КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Мењнати 
бисёрсолаю пурсамараш бо ифтихорномањои Вазоратњои маорифу фарњанги 
љумњурї, Академияи илмњои Тољикистон, унвони «Аълочии маорифи 
Љумњурии Тољикистон» ва ордени «Дўстї» (2001) ќадр шудааст. 
Соњибљоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода мебошад (2010). Аз соли 
1995 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон аст.  

  
 

 
 

 ШОЊЗОДА Султон (1. 04. 1943, д. Поршневи н. Шуѓнони ВМКБ, 
ваф. 27. 02. 1995). Соли 1949 факултаи таъриху филологияи 
Донишкадаи давлатии омўзгории Душанберо хатм кардааст. 
Корманди рўзномањои «Комсомоли Тољикистон», «Маориф ва 
маданият» будааст. Солњои 1979-1981 дар Афѓонистон тарљумонї 
кардааст. Баъдан дар рўзномаи «Маданияти Тољикистон» ва 

шуъбаи адаьиёти бачагони нашриёти «Маориф» кор кардааст. Шеърњояш аз 
ибтидои солњои 60-ум чоп шудаанд. Муаллифи маҷмуањои «Чашмаи Носир» 
(1975), «ману борон» (1982), «Ошёни уќобон» (1985), «Сояи кўњ» (1986), 
«Парандаи кабуд» (1989) ва «Афсонаи бањор» (1994) мебошад. Иддае аз 
шеърњояш ба забонњои украинї, узбекї, чехї тарљума ва чоп шудаанд. Ашъори 
алоњидаи М. Луконин, С. Островой ва дигаронро ба тољики гардондааст. Соли 
1997 (пас аз марг) сазовори Љоизаи ба номи Мирзо Тусунзода гардидааст. Аз 
соли 1979 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон.  

 
 ШОЊИМАРДОНОВ Эшбек Алимардонович 

(тав. 15. 09. 1938, н. Шурчии ЉШС Узбекистон), 
файласуф, номзади илмњои фалсафа (1971). Соли 1961 
факултети физика ва математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм намудааст. Солњои 1961–1967 
ассистенти кафедраи марксизм-ленинизми донишкадаи 
номбурда буд. Солњои 1967–1970 дар аспирантураи 
Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М. В. 

Ломоносов тањсил кардааст. Солњои 1978–1980, 1982–1984 вазифаи мудири 
кафедраи марксизм-ленинизми Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
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Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро ба уҳда дошт. Муаллифи якчанд асару 
маќолањои илмї ва илмиву методї мебошад.  

Ас.: Масъалањои методологии дониши илмї дар асарњои С. И. Вавилов. Д., 1989; 
Асосњои фалсафа (бо забони узбекї). Д., 2000.  

 
 

 ШОЊОНЇ СОБИР (Собир Зокирзода) (тав. 
1931 дар д. Шоњони н. Њисор, ваф. 9. 01. 2005, ш. 
Душанбе). Мактаби њафтсоларо дар д. Кафшдўзон 
хатм кардааст. Соли 1953 донишљўи техникуми 
Душанбе гардида, бо бањои аъло хатмаш кардааст. 
Баъдан вориди шуъбаи шабонаи факултаи 
филологияи тољики Донишкадаи давлатии омўзгории 
Душанбе шуда, рўзон (солњои 1956-1958) дар соњаи 
савдо кор кардааст. Баъдан дар нашриёти адабиёти 
таълимї (њозира «Маориф ва фарњанг») ба њайси 

мусањњењ фаъолият бурдааст. То соли 1980 дар нашриёти «Ирфон» 
муњаррири хурд, муњаррири калон ва мудири шуъба, солњои 1980-1991 
мудири шуъбаи таблиѓот ва муњаррири калони маљаллаи «Коммунисти 
Тољикистон», сардори Хазинаи адабиёт будааст.  

 Соли 1994 китоби шеъру њикоя ва очеркњои ў «Соњиби оташкада», 
соли 1996 силсилаи њикоя ва хотирањояш дар маҷмуањои дастљамъии 
«Рафтиву намешавї фаромўш» (бахшида ба 80-солагии устод Носирљон 
Маъсумї), «Сарнавишти Њољї Рањматулло» ва ѓ. нашр гардидаанд. Сипас 
маҷмуањои ў «Муаллими самарќандї», «Додгустари суханвар», «Чароѓњои 
Ўялї» (дар њамќаламии Алї Бобољон), «Бозгашти булбул», «Ситораи 
шафќат» ва ѓ. ба чоп расидаанд. Баробари навиштани шеъру маќола ва 
очерку њикоя, дар тарљумаи асарњои публитсистї, таълимї, адабї-бадеї 
њам хома суфтааст. Тарљумаи бисёр китобњои дарсї, рисолањои илмї, 
ќиссаву њикояњо ба ќалами ў тааллуќ доранд. Аз соли 1995 узви Иттифоќи 
нависандагони Тољикистон аст.  

 
 ШУКРОНАЕВ Савлатшо (тав. 27. 08. 1943, д. 

Рохарви н. Ванљ, ваф. 28. 11. 2004, ш. Душанбе), биолог, 
номзади илмњои биологї (1982), дотсент (1996). Солњои 
1963–1968 дар факултети биология-химияи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1966–1968 котиби 
Комитети комсомолии донишкадаи омўзгорї, 1968–
1970 ассистенти кафедраи зоология, 1971–1973 
аспиранти кафедраи мазкур дар Донишкадаи давлатии 

омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1981–1983 
вазифаи муовини декани факултети биология-химияи донишкадаи 
омўзгорї оид ба тарбияро ба уҳда дошт. Муаллифи 12 маќолањои илмї ва 
њаммуаллифи дастури таълимї аз зоологияи бесутунмўњрањо барои 
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ихтисоси биологияи мактабњои олї мебошад. Оид ба њашароти 
зараррасони зироатњои кишоварзї ва роњњои мубориза ба муќобили онњо 
тадќиќотњои илмї бурдааст. Бо ифтихорномаи Комитети марказии 
комсомоли Иттињоди Шуравї ва ифтихорномаи Вазорати сохтмони 
Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

 
 ШУКУРОВ Ориф Шукурович (тав. 9. 04. 1908, ш. 

Конибодом, ваф. 27. 01. 1989, ш. Душанбе), биологи 
маъруфи тољик, Ходими хизматнишондодаи илми ЉШС 
Тољикистон. Соли 1929 Донишкадаи 
муаллимтайёркунии кишваршиносии Узбекистон ва 
соли 1940 факултети биологияи Донишгоњи давлатии 
Осиёи Миёнаро хатм намудааст. Солњои 1931–1932 
директори омўзишгоњи омўзгории мардона, баъд 
мудири шуъбаи маорифи н. Ќурғонтеппа, соли 1940 

директори Институти илмї-тадқиқотии мактаби Комиссариати халќии 
маорифи ЉШС Тољикистон буд. Солњои 1953–1957 ба њайси ректори 
Донишкадаи хољагии ќишлоқи Тољикистон, 1943–1953 ва 1961–1970 
ректори Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. 
Шевченко кор кардааст. Солњои 1961–1983 мудири кафедраи ботаника ва 
аз соли 1984 то охири умраш профессори кафедраи номбурдаи донишкадаи 
омўзгории пойтахт буд. Инчунин, дар вазифаи саркотиби илмии АИ ЉТ 
кор кардааст. Муаллифи зиёда аз 50 мақолањои илмї, илмї-методї, 
оммавї ва китобњои дарсии «Љуғрофияи растанињо» (1965), «Ситология» 
(1972), «Ботаника» (1985) барои донишљўёни факултети биология бо 
забони тољикї мебошад. Дар корњои илмияш масъалањои набототи 
Тољикистонро (набототи минтаќањои биёбонї) мавриди тадќиќ ќарор 
додааст. Барои хизматњои шоистааш дар рушди илм ва маорифи љумњурї 
бо ифтихорномањои КМ ЊКИШ, ЊК ЉШС Тољикистон, Совети Вазирони 
ИЉШС ва ЉШС Тољикистон, Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон, 
ВЛКСМ, бо медалњои «Барои мењнати шоён дар солњои Љанги Бузурги 
Ватанї», бо 2 медали биринљї ва 3 медали иштирокчии НКХЌ-и ИЉШС, 2 
ордени «Нишони фахрї», нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
ИЉШС» ва унвони фахрии «Ходими хизматнишондодаи илми ЉШС 
Тољикистон» сарфароз гардонида шудааст.  

 
 ШУКУРОВА Муяссара (тав. 15. 08. 1933, д. Варзи 

Манори н. Айнї), забоншинос, номзади илми 
филология (1978). Солњои 1950–1954 дар факултети 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1954–1957 лаборанти шуъбаи адабиёти советии 
тољик ва фолклори Институти забон ва адабиёти ба 
номи Рўдакии АИ ЉШС Тољикистон, 1957–1989 ходими 



923 

 

хурди илмї ва ходими калони илмии шуъбаи лексикология ва 
лексикографияи институти мазкур буд. Солњои 1989-2012 њамчун муаллими 
калони кафедраи забони тољикии байнифакултетии ДДОТ ба номи С. 
Айнї кор кардааст. Оид ба калимањои такрор дар забони тољикї кори 
илмї анљом додааст.  

 
 ШУКУРОВА Нодира Орифовна (тав. 2. 05. 1944, 

ш. Душанбе), педагог, номзади илмњои педагогика 
(1974), дотсент (1985). Солњои 1960–1965 донишљўи 
факултети забонњои хориљии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко, 1966–
1970 ассистенти кафедраи забони олмонї, 1970–1973 
аспиранти донишкадаи номбурда буд. Аз соли 1974 то 
ба имрўз њамчун дотсенти кафедраи педагогикаи 
умумидонишгоњии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият 

дорад. Муалифи якчанд маќолањои илмию методї мебошад. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» ќадр карда шудааст.  

ШУРОИ ЗАНОН. Шурои занон яке аз сохторњои бахши тарбияи 
донишгоњи омўзгорї мебошад. Фаъолияти Шурои занон дар асоси 
«Низомномаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон», «Оинномаи ДДОТ ба номи С. Айнї» ва низомномаи худи 
шуро ба роњ монда шудааст. Шурои занони донишгоњ бо Кумитаи кор бо 
занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, шуъбаи кор бо 
занони ш. Душанбе, шуъбаи кор бо занони н. Исмоили Сомонї, Шурои 
занони макотиби олии кишвар, маќомоти иљрояи мањаллии шањру 
ноњияњои љумњурї, ки тибќи Квотаи Президентї аз он љо духтарон дар 
донишгоњ тањсил мекунанд, њамкории судманд дорад.  

Њайати имрўзаи Шурои занони донишгоњ аз Кенљаева З. Х. (Раис), 
Тошпулатова Т. (љонишини раис), аъзоён Ќосимова Р., Сатторова Њ., 
Юсупова М., Рањмонова С., Одинаева Х., Ќањњорова М., Мухторова Г., 
Иноятова Ш., Имомбердиева С., Шаропова М., Сулаймонова Л., Одинаева 
Р., Бобониёзова Г. ва Акбарова М. иборат аст.  

Дар донишгоњи омўзгорї бањри дар амал татбиќ намудани санадњои 
меъёрию њуќуќї оид ба њуќуќњои занон ва сиёсати гендерї тадбирњои 
зарурї андешида шудаанд. Бисьёр занон дар вазифањои роњбарикунанда 
фаъолият доранд. Чунончї, Алимова М. Л., муовини ректор оид ба корњои 
тарбиявї, Имомёрова Н. Х., муовини ректор оид ба робитањои 
байналмилалї, Маљидова Б., Ќосимова Р., Мухторова Г., Музаффарова Г., 
Ѓозиева М., Субњоќулова С., Нурова З. мудирони кафедрањо мебошанд. 
Њамчунин 4 нафар муовини декани факултетњо, 4 нафар мудирони 
шуъбањои мухталиф ва котиби Шурои олимони донишгоњ аз њисоби занњои 
ботаљрибаи донишгоњ мебошанд, ки дар корњои љаъмиятї фаъолона 
ширкат меварзанд.  
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Бо маќсади бењтар ба роњ мондани корњои тарбиявї дар байни 
донишљўдухтарон дар њар факултет раиси Шурои духтарон интихоб карда 
шудааст. Вазифаи раиси Шурои духтарони донишгоњро Бедимоѓова Ф. ба 
уҳда дорад.  

Фаъолияти Шурои занони донишгоњро дар солњои гуногун 
Ѓаффорова М. Ќ. (1972), Хонсуварова М. Љ., Мамадљонова М. Ю., Яњёева 
М. Я., Назарова С. Н. (1979), Рањмонова С. Х. (1979–1985), Каримова М. М. 
(1986–1987), Бобокалонова Љ. Б. (1985), Њасанова С. А. (2006–2007), 
Юсупова М. С. (1998–2000), Ќурбонова Ш. И. (2000–2001), Шаропова С., 
Юнусова Н. М. (2002–2004), Мирзоалиева А. Ш. (2004–2006), Алимова М. 
Л. (2007–2009), Исломова Љ. М. (2009–2010) Кенљаева З. Х. (2010-2013), 
Ќосимова Р. И. (2013-2015), Ќувватова С. (2015-2017) ба уҳда доштанд. Аз 
моҳи ноябри соли 2017 Саидова Г. З. то айни ҳол роњбарии Шурои 
мазкурро ба уҳда дорад.  

Шурои занони донишгоњ бањри баланд бардоштани мавќеи зан дар 
донишгоњ, тарѓибу ташвиќи одоби њамида дар байни донишљўдухтарон ва 
хониши аълову намунавии онњо кўшиш ба харљ медињад.  

 
ШУРОИ КУРАТОРОН. Фаъолияти Шурои кураторони донишгоњ 

яке аз паҳлуњои асосии таълиму тарбия дар донишгоњ ба шумор меравад, 
ки аз анъанањои миллї, афкори педагогии ниёгон сарчашма гирифта, 
донишљўёнро дар руҳияи ватандўстї, мењнатдўстї, мењру муњаббат ба 
Ватан тарбия мекунад. Дар тањкими раванди таълиму тарбия кураторони 
гурўњњои академї сањми босазо доранд.  

Ба њайати Шурои кураторони донишгоњ муовини ректор оид ба 
корњои тарбиявї, аъзоёни созмонњои љамъиятї, деканњо, муовинони 
декани факултет оид ба корњои тарбиявї, мудирони шуъбањои мухталифи 
тарбиявї, инчунин, донишљўёни фаъол шомил њастанд.  

Шурои кураторони донишгоњ дар асоси «Низомномаи Шурои 
кураторони муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон», 
ки бо ќарори мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон аз 29 
феврали соли 2008 тањти № 3/3 тасдиќ шудааст, аз рўи наќшаи корњои 
тарбиявии донишгоњ ва наќшаи кории худ фаъолияташро ба роњ мондааст. 
Наќшаи кории Шурои кураторони донишгоњ, Шурои кураторони 
факултетњо ва наќшаи кории кураторони гурўњњои академї дар асоси 
«Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон» тањия карда 
шудаанд.  

Теъдоди кураторони гурўњњои академї вобаста ба ќабули довталабон 
ба гурўњњои академии факултетњо муайян карда мешаванд. Соли тањсили 
2010–2011 ва 2011-2021дар тамоми гурўњњои таълимии факултетњои 
донишгоњ аз њисоби омўзгорони ботаљрибаи кафедрањо кураторон таъин 
карда шудаанд.  

 

ШУЪБАИ КОР БО ЉАВОНОН 



925 

 

Шуъбаи мазкур моњи майи соли 1997 ташкил шудааст ва яке аз 
сохторњои таркибии донишгоњ мебошад. Иштироки фаъол дар кори амалї 
гардонидани сиёсати давлатї љињати ба татбиқи Қонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон», 
саҳмгузорї дар таҳия ва амалї намудани њуљљтҳои меъёрии мактаби олї 
оид ба масъалањои донишљўён, амалї гардонидани ќобилияти эљодии 
донишљўён, рушди њамкорї, мустањкам гардонидани дўстї, ягонагии 
донишљўён ва љавонон, ҳифзи ҳуќуќии донишљўён новобаста аз нажод, 
миллат, мансубият ба дин, вазъи иљтимої ва сатњи зиндагї, љалб кардани 
љавонону донишљўён барои идора ва роҳбарї ба ташкилот ва 
иттињодияњои љамъиятї, тарбияи љавонон дар руҳияи эҳтиром ба 
арзишҳои миллї, хат, забон ва урфу одати миллатҳое, ки дар љумҳурї 
зиндагонї мекунанд, ташкил кардани шуро, иттиҳодияҳо ва созмонҳои 
донишљўён, ҳамкорї бо ташкилотҳои байналхалқї доир ба масъалаҳои 
љавонони эљодкор ва донишљўён, љалб намудани фондҳои махсуси гуногун 
(байналхалқї, ватанї) ва корхонаҳои сарпараст барои дастгирии љавонони 
лаёќатманд ва камбизоат вазифањои шуъба мебошанд.  

Шуъба дар самти њимоя ва амалї намудани њуќуќњои донишљўён ва 
ташкилотҳои онҳо, омўзиш ва ба низом даровардани пешниҳодоте, ки аз 
љониби донишљўён ва ташкилотҳои онҳо дар масъалаи бењдошти иљроиши 
ќонун «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон» сурат мегирад, 
дастгирии барномањои иљтимої, фарњангї, фароѓатии донишљўён ва 
ташкилотҳои онњо, ташкил ва доир намудани фестивалҳо, конференсияњо, 
вохўриҳо, семинарҳо, машваратҳои илмї ва чорабиниҳои дигар барои 
донишљўён, ҳамкории эљодї бо васоити ахбори умум, иштирок дар кори 
таҳия ва такмили қонунгузории Љумњурии Тољикистон доир ба масъалаҳои 
сиёсати љавонон фаъолият мебарад.  

Њуќуќ ва уҳдадориҳои шуъба аз инњо иборат аст: барои муҳокима ба 
Шурои олимони донишгоҳ пешниҳод намудани масъалаҳои марбут ба 
донишљўён; назорат аз болои иљроиши ќарорњои Шурои олимони 
донишгоњ, ки ба масъалаи донишљўён вобаста аст; ҳимояи манфиатҳои 
донишљўён дар љаласаҳои Шурои олимони донишгоҳ; ташкил намудани 
шуроҳои эљодї ба маќсади амалї гардондани барнома ва лоиҳаҳои марбут 

ба донишљўён; таҳти сарпарастии Кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва 

сайёҳии назди Њукумати Тољикистон ва донишгоҳ таъсис додани шуро, 

иттиҳодияҳои ҷамъиятї, студия ва гурўњњои эљодї, маҳфилњои 

худфаъолиятии бадеї ва амсоли онҳо.  
Шуъба аз бахшњои илм, таълим, робитањои хориљї, иттилоот, 

фарњанг, ташкилию тартиботї ва варзиш иборат аст. Њамаи бахшњои 
шуъба дар алоќаманди бо якдигар фаъолият менамоянд.  

Роњбарии шуъбаро солњои 1990–1991 Ќараев А., 1991–1993 
Шогузанфаров М., 1993–1997, 1997–2001 Рањмонова Н., 2001–2005 Зикиров 
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Х., 2005-2013 Шерматов Б., 2013 – 2020 Ќувватов С. ба уҳда доштанд. Аз 
соли 2020 Абдурањмонов М. роњбари шуъба аст.  

 
ШУЪБАИ ТАБЪУ НАШР  
Шуъбаи мазкур бо фармони ректори донишгоњ аз 19 майи соли 2010 

бо маќсади бењтар гардидани сифати маљаллаи илмии «Паёми донишгоњ», 
маљаллаи илмию оммавии «Паёми омўзгор» ва рўзномаи «Омўзгори 
љавон» таъсис ёфтааст. Њайати кормандони шуъба аз мудир, ду нафар 
мутахассис, як нафар њисобдор ва як нафар котиба-коргузор иборат 
мебошад.  

Шуъба фаъолияти худро дар асоси ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф», «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», «Дар бораи матбуот ва дигар 
воситањои ахбори омма», «Оинномаи муассисаи давлатии ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнї», амру фармонњои ректори донишгоњ ба роњ мондааст.  

Вазифањо ва самтњои асосии фаъолияти шуъба тарѓибу ташрењи 
ќарору фармонњо ва асноди дигари дахлдори Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати љумњурї, Вазорати маориф ва раёсати донишгоњи 
омўзгорї дар байни устодон ва донишљўёни донишгоњ, иштирок дар 
тамоми чорабинињои донишгоњ ва гирдоварии ахбору маълумот вобаста 
ба тамоми љабњањои фаъолияти донишгоњ, тањлилу баррасии ахбор ва 
пешнињоди фикру мулоњизањои судманд дар асоси онњо мебошад. 
Њамчунин, баргузор намудани рейду санљишњо, назарпурсї ва мањфилу 
нишастњо доир ба паҳлуњои гуногуни фаъолияти донишгоњ аз вазифањои 
дигари шуъба мањсуб меёбад.  

Шуъба њуќуќ дорад бо њадафи татбиќи њаматарафаи фаъолияти худ 
бо тамоми зерсохторњои донишгоњ иртиботи расмї дошта бошад. 
Кормандони шуъба метавонанд њама гуна маводи чопии (аз китобу маќола 
то вараќањо) носањењ, тањрирталаб ва дорои ѓояњои номатлубро аз чоп 
боздоранд ва ба онњо таќризњои мувофиќ иншо кунанд. Илова бар ин 
кормандони шуъба метавонанд дар тамоми љаласаву њамоиш, мањфилу 
љамъомадњо ва дар кулли санљишу имтињонот дар донишгоњ бемамониат 
иштирок намуда, аз ин лињоз хабару маќолањо ва гузоришоти дигар тањия 
ва чоп кунанд.  

Аввалин мудири шуъбаи табъу нашр рўзноманигор ва адабиётшинос, 
узви Иттифоќи журналистони Тољикистон Бахтиёри Абдурањим буд. 
Абдурауф Муродї, узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон ва узви 
Иттифоќи журналистони Тољикистон ва Сиддиќ Муборак, рўзноманигор 
ва адабиётшинос аз рўзњои нахустини таъсисёбии шуъба ба њайси 
мутахассис кору фаъолият доранд.  

Пас аз таъсиси шуъба нашри рўзномаи «Омўзгори љавон» дар њаљми 
16 сањифа моње ду маротиба ба роњ монда шуд, ки айни њол бо мазмуну 
муҳтавои баланд ва сифати хуб интишор гардида истодааст.  
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Аз соли 2019 бо қарори  Шурои олимони ДДОТ ба номи С. Айнӣ 
низомномаи нави Шуъбаи табъу нашри донишгоҳ ба тасвиб расида, 
фарогири маҷаллаҳои илмӣ-адабии “Навруста», “Муҳаққиқ» ва “Паёми 
донишгоҳи омӯзгорӣ» мебошад. Аз якуми апрели соли 2019 мудирияти 
шуъбаро шоир ва муҳаққиқ, узви Иттифоқи нависандагон Шоаҳмадӣ 
Абдуҷаббор (Абдуҷаббори Суруш) бар дӯш дорад. Дар айни замон 
Мардонзода Ҷобир ба ҳайси сармуҳаррир ва котиби масъули маҷаллаи 
“Навруста», Одинаев Абдумавлон, котиби масъули маҷаллаи “Паёми 
донишгоҳи омӯзгорӣ», Валиев Ҷамшед, котиби масъули маҷаллаи 
“Муҳаққиқ» ба таври шартномавӣ ва Насимбек Қурбонзода ба ҳайси 
котиби техникии маҷаллаи “Навруста фаъолият мекунанд.  

 
ШУЪБАИ ТАРБИЯ  
Қисми тарбия ҳамчун сохтори мустақили донишгоњ бо фармони 

Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таърихи 12-уми сентябри соли 
2000 таъсис ёфта, дар ин муддат сохтори мазкурро Қурбонова Ширин, 
Шарифов Мирзобек, Хоркашов Сахидод (ҳоло Раҳматуллозода С.), 
Ашрапова Сайёра, Пиров Рањмон, Олимова Марњабо, Исломова Ҷамила, 
Аминов Искандар, Бобокалонова Раъно роҳбарӣ намуда, ҷиҳати беҳтар 
кардани корҳои тарбиявӣ дар донишгоҳ хизмати шоистаеро ба анҷом 
расониданд. Айни замон қисми тарбияро номзади илмњои химия, дотсент 
Мусољонзода Љамила Мансур роҳбарӣ менамояд.  

Қисми тарбия аз оғози таъсисёбӣ то имрӯз ҳамеша дар пешбурди 
корҳои тарбиявӣ, ҷамъиятӣ ва фарҳангии донишгоҳ саҳми босазо дорад ва 
ҳамчун сохтори ҳамоҳангсоз фаъолияти мунтазами тамоми шуъбаҳоро дар 
донишгоҳ назорат намуда, масъалаҳои ба соҳа марбут бударо, дар робита 
бо роҳбарони шуъбаҳо мавриди омӯзиш ва татбиқ қарор медиҳад.  

Фаъолияти ќисми тарбия мутобиќ ба рукнњои Консепсияи миллии 
тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. Зерсохторҳои 
қисми тарбия: аз ќабили шурои кураторон, шуъбаи кор бо ҷавонон, 
шуъбаи фарҳанг, иттифоқи касабаи донишҷӯён, бахши кор бо духтарону 
занон фаъолияти худро бо мақсади баланд бардоштани корҳои тарбиявӣ ва 
худшиносии миллӣ, худогоҳӣ, ҳуқуқӣ, маърифатӣ ва пешбарии сиёсати 
имрўзаи кишвар ба роњ мемонанд.  

Қисми тарбия оид ба таҷлили санаҳои таърихӣ ва ҷалб намудани 
ҳайати устодону донишҷӯёни Донишгоҳ ҷиҳати ташкил намудани 
чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ ва варзишӣ масъул буда, онҳоро дар сатҳи 
назаррас баргузор менамояд.  

Ќисми тарбия љињати дар амал татбиќ намудани Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар бораи «Консепсияи миллии тарбия дар 
Љумњурии Тољикистон» чорањои зарурї андешида, дар дарсњои тарбиявии 
гурўњњои таълимї омўзиши пайвастаи онро ба роњ мондааст ва талаботи 
иљрои бандњои онро зери назорат ќарор медињад.  
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Ќисми тарбия љузъи сохтори ДДОТ ба номи Садриддин Айнї буда, 
дар асоси Оинномаи донишгоњ ва Низомномаи шуъба амал намуда, дар 
фаъолияти худ меъёрњои амалкунандаи њуќуќї, супоришњои ректор ва 
муовини ректор оид ба тарбияро ба роњбарї мегирад 

 Ќисми тарбия њамчун сохтори њамоњангсоз фаъолияти тамоми 
зерсохторњоро назорат намуда, дар назди муовини Ректор оид ба корњои 
тарбиявї масъул аст.  

Кормандони шуъбаи тарбия барои дар амал татбиќ намудани 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи «Тањсилоти 
олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», 
«Низомномаи намунавї оид ба муассисаи таълимии тањсилоти олии 
касбии Љумњурии Тољикистон», Оинномаи донишгоњ, ќарорњои Шурои 
олимони донишгоњ фармоишњои ректор ва супоришњои раёсати донишгоњ 
вазифадор мебошанд.  

 
 

ШУЪБАИ ФАРЊАНГ 
Яке аз сохторњои ќисми тарбияи донишгоњ буда, аз моњи майи соли 

2010 ба фаъолият шуруъ намудааст. Cамти асосии кори шуъба ташкилу 
баргузории њама гуна чорабинињои фарњангиву фароѓатї ва назорату ба 
танзим даровардани шиору лавњањои дар донишгоњ мављудбуда мебошад. 
То солњои 1991 даставу клуб ва ансамблњои худфаъолияти гуногун, аз 
ќабили «Њамсолони мо», «Ситора», «Клуби вохўрињои аљоиб», клуби 
мусиќии «Наргис», ансамбли вокалї-инструменталии «Умед» ва ансамбли 
миллї бо номи «Насими кўњсор», «Шараф» фаъолият мекарданд. Назорати 
фаъолияти ин дастањоро собиќ Комитети комсомолї ва созмони љавонон 
ба уҳда дошт. Дастањои номбурда тўли фаъолияташон дар якчанд озмуну 
мусобиќањои умумиљумњуриявї иштирок намуда, борњо сазовори љойњои 
намоён ва соњиби диплому сертификат ва ифтихорномаву тўњфањои 
арзанда гардидаанд.  

Айни замон дар шуъбаи фарњанги донишгоњ дастаи њаваскорон бо 
номи «Чењранамо» иборат аз 22 нафар донишљўёни болаёќати донишгоњ 
фаъолият дорад. Њамасола донишљўён дар дастаи «Чењранамо» њамчун 
навозанда, сароянда, раќќоса, ровї ва ширинкор шомил мегарданд.  

Роњбарии шуъбаи фарњанги донишгоњро њунарпешаи халќии 
Тољикистон Ашурова Озодахон Машрафбоевна ба уҳда дорад ва ду нафар 
мутахассис бо ў кор мекунанд.  
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Э 
  

ЭЛБОЕВ Вафо Ҷӯрақулович (тав. 6. 04. 1965, деҳаи 
Яккахонаи ноҳияи Панҷакенти вилояти Суғд), 
адабиётшинос-шарқшиноси тоҷик, доктори илмҳои филологӣ 
(2016), профессор (2017). Факултети забонҳои Шарқи 
Университети давлатии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон), шуъбаи забони пашту (афғонӣ)-ро хатм 

намудааст (1989). Солҳои 1985-1987 дар сафҳои артиши шуравӣ хизмат 
кардааст. Лаборанти калон ва омӯзгори калони кафедраи забонҳои 
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон (1989-1992), аспиранти Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон (1993-1996). Пас аз хатми таҳсили 
аспирантура дар кафедраи забон ва адабиёти тоҷики байнифакултавии 
Донишгоҳи омӯзгорӣ ҳамчун муаллими калон кор кардааст. Ҳамчун 
муаллими калон ва дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнӣ (с. 1997-2000) кор кардааст. Аз соли 2000 то 2007 дар 
Литсей-интернати Президентӣ барои кӯдакони болаёқати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун омӯзгори фанҳои забон ва адабиёти тоҷик, мудири 
кафедраи омӯзгорону хонандагони эҷодкор ва муовини директор оид ба 
таълим кор кардааст. Солҳои 2007-2008 ҳамчун котиби масъули маҷаллаи 
«Пайванд»-и Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон Пайванд ифои 
вазифа намудааст. Мудири кафедраи адабиёти тоҷики ДДОТ ба номи С. 
Айнӣ (с. 2011-2013), баъд ба њайси дотсент ва профессори кафедраи назария 
ва таърихи адабиёти факултети филология корро идома медињад.  

Рисолаи номзадиро дар мавзуи «Мавқеи достонҳои Масъуди Қумӣ 
дар назми лиро-эпикии форсии тоҷикӣ (асри ХУ» (с. 1997) ва соли 2016 дар 
мавзуи «Қиссаи «Юсуф ва Зулайхо» дар адабиёти форсии тоҷикии асрҳои 
Х-ХУ (проблемаи гузариши масъалаҳои динӣ ба адабиёти бадеӣ)» рисолаи 
докториро дифоъ кардааст. Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
(2001).  

Ас: Инсони наҷиб. -Д., 1998 (ҳаммуаллиф). «Осорнома»-и Аълохон Афсаҳзод. Д., 

2001 (ба ҳуруфи арабӣ, бо ҳаммуаллифии А. Раҳмонов), «Осорнома»-и Аълохон 
Афсаҳзод. Д., 2005 (бо ҳаммуаллифии А. Раҳмонов); Ҷонон Бобокалонова. Д., 1999; 
Забони тоҷикӣ (давлатӣ) барои синфҳои 8 ва 9-и таълимашон ба забонҳои русӣ, узбекӣ, 
туркманӣ ва қирғизӣ (ҳаммуаллиф) (2009, 2010); Хоҷа Масъуди Қумӣ ва достони ӯ 
«Юсуфу Зулайхо. Д., 2011; Қиссаи «Юсуф ва Зулайхо» дар адабиёти форсии тоҷикии 
асрҳои Х-ХУ. Д., 2016; “Забони давлатӣ» барои хонандагони синфи 9-уми муассисаҳои 
таҳсилоти умумии таълимашон ба забонҳои русӣ, узбекӣ, туркманӣ ва қирғизӣ 

(ҳаммуаллиф) (2018, 2019).  
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 ЭЛБОЕВ Њамза Элбоевич (тав. 10. 01. 1938, д. 

Яккахонаи н. Панљакент, ваф. 7. 07. 2017, ш.Душанбе), 
номзади илмњои фалсафа (1974), дотсент (1976). Солњои 
1953–1957 дар Омўзишгоњи омўзгории ш. Панљакент, 
1957–1962  дар факултети таърих, забон ва адабиёти 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т.Г.Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1956–1958 дар 
Љумњурии Ќазоќистон дар маъракаи фатњи биёбон 
фаъолона ширкат карда, бо нишони «За освоение 

целенных земель» мукофотонида шудааст. Соли 1962 муњаррири шуъбаи 
мусиќии Кумитаи радио ва телевизион, 1962–1965 тарљумон дар Љумњурии 
Афѓонистон, 1965–1969 муњаррири калони шуъбаи љавонони Кумитаи 
радио ва телевизион буд. Солњои 1970–1973 дар аспирантураи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т.Г. Шевченко тањсил намудааст. 
Солњои 1973–1988 ассистент, муаллими калон, дотсенти кафедраи фалсафа, 
1988–2009 мудири кафедраи фалсафаи фарњанги донишгоњи омўзгорї буд, 
баъдан ба сифати дотсенти кафедраи фалсафа ва фарњанги ДДОТ ба номи 
С. Айнї кор кардааст. Муаллифи якчанд барномаву дастурњои таълимї ва 
зиёда аз 100 маќолањои илмї, илмию оммавї мебошад. Дар таълифотњояш 
ба масъалањои фалсафаи иљтимої, ахлоќ ва мантиќ таваљљўњи асосї 
додааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (1998) 
ќадрдонї шудааст. 

 
 ЭЛНАТАНОВ Борис Абаевич (тав. 5. 01. 1927, ш. 

Самарќанд, ваф. дар Исроил), риёзидон, номзади 
илмњои физика-математика (1966), профессор (1989). 
Соли 1948 факултети физика-математикаи Донишгоњи 
ш. Самарќандро хатм намудааст. Аз соли 1948 дар 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба 
номи Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 1968–1988 
њамчун мудири кафедраи математикаи олї ва кафедраи 
алгебра ва назарияи ададњои донишкадаи омўзгории 

пойтахт фаъолият дошт. Њамзамон, солњои 1976–1978 дар вазифаи ходими 
калони илмии Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи М. В. Ломоносов 
кор кардааст, ки дар натиља 2 монография оид ба «Методи ѓалбер» ва 
«Назарияи ададњои элементарї» тањия ва нашр намудааст. Муаллифи 
зиёда аз 60 маќолањои илмї, илмию методї, китобњои дарсї ва дастурњои 
таълимї мебошад. Аз соли 1989 профессори кафедраи алгебра ва назарияи 
ададњои донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Бо медалњои «Ветерани 
мењнат», «30-солагии ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї», «Ѓолиби 
мусобиќаи сотсиалистии 1973» ва нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
халќи Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Инкишофи методи ѓалбер. Д., 1984; Татбиќи методи ѓалбер ба масъалаи 
муайянкунии миќдори ададњои сода // Известия АН Тадж. ССР, № 2 (80), 1981.  
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ЭЛЧИБЕКОВ Ќурбонбек (тав. 11. 02. 1936, д. Вири н. Шуѓнон, ваф. 

03. 2015, ш. Хоруғ), муаррих, номзади илмњои таърих (1986). 
Солњои 1954-1959 дар факултети таърихи Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. 
Солњои 1959-1968 муаллими фанни таърихи мактаби миёнаи 
№38 н. Шуѓнон буд. Солњои 1968-1971 аспиранти Институти 
таърихи ба номи А. Дониши АИ ЉШС Тољикистон, 1971-
1987 корманди хурди илмии шуъбаи таърихи асрњои миёнаи 

АИ ЉШС Тољикистон, 1987-1992 муаллими калони кафедраи таърихи 

халќи тољики ДДОТ ба номи С. Айнӣ буд. Аз соли 1993 ба њайси дотсенти 
кафедраи таърихи умумии Донишгоњи давлатии ш. Хоруѓ ба номи М. 
Назаршоев фаъолият дорад. С. 1993 – 1997 мудири кафедраи фанњои 
љамъиятї, 1997 – 2000 мудири кафедраи таърихи умумии Донишгоњи 
давлатии Хоруѓ ба номи М. Назаршоев, 2000 – 2005 мудири шуъбаи 

аспирантура ва аз соли 2005 то лаҳзаи охирини ҳаёташ дотсенти кафедраи 
таърихи халќи тољики донишгоњи мазкур буд. Зери роњбарии ў як нафар 
рисолаи номзадиро дифоъ намудааст. Корманди шоистаи Љумњурии 
Тољикистон (2000).  

Ас.: Новие материали по истории Шугноне // Изв. ООН АН Тадж. ССР, №2, с. 3-11; 
Первие учителя и первие историки Советского Памира\\ Мактаби Советї, 1984, № 10, С. 59-62; 
Важное историческое научное иследование, // Народи Азии и Африки, 1977, №6 с. 234; Новий 
источники по истории Шугнана // Письминние памятники Востока. - М., Наука, 1979. с. 273-287; 
Методическое пособие по археологии Памира. – Хорог, 1999; Пешгуфтор ба китоби О. 
Ќурбонбеков «Одамони наљиб». – Хоруѓ, 2000. – С. 3 – 9; Жизнь и деятельности Шириншо 
Шотемура // Верние синовья родини. – Хорог, 2000. – С. 37 – 41; Исторические источники по 
истории Шугнана и Рушана // Вестник Хорогского университета. – № 3. – Хорог, 2000. – С. 114 – 
119; Административное устройство Шугнана в XIX веке // Вестник Хорогского университета. – 
№ 4. – Хорог, 2002. – С. 142 – 145; Мирзо Сангмуњаммади Бадахшї, Мирзо Фазлалибеки 
Сурхафсар. Таърихи Бадахшон. Баргардандагони матн аз хатти арабиасоси тољикї ба хатти 
кириллии тољикї Ќурбонбек Элчибеков, Ќудратбек Элчибеков ва Золшоњ Ѓуломов. Д., 2007.  

 
 

  
ЭМОМОВ Исматулло Боронович (тав. 10. 

04. 66, н. Муъминободи вилояти Хатлон), 
омўзгори забони англисї ва фаронсавї, номзади 
илмњои педагогї (2013), дотсент. Хатмкардаи 
ДДОТ ба номи Садриддин Айнї (1990), солҳои 
1984-1986 дар сафи артиши шуравї дар 
Федератсияи Россия хизмат намудааст. Солҳои 
1990-2002 њамчун муаллими забони англисии 
мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 ва 
30-и н. Муъминобод фаъолият намуда, 2002-2005 
њамчун ассисенти кафедраи забони англисї ва 

типологияи муќоисавї ва њамзамон љонишини декан оид ба тарбияи 
факултети забони англисї, 2006-2007 ва 2009-2011 њамчун љонишини декан 
оид ба таълими факултети забони англисї ва 2007-2013 њамчун муаллими 



932 

 

калони кафедраҳои забони англисӣ ва типологияи муқоисавӣ ва 
услубшиносї ва назарияи тарљумаи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї 

фаъолият кардааст. Солҳои 2011-2012 њамчун муовини ректор оид ба 
робитањои байналмилалии њамин донишгоњ, 2012-2015 мудири кафедраи 
услубшиносї ва назарияи тарљума, 2015-2016 декани факултети забонњои 
романию германии Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи 
Сотим Улуѓзода ва аз августи соли 2017 њамчун мудир ва дотсенти 
кафедраи забонњои хориҷии Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат 
фаъолият дорад.  

Муаллифи 3 китоби дарсї, 3 монографияи илмї, 10 дастури таълимї-
методї ва зиёда аз 100 маќолаи илмї-тадќиќотї оид ба масоили педагогика 
ва методикаи таълим ва инчунин, забоншиносї аст.  

 

 
 ЭРГАШЕВ Абдуллољон (тав. 02. 06. 1942, н. 

Конибодом), биологи тољик, доктори илмњои биологї 
(1997), профессор (2003). Соли 1964 Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Ленинободро бо ихтисоси 
биология ва асосњои хољагии ќишлоќ хатм намудааст. 
Солњои 1964–1965 дар сафњои артиши шуравї хизмат 
кардааст. Солњои 1965–1975 аспирант ва ходими хурди 
илмии Институти физиология ва биофизикаи 
растанињои АИ Тољикистон, 1975–1981 ходими калони 

илмї ва мудири лабораторияи тадќиќотњои аграномии Институти илмї-
тадќиќотии зироаткории Вазорати хољагии ќишлоќи Љумњурии 
Тољикистон, 1981–1991 љонишини сардори Сарраёсати илмњои кишоварзї 
ва тарѓиботи Вазорати хољагии ќишлоќ ва Комитети давлатии 
агросаноатии Љумњурии Тољикистон, 1991–1993 љонишини директори 
генералии Иттињодияи илмї-истењсолии «Зироат»-и Академияи илмњои 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон буд. Солњои 1993–1995 ба њайси 
сардори шуъбаи рушди минтаќавии Вазорати иќтисод ва робитањои 
байналхалќии Љумњурии Тољикистон, 1995–2000 Сардори шуъбаи ташкилї 
ва њамоњангсозии илмњои кишоварзии Академияи илмњои кишоварзии 
Љумњурии Тољикистон, 2000–2003 љонишини директори генералии 
Иттињодияи илмї-истењсолии «Тољик НИИ ГиМ»-и Вазорати хољагии об 
ва мелиоратсияи Љумњурии Тољикистон, 2003–2007 профессори кафедраи 
экологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор кардааст. Аз соли 2007 то 
ба имрўз мудири кафедраи геоэкологияи ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. 
Муаллифи зиёда аз 161 корњои илмї, илмию методї ва таълимї, аз он 
љумла 4 ихтироот ва 2 асар мебошад. Тадќиќотњои илмии ў паҳлуњои 
мухталифи масъалањои физиология ва биохимияи фотосинтез, таъсири 
омилњои экологї ба равандњои физиологї ва биохимиявии растанињо, 
таъсири омилњои агротехникї ба фаъолияти физиологии растанињои 
кишоварзиро дар бар мегирад. Бо ордени «Шараф» (1999) ва 
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Ифтихорномаи Њукумати Љумњурии Тољикистон (2000) ќадрдонї карда 
шудааст.  

Ас.: Влияние высоких экстремальних температур на физиолого-биохимические 
процессы и продуктивность хлопчатника. Д., 1977; Действие УФ радиации на 
физиолого-биохимические процессы у растений в условиях високогорья. Д., 2006; 
Действие УФ радиации на фотохимические и ферментативние реакции фотосинтеза // 
Теоретические основы фотосинтетической продуктивности. М., 1972; Влияние цинкових 
удобрений на физиологические процессы и продуктивность хлопчатника //Агрохимия, 
1980, № 1; Combining ability analysis in upland cotton (Gossipium hirsutum L.) // 
International journal of Аagriculture and Biology, N8 (3) Pakistan, 2006; Площадь листьев и 
водный режим пшеницы в условиях водообеспечения и засухи. // Известия АН РТ, Отд. 
биол. и медиц. наук, 2007, № 3.  

 
 ЭРГАШЕВ Ашраф Эргашевич (тав. 10. 06. 1940, 

д. Ќараќчиќуми н. Конибодом, ваф. 28. 02. 2010, ш. 
Душанбе), иќтисоддони тољик, доктори илмњои 
иќтисодї (1990), профессор (1992). Солњои 1958–1963 
дар факултети иќтисодии Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил намудааст. 
Солњои 1964–1968 лаборанти калон ва ходими хурди 
илмии Институти иќтисодиёти АИ ЉШС Тољикистон, 
1968–1970 аспиранти институти номбурда, 1970–1986 

муаллими калон ва дотсенти кафедраи иќтисоди сиёсии Донишгоњи 
давлатии Тољикистон, 1986–1988 докторанти кафедраи иќтисоди сиёсии 
Академияи илмњои љамъиятии назди ЊКИШ дар ш. Москва буд. Солњои 
1994–1996 њамчун мудири кафедраи асосњои назарияи иќтисодии 
Донишкадаи тиљорати Тољикистон, 1996–2005 мудири кафедраи асосњои 
назарияи иќтисодии Донишгоњи аграрии Тољикистон, 2005–2009 
профессори кафедраи асосњои назарияи иќтисодии Донишкадаи соњибкорї 
ва хизмати Тољикистон, 2009–2010 мудири кафедраи асосњои назарияи 
иќтисодии ДДОТ ба номи С. Айнї кор кардааст. Оид ба масъалањои микро 
ва макроиќтисодиёт, интегратсияи агросаноатї, комплекси аграрию 
саноатї ва хусусиятњои рушди он дар давраи гузариш ба муносибатњои 
бозаргонї корњои илмї бурдааст. Муаллифи зиёда аз 26 китобњои илмї, 
таълимї, илмию методї, дарсї ва беш аз 159 маќолањои илмї ва илмию 
методї мебошад. Дар конференсияњои мухталифи љумњуриявї ва 
байналмилалї бо маърузањо баромад кардааст.  

 
ЭРГАШЕВ Усмоналї Хушмуродович (09. 01. 1983, н. 

Ќубодиён), омўзгори фанни биология, хатмкардаи 
факултети биологияи ДДОТ ба номи С. Айнї (2006). Оид ба 
мавзуи «Биология, экология, пањншавї ва њифзи сангпушти 
Осиёимиёнагї дар Тољикистон» рисолаи номзадї дифоъ 
кардааст (2021). Солњои 2006- 2016 дар вазифаи ассистент ва 
аз соли 2016 ба ин сў чун муаллими калони кафедраи мазкур 
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кор мекунад. Муаллифи 10 маќолаи илмї ва чк дастури таълимї. Бо 
Ифтихорномаи ДДОТ ба номи С. Айнї ќадр шудааст (2015).  

 
ЭРГАШЕВА Мавлудахон (тав. 29. 03. 1950, н. 

Рўдакї), риёзидон, номзади илмњои физика-математика 
(1991), дотсент (1996). Солњои 1966–1971 дар факултети 
механикаю математикаи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил намудааст. 
Солњои 1976–2001 њамчун муаллим, муаллими калон ва 
дотсенти кафедраи математикаи њисоббарорї ва васоити 
таълими техникии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор 
кардааст. Инчунин, дар аспирантураи донишгоњи 
омўзгорї тањсил намудааст. Муаллифи 2 китоби дарсї, 

як дастурамал ва зиёда аз 30 маќолањои илмї, илмию методї мебошад. Оид 
ба њаракатњои даврии гидростатї дар нуќтањои вибратсия љойгиршудаи 
масъалаи мањдуди доиравии се љисм кори илмї бурдааст. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Усулњои њисобарорї (ҳаммуаллиф). Д., 2008; Краткий курс математики. 

Учебное пособие (на таджикском языке) (њаммуаллиф). Д., 2014.  

 

 
 ЭРКАЕВ Мулло (тав. 09. 05. 1910, д. Сайроби н. 

Бойсуни ЉШС Узбекистон, ваф. 15. 12. 1996, ш. 
Душанбе), муаррихи маъруфи тољик, доктори илмњои 
таърих (1964), профессор (1964), Муаллими 
Хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон (1964), 
академики Академияи педагогии ИЉШС (1967). Соли 
1929 Дорулмуаллимини ш. Тошканд ва соли 1939 
факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм кардааст. 

Солњои 1941–1949 лектор, мудири шуъба, љонишини мудири шуъбаи 
таблиѓ ва ташвиќи КМ ЊК (б) Тољикистон, котиби Комитети њизбии 
вилоятњои Душанбе ва Кулоб оид ба таблиѓ ва ташвиќ, 1950–1975 мудири 
кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин буд. Солњои 1975–1996 њамчун профессори кафедраи таърихи 
ЊКИШ-и Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко кор кардааст. Муаллифи беш аз 170 китобу рисола ва маќолањои 
илмї ва илмию методї мебошад. Таълифотњояш масъалањои барпо 
намудани њокимияти шуравї дар Тољикистон, таърихи љанги гражданӣ дар 
Тољикистон, торумори босмачигарї дар Тољикистонро фарогиранд. 
Бештар аз 50 нафар олимони тољик зери роњбари ў рисолањои номзадї ва 
докторї њимоя кардаанд. Бо ордени «Байраќи сурхи мењнат», ду ордени 
«Нишони фахрї», медал ва ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии 
ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  
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Ас.: Барпо ва мустањкам кардани Њокимияти Советї дар Тољикистон. Д., 1966; 
Љанги гражданї дар Тољикистон. Д., 1971; Октябри Кабир ва азнавсозии сотсиалию 
мадании дењот. Д., 1982; Коммунистическая организация в Таджикистане. Д., 1976; 
Дењќонони колхозї-бинокорони фаъоли сотсиализм. Д., 1976; Таърихи љанги граждани 
дар Тољикистон. Д., 1984; Торумори босмачигї дар Тољикистон. Д., 1985.  

 
 ЭРКАЕВ Неъмат Эркаевич (тав. соли 1906, н. 

Конибодом, ваф. 1970, ш. Душанбе), муаллими 
педагогика, иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї. Соли 
1938 Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Ленинград ба 
номи Н. К. Крупскаяро хатм кардааст. Солњои пеш аз 
Љанги Бузурги Ватанї муаллими калони Донишкадаи 
дусолаи муаллимтайёркунии ш. Тошкент буд. Солњои 
1941–1944 дар сафњои артиши шуравї хизмат карда, дар 
Љанги Бузурги Ватанї иштирок намудааст. Солњои 

1944–1970 њамчун муаллими калони кафедраи педагогикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко кор карда, дар 
тарбия намудани њазорњо мутахассисони маорифи халќи ЉШС Тољикистон 
сањми сазовори худро гузоштааст. Дар корњои тарбиявї-сиёсии 
донишкадаи омўзгории пойтахт фаъолона иштирок кардааст. Чанд муддат 
дар КМ Њизби Коммунисти Тољикистон дар вазифаи инструктор ва 
мудири шуъба кор карда буд. Бо бисёр орденњою медалњои Иттифоќи 
Шуравї мукофотонида шудааст.  

 
 ЭШБОЕВ Ањадќул (тав. 15. 02. 1942, д. Куктоши 

н. Панљакент), иќтисоддони тољик, доктори илмњои 
иќтисодї (1994), профессор. Солњои 1964–1968 дар 
факултети таърихи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко тањсил кардааст. 
Солњои 1968–2004 њамчун муаллим, муаллими калон, 
дотсент ва профессори кафедраи асосњои назарияи 
иќтисодии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев кор кардааст. 
Муаллифи 4 асар, зиёда аз 150 маќолањои илмї ва 

илмию оммавї мебошад. Дар конференсияњои мухталифи байналмилалї ва 
минтаќавї (Москва, Киев, Бишкек, Тошкент, Душанбе) бо маърузањо 
баромад кардааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи 
Тољикистон» сарфароз карда шудааст.  

Ас.: Роль личного подсобного хозяйства населения в решении продовольственной 
проблеми. Д., 1987; Личная собственность на современном этапе. Д., 1989; Социально-
экономическая роль личного подсобного хозяйства в условиях переходной экономики. Д., 1999; 
Асосњои назарияи иќтисодї (Китоби дарсї барои мактабњои олї). Д., 2000.  
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ЭШНАЗАРОВ Юсуфалї Худобердиевич (тав.1960, ваф. 
1992, н. Турсунзода), муаллими калони кафедраи химияи 
органикї ва биологї номзади илми химия. Солҳои 1978 - 
1983 донишҷӯйи факултети биология-химияи Донишкадаи 
давлатии омӯзгории Душанбе ба номи Т.Г.Шевченко. 
Донишкадаро бо ихтисоси химия-биология соли 1983 хатм 
кардааст. Мувофиқи қарори Комиссияи имтиҳоноти 

давлатї барои кор дар кафедари химияи органикї ва биологї монондааст. 
Солҳои 1983-1985 ассистента кафедраи химияи органикї ва биологї шуда 
кор кард. Соли 1985 ба аспирантура дохил шуда, дар мавзўи 
«Меркуронидани арилсиклопропандои дар ҳалқаи ароматй ҷонишинҳои 
электроаксепторидошта ва баъзе реаксияњои аддуктњои ҳосилкардаи онњо» 
тадқиқотдои илмї анҷом дода,  соли 1992 рисолаи номзадї дифоъ намуд. 

Эшназаров Ю.Х. аввалин нафаре мебошад, ки дар базаи 
лабораториядои кафедраи химияи органикї ва биологї тадқиқотҳои илмї 
бурда, рисолаи номзади илмиро тайёр кардааст. Ин боиси он гардид, ки 
минбаъд дар базаи лабораторияҳои кафедра тадқиқотҳои сатҳи баланди 
илмї ба роҳ монда шуданд. Номбурда муаллифи яке аз кашфиёти муҳим 
мебошад. Ӯ дар қатори реаксияҳои солвоаддуктҳои арилсиклопропанҳо 
реаксияи навро кушодааст: трансформатсияи якзинагии 1-(2-нитрофенил)-
3-хлормеркурпропан-1-ол ва формиатҳои онҳо аз таъсири кислотам сулфат 
ба пайвастагиҳои пештар номаълуми 2-нитроизопропиофенолҳо, ки 
кашфиёт бо патенти Федератсияи Россия тасдиқ гардидааст. 

Ас. Влияние природы растворителя и соли ртути на скорости меркурирования 
арилциклопропанов. Молоджёная конференция по синтетическим и природным 
физиологически активным соединениям // Тез. док. -Ереван, 1986. (ҳаммуаллифї); 
Меркурирования арилциклопропанов с электорноакцепторными заместителями в 
ароматическом ядре // Орг. химии. -1988.-т. 24, № 4. (ҳамуаллифї); О новых реакциях 
ртутьсодержащих аддуктов арилциклопропанов // Металлоорган. Химия.-1989. - т.2. 
№6. Пат. 4939597/04 (044572) СССР, МКИ5 С07С 207/00, 207/04; Способ получения 2-
нитрозоацилбензолов. -МГУ им. М.В. Ломоносова, химический фак-т, 24.12.1991. 
(ҳамуаллифї). 

 

 
 ЭШОНЉОНОВ Абдулѓанї (тав. 15. 08. 1911, ш. 

Панљакент, ваф. 13. 10. 1984, ш. Панљакент), 
забоншиноси тољик, номзади илми филология (1959), 
дотсент (1964). Соли 1930 Донишкадаи (тољикии) 
омўзгории ш. Тошкентро хатм карда, то соли 1933 дар 
вилояти Ѓарм ба њайси муаллими синфњои ибтидої кор 
кардааст. Солњои 1934–1940 дар Донишгоњи давлатии 
ба номи А. А. Жданови ш. Ленинград тањсил намуда, 
онро бо гирифтани ихтисоси филолог-эроншинос хатм 

намудааст. Солњои 1940–1942 муаллими Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 1942–1946 дар сафњои 
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артиши шуравї хизмат намуда, дар Љанги Бузурги Ватанї иштирок 
намудааст. Соли 1946 аввал дар омўзишгоњи омўзгории ш. Панљакент ва аз 
августи њамон сол то охири њаёташ дар Донишкадаи давлатии омўзгории 
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко фаъолият намудааст. Ў методист ва 
таи чандин сол яке аз муаллифони китоби дарсии хониш ва забони тољикї 
барои синфњои ибтидої буд. Оид ба хабарњои номї дар забони адабии 
њозираи тољик ва дигар масъалањои забоншиносї кори илмї бурдааст. 
Муаллифи зиёда аз 70 таълифоти илмї ва илмию методї мебошад. Бо 
роњбарии бевоситааш 4 нафар рисолаи номзадї дифоъ намудаанд. Солиёни 
дароз дар њайати тањририяи маљаллаи «Мактаби советї» кор кардааст. 
Барои хизматњои шоёнаш дар рушду нумўи забоншиносї, методикаи 
таълими забони тољикї ва тайёр намудани кадрњои омўзгориву олимони 
љавон бо нишони «Аълочии маорифи халќи Тољикистон», медали «Барои 
мењнати шоён» ва бо унвони фахрии «Муаллими хизматнишондодаи 
мактабњои Тољикистон» мукофотонида шудааст. Бањри абадї пос доштани 
хотирањои неки устод А. Эшонљонов бо ќарори Шурои олимони 
донишгоњи омўзгорї кабинети методикаи таълими забон ва адабиёти 
тољик ба номи ў гузошта шудааст.  

Ас.: Баъзе масъалањои методикаи таълими забони модарї дар мактабњои ибтидої, 
Сталинобод, 1958; Хабарњои номї ва тарзи ифодашавии онњо. Д., 1969; Хусусиятњои 
грамматикї ва услубии љумлањои мураккаби пайвасти чида // Мактаби советї, 1971, №4.  
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Ю 
 
ЮЛДОШЕВА Мављуда Рањматовна (тав. 08. 12. 1952, ш. Душанбе), 

фарњангшиноси тољик, доктори илмњои педагогї (1994), профессор (1996), 
академики Академияи илмњои иљтимої ва педагогии Россия (2000). Соли 
1978 Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзодаро 
хатм кардааст. Солњои 1978–1980 муаллими кафедраи фортепианои 
махсуси Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон, 1980–1984 аспиранти 
кафедраи педагогика, 1984–1986 муаллими шуъбаи мусиќї, 1986–1989 
мудири кафедраи тарбияи мусиќї, 1990–1996 декани факултети мусиќї ва 
педагогии Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев, 
1996–1998 профессори кафедраи фанњои психологию педагогї ва 
фарњангшиносии Донишгоњи Россия–Тољикистон (Славянї) буд. Аз соли 
1998 вазифаи мудири кафедраи фанњои психологию педагогї ва 
фарњангшиносии донишгоњи номбурдаро ба уҳда дошт. Муаллифи зиёда аз 
90 корњои илмї, илмию оммавї ва методї оид ба назарияи ва таърихи 
ташаккул ва инкишофи низоми таълим ва тарбияи мусиќї дар Тољикистон, 
рушди фарњанги муосир, асосњои методологии рушди маълумоти 
гуманитарї, фарњангшиносї њамчун илм ва фанни таълимї, муколамаи 
фарњангии љањони муосир мебошад. Тањти роњбарияш якчанд нафар 
аспирантон рисолањои номзадии худро дифоъ намудаанд. Бо нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи Тољикистон» (2003) ва ифтихорномањо 
ќадр карда шудааст.  

Ас.: Музикальное образование в Таджикистане. Ч. 1. Методология и истоки. Д., 
1993; Музикальное образование в Таджикистане. Ч. 2. Д., 1993; Тенденции и пути 
модернизации системи музикального воспитания в Таджикистане. Д., 1995; 
Музикально-художественная культура таджиков. Д., 1999.  

 
ЮНУСОВА Бароњат (тав. 1939, н. Ѓончї), педагог, номзади илмњои 

педагогї (1988). Солњои 1956–1961 дар факултети физика-математикаи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
тањсил намудааст. Солњои 1961–1967 муаллими математикаи мактаби 
миёнаи зодгоњаш, 1967–1968 методисти кабинети методии Вазорати 
маорифи ЉШС Тољикистон, 1968–1973 ассистент ва муаллими калони 
кафедраи методикаи таълими математика, 1973–1976 аспиранти кафедраи 
номбурда дар донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Оид ба омилњои рушди 
тадќиќотњои методї дар Тољикистони солњои 1924–1954 ва дигар 
масъалањои муњими методикаи таълими математика корњои илмї анљом 
додааст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» 
ва ифтихорномањои Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон сарфароз 
карда шудааст.  
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 ЮНУСОВА Нафиса Муродовна (тав. 1948, н. 

Восеъ), педагог, доктори илмњои педагогї, профессор. 
Соли 1974 факултети педагогикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1976–2004 
ассистент, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
равоншиносии ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. Солњои 
2004–2009 њамчун мудири кафедраи равоншиносии 
донишгоњи омўзгорї кор кардааст. Њамзамон солњои 

2001–2006 муовини ректори донишгоњи омўзгорї оид ба муносибатњои 
байналхалќї буд. Муаллифи ду дастури таълимї ва зиёда аз 60 маќолањои 
илмї, илмию методї аст. Оид ба тарбияи бошууронаи донишљўён, 
ќобилиятњои равонии томактабиён дар оилањои дузабона, масъалањои 
дузабонї дар боѓчањои миллї корњои илмї бурдааст. Дар як ќатор 
конференсияњои байналмилалї ва љумњуриявї бо маърузањо баромад 
кардааст. Дар таҳияи дастур ва китобҳои зиёд аз психология саҳм гузошта, 
дар њамдастї китоби дарсии “Дастури психологияи амалї»-ро омода 
кардааст. Бо ташаббуси профессор Юнусова Н. Шурои диссертатсионї дар 
Тољикистон ташкил гардид. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
Тољикистон» (2003) ќадрдонї карда шудааст.  

Ас.: Хусусиятњои дарс дар синфњои ибтидої. Д., 1998; Дастури психологияи амалї. Д., 
2004; Баъзе масъалањои тарбияи бошууронаи донишљўён. Д., 1976; Ќобилиятњои психологии 
томактабиён дар оилањои дузабонаи тољик. Д., 1982; Масъалаи дузабонї дар боѓчањои миллї. 
Д., 1987; Истифодаи элементњои њамгиро дар синфњои ибтидої. Д., 1999.  

 
 ЮСУПОВ Њалим Содиќович (тав. 10. 01. 1949, д. 

Хирманаки н. Њисор), педагог, номзади илмњои 
педагогї (2009). Солњои 1965–1969 дар Омўзишгоњи 
омўзгории н. Њисор тањсил намудааст. Соли 1969 
муаллими синфњои ибтидоии мактаби миёнаи №29 н. 
Њисор, 1969–1971 хидмати артиши шуравї, 1971 
муаллими синфњои ибтидоии мактаби номбурда, 1972–
1977 донишљўи факултети математикаи Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 

Шевченко, 1977–1978 муаллими математикаи мактаби миёнаи №35 н. 
Њисор, 1978–1987 муњаррир ва ходими адабии редаксияи маљаллаи 
«Мактаби советї» (имрўза «Маърифат»), 1987–1988 муаллими математикаи 
мактаби миёнаи № 25 н. Њисор буд. Аз соли 1988 њамчун ассистенти 
кафедраи методикаи таълими математика, аз соли 1994 ба њайси муаллими 
калони кафедраи номбурдаи ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. Оид 
ба тайёрии методии донишљўёни мактабњои олии омўзгорї дар 
гузаронидани корњои беруназдарсї аз фанни математика дар мактаб кори 
илмї анљом дода, муаллифи 40 маќолаю фишурдањои илмию методї ва 
дастурњои методї мебошад.  
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Ас.: Корњои беруназдарсї аз математика (Воситаи таълимї барои донишљўён, 
ҳаммуаллиф). Д., 2010; Основние научно-методические принципи подготовки студентов педвуза 
к проведению внеурочной работи по математике в школе (ҳаммуаллиф) // Известия АН РТ, 
Серия гуманитарних наук. Д., 2009, № 2.  

 

 
ЮСУПОВ Шоњин Рањимбердиевич (тав. 9. 08. 1990 д. 

Угук, ҷамоати деҳоти Вањдат, ноҳияи Ѓончї), филолог, 
номзади илмњои филология (2021). Солҳои 2008-2012 
(бакалавр), 2012-2014 (магистратура) дар факултети 
филологияи тољики Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 
академик Б. Ѓафуров таҳсил кардааст. Аз соли 2012 то 2015 ба 
вазифаи омўзгори фанни забон ва адабиёти тољик дар 

муассисаи тањсилоти миёнаи умумии № 19-и н. Бобољон Ѓафуров фаъолият 
намудааст. Ҳамчунин, баъд аз хатми магистратура солҳои 2014-2015 ба 
ҳайси ассистент дар кафедраи забони тољикии факултети филологияи 
тољики ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров фаъолият бурдааст. Солҳои 
2015-2018 таҳсил дар докторантура (Phd)-и Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнї. Дар мавзуи 
“Хусусиятҳои морфологии “Ҷомеъ-ут-таворих»-и Рашидуддин Фазлуллоҳи 
Ҳамадонӣ» рисолаи илмї дифоъ кардааст (2021). Аз соли 2017 ба ҳайси 
ассистенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С. 
Айнӣ фаъолият менамояд.  

 

 
 ЮСУПОВА Майрам Авазовна (тав. 01. 05. 1937, 

ш. Душанбе), забоншинос, номзади илми филология 
(1972). Солњои 1954–1959 дар шуъбаи филологияи тољики 
факултети таъриху филологияи Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи В. И. Ленин тањсил кардааст. 
Солњои 1959–1961 лаборант ва ходими хурди илмии 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АИ ЉТ, 
1961–1964 аспирант, 1964–1975 ходими хурди илмии 

шуъбаи луѓатнигорї ва луѓатшиносии институти номбурда буд. Аз соли 
1975 то ба имрўз њамчун ассистент, муаллими калон, дотсенти кафедраи 
тарбияи томактабии ДДОТ ба номи С. Айнї фаъолият дорад. Соли 1987 
коромўзи факултети тарбияи томактабии Донишгоњи омўзгории ба номи 
В. И. Ленини ш. Москва буд. Оид ба фразеологияи романи «Дохунда»-и С. 
Айнї, масъалањои инкишофи нутќи кўдакон ва фарњангнигорї тадќиќоти 
илмї бурдааст. Дар тањия ва тартиб додани «Фарњанги забони тољикї» 
(Љилдњои 1 ва 2, М., 1969), «Фарњанги иборањои рехта» (М. Фозилов, Д., љ. 
1, 1963, љ. 2, 1964) сањмгузор аст. Яке аз мураттибони «Луѓатномаи осори 
С. Айнї» (1977) мебошад. Муаллифи зиёда аз 20 корњои илмї, аз љумла 
маќолањои илмї ва илмию методї аст. Бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи Тољикистон» (2005) ќадрдонї шудааст.  
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Ас.: Синонимњои фразеологии романи «Дохунда» // Армуѓони олимони љавон (Маҷмуаи 
маќолањо). Д., 1967, №1; Инкишофи нутќи кўдакон дар гурўњи миёнаи боѓчаи бачагон // Паёми 
донишгоњи омўзгорї. Д., 2000, №7; Фолклори хурд – воситаи инкишофи нутќи кўдакон // Паёми 
донишгоњи омўзгорї. Д., 2003, №7.  

 

ЮСУПОВА Муќаддасхон Сабуровна (тав. 20. 10. 
1942, ваф. 20. 09. 2020 ш. Душанбе), дефектолог-логопед. 
Солњои 1958-1961 таҳсил дар омузишгоҳи педагогии ба 
номи Н. К. Крупская, 1961-1966 донишҷӯи Донишгоҳи 
давлатии омузгории ш. Москва, ихтисоси дефектолог-
логопед, 1966  дар Донишгоҳи давлати омузгории ш. 
Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло ДДОТ ба номи 
Садриддин Айнӣ) аввал дар факултети педагогика 
минбаъд дар факултети психология аз фанни асосҳои 

дефектология ва логопедия таълим додааст. Номбурда  муаллифи якчанд 
мақолаю дастурҳои оид ба инкишофи дурусти нутқи кўдакон, пешгири 
кардани нуқсонҳои гуногуни нутқии кўдакон мебошад.  

Беш аз 50 сол ба мураббиён ва, волидон оид ба бартараф намудани 
нуқсонҳои нутқи кўдакон маслиҳатҳо дода, оид ба ин масъала бо онҳо 
ҳамкории доимӣ кардааст. Дар тайёр намудани мураббиён ва 
мутахассисони соҳаи дефектология саҳми муайян гузоштааст. Хизматҳои ў 
бо нишони сарисинаги «Аълочии маорифи Тоҷикистон» ва 
ифтихорномаҳои маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қадр карда 
шудааст.  

 

ЮСУПОВА Сурайё  Абдумаљидовна  (05.08.1988, ш. 
Душанбе), муаллими забони тољикї, солњои 2005-2010 дар 
ДМТ тањсил намуда, аз соли 2009 то 2012 дар МТМУ №25, 
н. Сино ба њайси омўзгори фанни забон ва адабиёт, соли 
2012 то 2015 сармутахассиси бахши идоракунии сифати 
тањсилоти ДДОТ ба номи С.Айнї ва аз  соли 2015 то 2019 
ассистенти кафедраи умумидонишгоњии забони тољикии 
ДДОТ ба номи С. Айнї будааст. Аз соли 2020 то 2021 дар 

МТЃ “Донишкадаи тиббї-иљтимоии Тољикистон» ба њайси мудири 
кафедраи забонњо фаъолият карда, аз соли 2021 муаллими калони кафедраи  
умумидонишгоњии забони тољикии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. 

 Рисолаи номзадиро соли 2019 дар мавзуи “Таҳќиќи луғавӣ-семантикї 
ва сохтории воҳидҳои луғавии марбут ба наботот дар шеваҳои ҷанубӣ ва 
ҷануби шарқии забони тоҷикї» бо роњбарии д.и.ф., узви вобастаи АМИТ, 

профессор Рањматуллозода Сахидод ҳимоя намудааст. Номбурда монография, 

дастури таълимї  ва чандин мақолаҳо чоп кардааст, ки дар пешбурди кори 

забон муассир мебошанд. 
            Ас.: Тањќиќи луѓавї-семантикї ва сохтории воњидњои луѓавии марбут ба наботот дар 

шевањои ҷанубї ва љануби шарќии забони тољикї» (монография, 2020); Истилоњоти марбут ба 

дарахтони мевадор дар шеваи ҷанубї ва ҷануби шарқии забони тоҷикї //Паёми ДДОТ  ба номи 
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С. Айнї, 2015;  Нақши калимаҳои сода дар ташаккули воҳидҳои луғавии марбут ба наботот // 

Паёми ДМТ, 2017,  Наќши пасванди –ї//-гї дар ташаккули воњидњои луѓавии марбут ба 
наботот // Суханшиносї №4, 2018; Наќши пасванди -ак дар ташаккули калимаву истилоњоти 

марбут ба воњидњои луѓавии соњаи наботот  // Паёми ДДОТ ба номи С. Айнї, 2019; Гурўҳҳои 

мавзуии навҳои ѓалладона дар шеваи ҷанубї ва ҷануби-шарќї // Суханшиносї № 3, 2015; 

Калимањои содаи марбут ба воњидњои луѓавии растанињои бемева // Суханшиносї № 4, 2016; 
Воњидњои луѓавии марбут ба асомии анвои ангур дар шеваи ҷанубї ва ҷануби шарқии забони 

тоҷикї // Масъалањои мубрами забон ва адабии форсии тољикї //Маљмуи маќолоти 

Конфиренсияи илмии байналмиллалї ба шарофати 25-солагии Истиќлоли давлатии Љумњурии 
Тољикистон. –Д., 2016; Наќши пасвандњо дар ташаккули воњидњои луѓавии марбут ба наботот // 
Паёми ДДОТ ба номи С.Айнї №6 (89), 2020; Васлшавии калимаҳо омили ташаккули воҳидҳои 

луғавии марбут ба наботот // Паёми ДДОТ ба номи С. Айнї, 2022; Растанињои шифобахш // 

Паёми ДДОТ ба номи С. Айнї, 2021. 
 
 

 ЮСУФБЕКОВ Рустамбек (тав. 31. 12. 1923, д. 
Рини н. Ишкошим, ваф. 2006, ш. Душанбе), 
иќтисоддони тољик, ходими давлатию љамъиятї, 
доктори илмњои иќтисодї (1971), профессор (1973), узви 
вобастаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
(1966), Ходими хизматнишондодаи илми Љумњурии 
Тољикистон (1983). Солњои 1946–1950 дар Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко тањсил кардааст. Солњои 1940–1947 муаллим 

ва мудири шуъбаи Комитети њизби коммунисти н. Ишкошим, 1951–1954 
аспиранти Академияи илмњои љамъиятшиносии назди КМ ЊКИШ, 1954–
1956 муаллими иќтисоди сиёсии мактаби њизбии назди КМ ЊК 
Тољикистон, 1956–1959 мудири кафедраи иќтисоди сиёсии Донишгоњи 
давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1959–1960 љонишини якуми 
мудири шуъбаи таблиѓот ва ташвиќоти КМ ЊК Тољикистон, 1960–1963 
мудири шуъбаи илм, мактабњои олї ва миёнаи КМ ЊК Тољикистон, 1963–
1974 вазири маорифи халќи ЉШС Тољикистон, 1974–1984 љонишини раиси 
Шурои Вазирони ЉШС Тољикистон буд. Якчанд сол дар кафедраи 
назарияи иќтисодии Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи 
Т. Г. Шевченко кор кардааст. Солњои 1989–2006 њамчун профессори 
кафедраи иќтисоди сиёсии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият 
намудааст. Депутати Шурои Олии ЉШС Тољикистон (даъватњои 6, 10) буд. 
Муаллифи зиёда аз 200 асару маќолањои илмї, илмию методї ва дастурњои 
таълимї мебошад. Бо роњбарии ў зиёда аз 30 нафар рисолањои номзадию 
доктории худро њимоя намудаанд. Бо орденњои «Нишони фахрї», 
«Байраќи Сурхи Мењнат», медалњо ва ифтихорномањои Президиуми 
Шурои Олии ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

Ас.: Проблемањои иќтисодии такмили маорифи халќ. Д., 1971; Тољикистон дар оилаи 
ягонаи иттињоди шуравї. Д., 1984.  
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Я 
 ЯВОРСКАЯ Лариса Ивановна (тав. 28. 01. 1938, ш. 

Монастиршинаи вилояти Смоленкии РСФСР), муаррих, 
номзади илмњои таърих (1975), дотсент (1980). Соли 1962 
факултети забону адабиёти руси Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченкоро хатм 
кардааст. Солњои 1962–1965 муаллими фанни забони русии 
мактаби миёнаи №17 ш. Душанбе, 1965–1978 мудири бахши 
аспирантура, њамзамон солњои 1975–1979 муаллими калон, 
дотсенти кафедраи таърихи ЊКИШ, 1979–1981 муовини 

ректор оид ба шуъбаи шабона, 1985–1996 муовини ректор оид ба шуъбаи 
рўзонаю ѓоибона дар Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. 
Љўраев буд. Солњои 1996–2002 њамчун дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики 
донишгоњи омўзгорї фаъолият кардааст. Айни замон дар Федератсияи Россия 
сукунат дорад. Муаллифи чор дастури таълимї ва 20 маќолањои илмї аст, ки дар 
онњо масъалањои инкишофи илми љамъиятшиносї ва наќши он дар тарбияи 
коммунистии љавонони донишљў баррасї шудаанд. Дар конференсияњои 
љумњуриявї ва умумииттифоќї (Ленинград, Минск, Душанбе) бо маърузањо 
баромад кардааст. Бо унвони «Корманди шоистаи Тољикистон», медали «Барои 
мењнати шоён» ба ифтихори 100 солагии зодрўзи В. И. Ленин, нишонњои 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи ИЉШС», «Аълочии маорифи 
Тољикистон», ифтихорномањои Президиуми Шурои Олии Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати маълумоти олї ва миёнаи махсуси ИЉШС ва Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон ќадр карда шудааст.  

Ас.: Роль общественних наук в строительстве коммунизма // Мактаби Советї. Д., 1970, 
№12.  

 
 ЯДГАРОВА Гулбањор Ашуровна (тав. 6. 08. 1963, ш. 

Конибодом), номзади илмњои кишоварзї (2000). Соли 1983 
пас аз хатми Омўзишгоњи омўзгории ш. Конибодом ба 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко дохил шуда, соли 1988 онро бо ихтисоси 
география-биология хатм кардааст. Фаъолияти мењнатии 
худро аз соли 1988 дар кафедраи методикаи таълими 
табиатшиносии донишкадаи номбурда оѓоз кардааст. Аз 
соли 1988 то ба имрўз њамчун ассистент, муаллими калони 

кафедраи методикаи таълими табиатшиносї ва методикаи таълими географияи 
ДДОТ ба номи С. Айнї кор мекунад. Оид ба масъалањои пањншавї ва њифзи 
зироатњои кишоварзї, инчунин, тарбияи экологии хонандагон кори илмї 
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бурдааст. Муаллифи зиёда аз 40 таълифоти илмї, илмию методї, аз љумла 
маќолањо ва дастурњои методї мебошад.  

Ас.: Тарбияи экологии хонандагон (дастури методї). Д., 2004; Вертикальная зональность 
растениеводства в Гиссаре-Дарвозском регионах Таджикистана. Д., 2009.  

 
 ЯКОВЕНКО Лидия Ивановна (тав. 1923, ш. 

Лабинксии вилояти Краснодари РСФСР, ваф. 1. 12. 1986, ш. 
Душанбе), муаррихи тољик, доктори илмњои таърих (1979), 
профессор (1981). Соли 1944 факултети таърихи 
Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. 
Г. Шевченкоро хатм кардааст. Солњои 1941–1945 муаллими 
фанни таърихи мактаби миёнаи №1 ш. Ленинобод, 1945–
1951 муаллими таърихи РУЭ-№13 ш. Ростови соњили Дон, 
1951–1956 муаллими калони кафедраи таърих, 1956–1960 

дотсенти кафедраи марксизм-ленинизм, 1960–1986 дотсент ва профессори 
кафедраи таърихи ЊКИШ-и Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба 
номи Т. Г. Шевченко буд. Муаллифи 2 асар ва зиёда аз 30 маќолањои илмї, 
илмию методї мебошад. Оид ба ќарорњои њизби коммунистї љињати масъалањои 
озуќаворї дар солњои сохтмони сотсиализм кори илмї бурдааст. Бо унвони 
«Муаллими хизматнишондодаи мактаби ЉШС Тољикистон» (1958), нишони 
сарисинагии «Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1958) ва ифтихорномаи 
Президиуми Шурои Олии ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: В. И. Ленин. Создатель революционной партии нового типа. Д., 1980; Х съезд РКП 
(б) и осуществление его решений в Средней Азии. Д., 1981; Роль партийной и общественних 
организаций института в формировании личности студента. Д., 1981; Решение 
Коммунистической партией продовольственной проблемы в годи строительства социализма 
(На материалах Средней Азии). Д., 1982; Компартия Таджикистана во главе трудового подъема 
масс за освоение нових земель и дальнейшее развитие сельского хозяства в республике. Д., 1985.  

 
 ЯМОЌОВ Эргаш Ямоќович (тав. 1. 01. 1930, д. 

Бешкенти н. Шањритус, ваф. 5. 08. 2004, ш. Душанбе), 
иќтисоддони тољик, номзади илмњои иќтисод (1968), 
профессор (1990), Ходими хизматнишондодаи илми 
Љумњурии Тољикистон. Солњои 1949–1953 дар Омўзишгоњи 
омўзгории ш. Ќурѓонтеппа, 1953–1958 дар факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. 
И. Ленин тањсил кардааст. Солњои 1958–1964 дар кафедраи 
иќтисоди сиёсии донишгоњи номбурда ба сифати муаллим 

кор кардааст. Солњои 1964–1966 дар аспирантураи Донишгоњи ш. Ленинград 
тањсил кардааст. Солњои 1967–1975 дотсенти кафедраи иќтисоди сиёсии 
Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин, 1976–1980 мудири 
кафедраи иќтисоди сиёсии Донишкадаи политехникии Тољикистон, 1980–1990 
муовини ректори Донишкадаи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. 
Шевченко оид ба таълим, 1991–1995 ректори ДДОТ ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Солњои 1995–1997 ба њайси мудири кафедраи њуќуќи донишгоњи омўзгорї, 1997–
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2004 профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон кор кардааст. Муаллифи зиёда 
аз 50 асари илмї ва илмию методї мебошад. Оид ба сиёсати иќтисодии њизби 
коммунистї дар соњаи хољагии ќишлоќ, наќши марказонидани истењсолот дар 
баланд бардоштани мањсулоти колхозњо кори илмї бурдааст. Бо унвони 
«Ходими хизматнишондодаи илму техникаи Љумњурии Тољикистон», медали 
«40-солагии ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї» (1985), нишони сарисинагии 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» ва ифтихорномаи Президиуми Шурои 
Олии ЉШС Тољикистон сарфароз карда шудааст.  

Ас.: К единой коммунистической собственности. Д., 1962; Марксизм-ленинизм о 
концентрации сельскохозяйственного производства. Д., 1965; Вопросҷ концентрации 
колхозного производства. Д., 1966; Вопроси концентрации колхозного производства. Д., 1969; 
Концентрация колхозного производства и повишение его эффективности. Д., 1975.  

 
 ЯРОШЕВСКИЙ Михаил Григоревич (тав. 22. 10. 

1915, ш. Херсони ЉШС Украина, ваф. 22. 03. 2002, ш. 
Москва), равоншиноси маъруф, доктори илмњои 
равоншиносї, профессор. Фаъолияти илмї ва омўзгории 
худро пас аз хатми Донишгоњи давлатии ш. Москва ба номи 
М. В. Ломоносов дар кафедраи равоншиносии Донишкадаи 
давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко 
оѓоз кардааст. Ў яке аз аввалин мудирони кафедраи 
равоншиносии донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Солњои 

зиёд дар кафедраи педагогика ва психологияи Донишкадаи омўзгории ш. Кулоб 
кор карда, дар тарбия ва ба камол расонидани мутахассисон сањми босазо 
гузоштааст. Њамзамон, дар ин даврањо дар озмоишгоњи равоншиносии 
таљрибавии Донишгоњи давлатии Тољикистон ба номи В. И. Ленин кор кардааст. 
Аз ибтидои фаъолияташ ба тадќиќи масъалањои назария ва таърихи 
равоншиносї ва равоншиносии иљтимої машѓул буд. Пас аз ба Федератсияи 
Россия баргаштан солњои зиёд дар вазифаи директори Институти таърихи 
табиатшиносї ва техникаи АИ Федератсияи Россияи дар ш. Москва кор 
кардааст. Муаллифи асарњои «Проблеми детерминизма в психофизиологии XIX 
в» (1961), «История психологии» (1966), «Проблема научного творчества в 
современной психологии» (1971), «Сеченов и мировая психологическая мисль» 
(1981) ва ѓ. мебошад.  

 
ЯХЯЕВА Мунавара Исаковна (тав. 20. 09. 1922, ш. Ќўќанди ЉШС 

Узбекистон, ваф. маълум нест), муаллими фанни география, дотсент (1978). Соли 
1938 Техникуми омўзгории ш. Сталинободро хатм кардааст. Солњои 1938–1953 
муаллими синфњои ибтидоии мактаби миёна буд. Солњои 1953–1957 дар шуъбаи 
биологияи Донишкадаи занонаи ш. Сталинобод тањсил намудааст. Солњои 1957–
1978 муаллими калон, 1978–1996 дотсенти кафедраи методикаи таълими 
географияи Донишгоњи давлатии омўзгории ш. Душанбе ба номи Ќ. Љўраев буд. 
Солњои 1983–1986 њамчун мудири кафедраи номбурда кор кардааст. Муаллифи 
зиёда аз 30 номгўи корњои илмї буд. Бо нишони сарисинагии «Аълочии маорифи 
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Тољикистон» (1967), ифтихорномањои Президиуми Шурои Олї ва Вазорати 
маорифи ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  

 
 ЯЊЁЕВ Мирмањмуд Мирисоќович (тав. 23. 12. 1926, 

ш. Уротеппа), таърихшинос, номзади илмњои таърих (1956), 
дотсент (1958). Соли 1950 факултети таърихи Донишгоњи 
давлатии Осиёи Миёнаро (ш. Тошкент) хатм намудааст. 
Солњои 1950–1953 муаллими Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Сталинобод ба номи Т. Г. Шевченко, 1953–
1956 аспиранти Институти таърихи АИ ИЉШС, 1956–1957 
муаллими мактаби њизбии љумњуриявии назди КМ ЊК 
Тољикистон, 1958–1961 дотсенти кафедраи таърихи ЊКИШ-

и донишкадаи омўзгории пойтахт, 1961–1969 сардори раёсати мактабњои олӣ ва 

миёнаи махсуси Вазорати маорифи Тољикистон, 1969–1974 мудири кафедраи 
коммунизми илмии донишкадаи омўзгории пойтахт буд. Аз соли 1974 то ба 
имрўз дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДДОТ ба номи С. Айнї мебошад. 
Муаллифи зиёда аз 15 китоб ва 30 маќолањои илмї ва илмию методї мебошад, ки 
дар онњо масъалањои низоми сиёсї, иљтимої ва мадании љомеаро баррасї 

кардааст. Дар симпозиуму конференсияњои илмии љумњуриявӣ, умумииттифоќї 

ва байналхалќї (шањрњои Москва, Ленинград, Рига, Киев, Тошкент, Душанбе, 
Ереван, Тбилисї, Ашќобод) бо маърузањои илмї баромад кардааст. Бо медали 
«Барои мењнати шоён» ба ифтихори 100 солагии зодрўзи В. И. Ленин ва нишони 
«Аълочии маорифи халќи Тољикистон» (1965) ќадр карда шудааст.  

Ас.: Инкишофи маорифи халќ дар ЉШС Тољикистон (бо забони форсӣ). Д., 1965; Таърихи ЉШС 

Тољикистон. Д., 1965; Рушди маълумоти олї ва миёнаи махсус дар Тољикистон. Инкишофи маорифи халќ 

дар ЉШС Тољикистон. Д., 1967; Ғалабаи наќшаи ленинии кооперативӣ дар Тољикистон. Д., 1968; Таърихи 

ЉШС Тољикистон (Китоби дарсӣ барои синфи 10). Д., 1973; Таърихи ЉШС Тољикистон. Нашри 4. Д., 

1982; Таърихи ЉШС Тољикистон. Нашри 5. Д., 1986.  

 
 
 ЯШЕНКО Лилия Андреевна (тав. 19. 11. 1928, вил. 

Брянскии РСФСР), забоншинос, номзади илми филология 
(1967). Соли 1954 шуъбаи немисии факултети забонњои 
хориљии Донишкадаи давлатии омўзгории забонњои 
хориљии ш. Москваро бо дипломи сурх хатм кардааст. 
Солњои 1954–1968 муаллими калони забони немисии 
факултети забонњои хориљии Донишкадаи давлатии 
омўзгории ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко буд. Солњои 
1963–1966 дар аспирантураи Донишкадаи давлатии 

омўзгории забонњои хориљии ш. Москва тањсил намудааст. Дар давоми 
фаъолияти омўзгориаш дар донишкадаи омўзгории пойтахт дар тарбияи њазорњо 
мутахассисон сањм гузоштааст. Бо ифтихорномаи Президиуми Шурои Олии 
ЉШС Тољикистон мукофотонида шудааст.  


