
Қарори 

Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ "Нақши занони олим дар 
рушди илм, инноватсия ва технология" 

(Душанбе, 15 декабри соли 2020) 

 

15 декабри соли 2020, дар шаҳри Душанбе, дар Маркази минтақавии таълимии 
Агентии амнияти ҳастаӣ ва радиатсионии NAST, конфронси байналмилалии 
илмӣ-амалӣ "Нақши занони олим дар рушди илм, инноватсия ва технология" 
баргузор гардид, ки дар он зиёда аз 40 нафар занони олим ширкат варзиданд. 

 

   Чорабиниро Шӯрои олимони ҷавони Академияи Миллии Тоҷикистон (СМУ 
НАНТ) дар якҷоягӣ бо Агентии амнияти ҳастаӣ ва радиатсионӣ (ANRS 
NANT) ташкил карданд. 

 

   Презентатсияҳо аз ҷониби занони олим, ки аз муассисаҳо ва сохторҳои 
гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагӣ мекарданд, аз ҷумла 
намояндагони Академияи Миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи Россия-
Тоҷикистон (Славян), Маркази тадқиқоти технологии Академияи миллии 
илмҳо баромад карданд ва технология, Институти математика, Институти 
иқтисодиёти Академияи Миллии Технология ва дигарон. Дар ин чорабинӣ 
инчунин олимони чунин ташкилотҳои хориҷӣ ширкат варзиданд, аз ҷумла: 
Муассисаи илмии Институти тадқиқотии умумирусиягии растаниҳои 
шифобахш ва хушбӯй, Москва, ФР; Донишгоҳи тиҷорати байналмилалӣ, 
Алмаато, Қазоқистон; Донишгоҳи омӯзгории занони қазоқ, Алмаато, 
Қазоқистон; Институти физиологияи Академияи миллии илмҳои Беларус, 
Минск, Ҷумҳурии Беларус; Институти радиобиологияи Академияи Миллии 
Беларуссия, Гомел, Ҷумҳурии Беларус; Донишгоҳи Миллии Технология ва 
Тарроҳии Киев, Киев, Украина; Донишкадаи Геномикаи Пекин, Пекин, Чин; 
Вазорати энергетикаи ИМА ва ғайра 

 

   Дар таркиби иштирокчиёни конфронс доираи васеи муҳаққиқон ва 
мутахассисон дар соҳаҳои илмии зерин инъикос ёфтааст: 

 - навигариҳои кимиёвию технологӣ ва техникӣ; 

 - илмҳои гуманитарӣ; 

 - мушкилот ва дурнамои рушди иқтисод; 



 - Кинематография. 

 

   То оғози конфронс Шӯрои олимони ҷавони Академияи Миллии Илм ва 
Технология ва Агентии бехатарии ҳастаӣ ва радиатсионии Агентии миллии 
илм ва технология маҷмӯаи маводҳоро омода карданд, ки дар онҳо зиёда аз 50 
асари муаллифӣ пешниҳод карда шуданд. Мақолаҳо дар маҷмӯъ аз рӯи 
бахшҳои самтҳои асосии илмии конфронс гурӯҳбандӣ шудаанд. 

 

  Аксари маърӯзаҳо ба мавзӯи конфронс мувофиқ буданд, онҳо бо актуалӣ, 
навоварии илмӣ қайд карда шуданд, таҷрибаи амалиро инъикос карданд ва 
вазъи мушкилотро дар ҳар самт пурра ошкор карданд. Ҳама маърӯзаҳо дар 
шакли презентатсия пешниҳод карда шуданд ва шавқу ҳавасро ба вуҷуд 
оварданд, ки инро саволҳои сершумори ҳозирон гувоҳӣ медиҳанд. 

 

   Аз рӯи натиҷаҳои муҳокимаи маърӯзаҳо ва паёмҳо дар бахшҳо хулосаҳо ва 
тавсияҳои зерин қабул карда шуданд: 

 

1. Иштирокчиёни конфронс қайд карданд, ки дар шароити рушди муосири илм 
ва техника нақши занони олим дар ҷомеа меафзояд. Идеяҳои ҳамкорӣ такони 
муҳимтарин барои иштироки фаъоли занон дар илм, корҳои ҷамъиятӣ, 
инчунин тақвияти нуфузи онҳо дар ҷомеа мешаванд; 

 

2. Аҳамияти рушди минбаъдаи таҳқиқоти илмии занони олим дар соҳаи 
илмҳои асосӣ ва амалӣ таъкид карда шуд; 

 

3. Конфронси мазкур ба таҳкими робита байни ташкилотҳои илмии кишварҳои 
гуногун, мубодилаи таҷриба дар соҳаи таҳқиқот ва рушди амалӣ, инчунин 
татбиқи натиҷаҳои бадастомада дар соҳаи химия, биология, барномасозӣ ва 
ғайра мусоидат мекунад; 

 

4. Бо аҳамияти таҳқиқоти минбаъда дар самтҳои асосӣ таъкид намуда, тавсия 
дода шуд, ки дар конфронс барои занони олим, аспирантони институтҳои 
тадқиқотӣ ва инчунин дигар муассисаҳо фаъолона ширкат варзанд, то 
натиҷаҳои таҳқиқоти шахсии худро муаррифӣ кунанд, шинос шаванд. бо 



самтҳои кори илмии ҳамкорон аз дигар муассисаҳо, малакаҳои суханвариро 
такмил диҳед. 

 

5. Иштирокчиёни конфронс баргузории конфронсро бомуваффақият 
донистанд ва ба СМУ ва ААЯР тавсия доданд, ки баргузории минбаъдаро на 
камтар аз як маротиба дар як сол ташкил кунанд. 
 


