
МАЪЛУМОТНОМА 
 

*Ному насаб     Љўраев Хайрулло Шарофович 
 

*Мудири кафедраи Мошинњои њисоббарор, системањо ва шабакањои 
факултети физикаи ДМТ аз соли 2006 то  
инљониб кор мекунад. 
 

 
*Соли таввалуд(рӯз ва моҳи таваллуд: 01.01.1958                       

*Миллат: тољик        

*Љои таваллуд:  Тоҷикистон                                                                           

 * Маълумот: олї 
*Соли 1980 Донишгоњи Давлатии Тољикистон ба номи В.И.Ленинро хатм кардааст. 
 
*Ихтисос;  математик, муаллим 
*Унвони илмї: доктори илмњои физикаю математика, профессор 
 
*Кадом забонњои хориљиро медонад: русї, англисї 

*Вакили Маљлиси вакилони халќ ҳаст ё не: нест 

*Бо мукофотњои давлатї сарфароз гардонида шудааст ё не: нашудааст 
*Вазъияти оилавї: оиладор, соњиби ду фарзанд 

*Суроға: ш.Душанбе, кӯчаи Н. Қаробое 150/2, хонаи 105 

 
*Кор ва фаъолияти собиќа: 

Солњои 1975 – 1980 Донишљўи факултети механикаю математикаи Донишгоњи давлатии  
Тољикистон (ДДТ) ба номи В.И.Ленин 

Солњои 1980 – 1982 муњандис барномасози кафедраи математикаи њисоббарории Донишкадаи 
давлатии омўзгории Душанбе (ДДОД) ба номи Т.Г.Шевченко 

Солњои 1982 – 1986 ассистенти кафедраи математикаи њисоббарорї ДДОД ба номи 
Т.Г.Шевченко 

Солњои 1980-  1989 Аспиранти ДДТ ба номи В.И.Ленин 
Солњои 1990 – 1991 ассистенти кафедраи математикаи њисоббарории ДДОД ба номи 

Т.Г.Шевченко  
Солњои 1991 – 1993 муаллими калони кафедраи математикаи њисоббарорї ДДОД ба номи 

Т.Г.Шевченко 
Солњои 1993 – 1995 дотсенти кафедраи математикаи њисоббарорї ДДОД ба номи Ќ.Љ.Љўраев 

Солњои 1995 - 2001 Дотсенти коллељи њунарњои њалќї ва санъати тасвирї Коллељи њунарњои 
њалќї ва санъати тасвирии ш. Истаравшан 

Солњои 2001- 2003 муаллими калони кафедраи математикаи њисоббарорї ва механикаи 
Донишгоњи давлатии  миллии Тољикистон (ДДМТ) 

Солњои 2003- 2006 дотсенти кафедраи математикаи њисоббарорї ва механикаи Донишгоњи 
давлатии  миллии Тољикистон (ДДМТ) 

Солњои 2006- то ин 
љониб 

мудири кафедраи мошинњои њисоббарор, системањо ва 
шабакањоДонишгоњи миллии Тољикистон (ДМТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Маълумотнома 
 

Ному насаб:   Нарзуллоев Наим 
 

Аз 01 сентябри соли 2018 дотсенти кафедраи мошинҳои 

ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои  ДМТ кор мекунад. 

 

 
 
Сали таваллуд:   30.01.1954 Љои таваллуд:  Тоҷикистон 

Миллат:   тољик Маълумот:   олї 

Соли 1978 Институти инженер-физикии  шањри  Москва(МИФИ)-ро    хатм 
намудааст 
 
*Унвони илмї: Номзади илмњои физикаю математика, дотсент 
 
*Кадом забонњои хориљиро медонад: русї, англисї 

*Вакили Маљлиси вакилони халќ ҳаст ё не: нест 

*Бо мукофотњои давлатї сарфароз гардонида шудааст ё не: нашудааст 
*Вазъияти оилавї: оиладор, соњиби се фарзанд 

*Суроға: ш.Душанбе, кӯчаи Сино хона 130/5, ҳуљраи 44 

 
Кор ва фаъолияти собиќа: 

 

Солњои  1978-1979   Муњандиси кафедраи њастаи ДМТ 

   Солњои  1979-1983 Аспиранти  Институти физика-техникии АИ Тољикистон 

Солњои     1983-1985 Асистенти кафедраи физикаи  Донишгоњи давлатии тиббии 
Тољикистон (ДДТТ) ба номи Абўалї ибни  Сино 

Солњои     1985-1987 
Ходими илмии лабораторияи оптика ва спектроскопияи Институти 
физика-техникии АИ РТ 

Солњои     1988-1992 
Муаллими калони Институти тиљоратї 

 Солњои    1992-2011               
Чонишини  директори ОАО «Маркази технологї» 

Солњои     2011-2014 
Мудири кафедраи усулњои таълими физикаи факултети физикаи 
ДМТ 

    Солњои 2014-2018 Мудири кафедраи Электроникаи тиббии факултети тиббии ДМТ 

Солњои  2018 то ин 
љониб  

Дотсенти кафедраи мошинҳои ҳисоббарорӣ, системаҳо ва шабакаҳои 

ДМТ 

 
 

 

 

 

 

 



 

МАЪЛУМОТНОМА 
 
Ному насаб  Мањмудов Изатулло Шомуродович 
 
Муаллими калони кафедраи Мошинњои њисоббарор, системањо 
ва шабакањо 
 
 
 
 
 
 
 

*Соли таввалуд(рӯз ва моҳи таваллуд: 05.04.1968                      *Љои таввалуд:  Тоҷикистон 

*Миллат: тољик                                                                                  * Маълумот: олї 

*Соли 1995 Донишгоњи Давлатии омӯзгории шаҳри Кӯлобро хатм кардааст. 

 
*Ихтисос;  физикаю-математик, муаллим 
*Унвони илмї: Номзади илмњои физикаю математика 
 
*Кадом забонњои хориљиро медонад: русї, англисї 

*Вакили Маљлиси вакилони халќ ҳаст ё не: нест 

*Бо мукофотњои давлатї сарфароз гардонида шудааст ё не: нашудааст 
*Вазъияти оилавї: оиладор, соњиби панљ фарзанд 

*Суроға: ш.Душанбе, кӯчаи Н. Қаробое 150/2, хонаи 306 

 
*Кор ва фаъолияти собиќа: 

 
 

    Солњои 1990-1995 Донишљўи факултети физикаю математика Донишгоњи 
давлатии омўзгории шањри Кулоб 

    Солњои 1996-2000 Ассистенти кафедраи физикаи назариявї Донишгоњи 
давлатии омўзгории шањри Кулоб  

    Солњои 2000-2001 Коромўзи факултети физика Донишгоњи давлатии миллии 
Тољикистон 

    Солњои 2002-2005 Аспиранти факултети физика Донишгоњи давлатии 
миллии Тољикистон 

    Солњои 2003-2010 Мудири лабораторияи кафедраи физикаи љисмњои сахти 
факултети физика Донишгоњи миллии Тољикистон 

    Солњои 2010-2012 Ходими калони илмї – тадќиќотии институти назди 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

    Солњои 2013- то ин 
љониб  

муаллими калони кафедраи мошинњои њисоббарор, 
факултети физика Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
  
 

  
 
 

 

 

 



 

МАЪЛУМОТНОМА 
 
 
*Ному насаб  Норматов Зафар Сафармуродович 
 
*Аз 01.01.2009 ассистенти кафедраи Мошинњои њисоббарор, 
системањо ва шабакањо 
 
 
 
 
 

*Соли таваллуд (рӯз ва моҳи таваллуд): 19.06.1979 *Љои таваллуд: Тоҷикистон 

*Миллат: тољик *Маълумот: олї 
 
*Соли 2004 Донишгоњи давлатии миллии Тољикистонро хатм кардааст. 
*Ихтисос: математикаи амалї,  

*Унвони илмӣ: номзади илмњои физикаю математика,ассистент 

*Кадом забонњои хориљиро медонад: русї, англисї бо луѓат 
* Вакили Маљлиси вакилони халќ њаст ё не: нест 
*Бо мукофоти давлатї сарфароз гардонида шудааст ё не: нашудааст 
*Вазъияти оилавї: оиладор, соњиби се фарзанд 

*Суроға: н.Шаҳринав, Ҷамоати деҳоти Чузӣ, деҳаи Элок 

 
*Кор ва фаъолияти собиќа 

 
    Солњои 1996-
2004 

Донишљўи факултети механикаю математика Донишгоњи давлатии 
миллии Тољикистон 

Солњои 2000-2008 Мудири кабинети лингафонї Донишгоњи давлатии миллии 
Тољикистон, факултети Шарќшиносї 

Солњои 2008-2009 Ёвари проректор оид ба таълим Донишгоњи давлатии миллии 
Тољикистон 

Солњои 2008- то ин 
љониб 

Ассистенти кафедраи Мошинњои њисоббарор, системањо ва 
шабакањо Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЪЛУМОТНОМА 
 

 
*Ному насаб  Асомиддинов Зайниддин Шарофович 
 
*Аз 01.09.2007 муаллими калони кафедраи Мошинњои 
њисоббарор, системањо ва шабакањо 
 
 
 
 
 

*Соли таваллуд (рӯз ва моҳи таваллуд): 02.05.1978 

 

*Љои таваллуд: Тоҷикистон 

 

 
 

*Миллат: тољик *Маълумот: олї 

 

*Cоли 2002 Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї-ро хатм 
кардааст. 
 

*Ихтисос: математика- информатика, муаллим  
*Унвони илмї: нест 
*Кадом забонњои хориљиро медонад: русї, англисї бо луѓат 
*Вакили Маљлиси вакилони халќ њаст ё не: нест 
*Бо мукофоти давлатї сарфароз гардонида шудааст ё не: нашудааст 
*Вазъияти оилавї: оиладор, соњиби чор фарзанд 

*Суроға: н.Варзоб,Ҷамоати деҳоти Лучоб, деҳаи Косатароши боло 

 
*Кор ва фаъолияти собиќа 

 

    Солњои 1996-2002 Донишљўи факултети математика Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

Солњои 2002-2004 ассистенти кафедраи математикаи њисоббарої Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

Солњои 2005-2006 муаллими калони кафедраи математикаи њисоббарої Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

Солњои 2007- то ин 
љониб 

муаллими калони кафедраи мошинњои њисоббарор, системањо ва 
шабакањо Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЪЛУМОТНОМА 
*Ному насаб:         Каримов Зоир Давлатбегович  

 

*Аз 02.01.2016 ассистенти кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо 

ва шабакаҳои факултети физикаи ДМТ  

 

*Соли таввалуд(рӯз ва моҳи таваллуд): 19.07.1988                 

 *Ҷои таввалуд:Тоҷикистон  

*Миллат: тоҷик                                                                                   *Маълумот: олӣ 

                 Соли 2010 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм кардааст. 

 

*Соли таваллуд (рӯз ва моҳи таваллуд): 19.06.1979 *Љои таваллуд: н.Шањринав 

*Миллат: тољик *Маълумот: олї 
 
*Соли 2004 Донишгоњи давлатии миллии Тољикистонро хатм кардааст. 

*Ихтисос: Муҳандис  

*Унвони илмӣ: номзади илмњои физикаю математика,ассистент 

*Кадом забонњои хориљиро медонад: русї, англисї бо луѓат 
* Вакили Маљлиси вакилони халќ њаст ё не: нест 
*Бо мукофоти давлатї сарфароз гардонида шудааст ё не: нашудааст 
*Вазъияти оилавї: оиладор, соњиби се фарзанд 

*Суроға: н.Файзобод, Ҷамоати деҳоти Кабкрез, деҳаи Кабкрез 

 

*Кор ва фаъолияти собиқа  

Солҳои 2005 – 2010 Донишҷӯи факултети физикаи Донишгоҳи миллии  Тоҷикистон (ДМТ) 

Солҳои 2010 – 2011 лаборанти кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои 

Донишгоҳи миллии  Тоҷикистон (ДМТ) 

Солҳои 2012 – 2015 Аспиранти Донишгоҳи миллии  Тоҷикистон (ДМТ) 

Солҳои 2016 –то ин 

љониб 

Ассистенти кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои 

Донишгоҳи миллии  Тоҷикистон (ДМТ) 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЪЛУМОТНОМА 
*Ному насаб:         Восидов Шамсиддин Юсуфович 

 

*аз 01.09.2008 ассистенти кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо 

ва шабакаҳои факултети физикаи ДМТ  

 
 

*Соли таваллуд (рӯз ва моҳи таваллуд): 29.06.1985 

Ҷои таввалуд: Тоҷикистон 

 

*Миллат: тољик *Маълумот: олї 
 
*Соли 2008 Донишгоњи миллии Тољикистонро хатм кардааст. 

*Ихтисос: Мошинҳои ҳисоббарор,комплексҳо, системаҳо ва шабакаҳо,  

*Унвони илмӣ: нест 

*Кадом забонњои хориљиро медонад: русї, англисї бо луѓат 
* Вакили Маљлиси вакилони халќ њаст ё не: нест 
*Бо мукофоти давлатї сарфароз гардонида шудааст ё не: нашудааст 
*Вазъияти оилавї: оиладор, соњиби се фарзанд 

*Суроға: н.Хуросон, Ҷамоати Ғозималик, деҳаи  Ғаллаобод  

*Кор ва фаъолияти собиқа  

Солҳои 2003 – 

2008 
Донишҷӯи   Донишгоҳи Давлатии миллии  Тоҷикистон  

Солҳои 2008  то ин 

љониб 

ассистенти кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои 

Донишгоҳи миллии  Тоҷикистон (ДМТ)                                   

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЪЛУМОТНОМА 

 Қурбонназарова Рухзорамо Султонназаровна 

 

*аз моҳи феврали соли 2014 дар вазифаи лаборанти калони кафедраи 

Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳои    

факултети физикаи ДМТ кор мекунад. 

 

   

 

Соли таввалуд (рӯз ва моҳи таваллуд ) 21.01.1990                            

Ҷои таввалуд: Тоҷикистон 

Миллат: тоҷик                                                                                         таҳсилот олӣ               

*соли 2013 Донишгоҳи Давлатии миллии Тоҷикистонро хатм кардааст. 

*Ихтисос, дараҷаи илмӣ: муҳандис,     

* Унвони илмӣ:  

* Кадом забонҳои хориҷиро медонад: русӣ, англисӣ  

*Вакили халқ ҳаст ё не: не    

*Ба мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст ё не: не 

*Вазъияти оилавӣ: муҷаррад 

*Суроға: н. Рудакӣ д Зафар. 
 

*Кор ва фаъолияти собиқа:  

Солҳои  2008 - 2013 Донишҷӯи Донишгоҳи Давлатии миллии  Тоҷикистон 

2014 –то ҳол Лаборанти калони кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва 

шабакаҳои 
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