
Маълумотномаи мудири кафедраи электроникаи физикӣ 

 Ман Ҳамроқулов Раҷабмурод Бадриддинович 

16.07.1975 дар деҳаи Симиганҷи ноҳияи Ваҳдат 

таввалуд шудаам. Соли 1982 ба мактаби миёнаи 

рақами 55-и ба номи Н.Розиқови ҳамин деҳа рафта 

соли 1992 онро хатм намудам. Баъди хатми мактаби 

миёна ҳуҷҷатҳои худро ба факултети физикаи 

Донишгоҳи давлати Тоҷикистон, ихтисоси 

радиофизика ва электроника супорида сазовори 

номи донишҷў гардидам. Донишгоҳро бо баҳои хубу аъло соли 1997 

хатм намудам.  

Фаъолияти кори худро аз соли 1994 ба ҳайси лаборант дар 

кафедраи Усули таълими физика оғоз намудам. Баъдтар дар вазифаҳои 

муҳандис (1995-1999), лаборанти калон (1999), ассистент (1999-2003) ва 

муаллими калони  кафедраи электроникаи физикї (2003-2012)  кор 

кардам. Аз соли 2012 то соли 2013 иҷрокунандаи вазиваи мудири 

кафедраи электроникаи физикиро ба уҳда доштам. Аз соли 2013 то 

соли 2017 дар вазифаи муовини декан оид ба таълим адои вазифа 

кардаам. Аз моҳи апрели соли 2018 то инҷониб вазифаи мудири 

кафедраи “Электроникаи физики”-ро ба ӯҳда дорам. Бо ҳаммуалифии 

ман 3 дастури методӣ ва зиёда аз 50 тезису мақолаҳо рӯи чапро 

дидаанд. 

 Соли 1999 ба шўъбаи ғоибонаи аспирантураи Донишгоҳи Милли 

тоҷикистон дохил шуда онро соли 2004 хатм намудам.  

3-юми маи соли 2012 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи 

“Структура и электрические свойства поликристаллических плёнок 

теллурида кадмия, синтезированных при различных технологических 

условиях дифоъ намуда соҳиби унвони номзади илмҳои физикаю 

математика гардидам.  

 Миллатам тоҷик, оиладор, соҳиби 5 фарзанд мебошам. 

 Аз 28-уми феврали соли 2011 аъзои ҳизби Халқи Демократии 

Тоҷикистон ҳастам. 

Кафедраи электроникаи физикӣ соли 1990 дар ассоси ихтисоси 

«Радиофизика ва электроника», ки ҳанўз соли 1980 дар факулта кушода 

шуда буд, таъсис дода шудааст. Мудири аввалини он профессор 

Fафуров В.F. буд. Аз соли 1998 то соли 2009 ва аз 2013 то 2017 роҳбарии 

кафедраро номзади илмҳои техникӣ дотсент Гадоев С.М. ба ўҳда 

доштанд. Аз соли 2009 то 2013 ин вазифа ба дўши дотсент Азизов К.Ҷ. 



буд. Аз соли 2017 то инҷониб роҳбарии кафедра ба зиммаи дотсенти 

кафедра Ҳамроқулов Р.Б. вогузор карда шудааст. Ҳоло дар кафедра як 

нафар профессор Султонов Н.С., 4 нафар дотсентон:  Гадоев С.М., 

Акобирова А.Т., Ҳамроқулов Р.Б., Fафуров О.В.  кор ва фаоълият 

менамоянд. 

Аз бахши фанҳои умумисоҳавӣ фанҳои интихобӣ устодони 

пуртаҷрибаи кафедра дарс мегўянд. Бахши фанҳои тахассусӣ 8 фанро 

дар бар мегирад. Аз фанҳои умумикасбӣ дар 9 фан ва аз фанҳои 

тахассуси дар 6 фан корҳои лабораторӣ гузошта шудааст. 

Дар кафедра корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар ду самт иҷро мешаванд. 

Самти аввал, ба омўзиши таъсири омилҳои беруна ба маводҳои 

нимноқилӣ ва асбобҳои дар асоси онҳо сохташуда тааллуқ дошта, 

самти дигар ба сохтани асбобҳои детекторӣ ва фотоэлементҳои дар 

асоси пайвастагиҳои нимноқилҳои поликристаллӣ бахшида шудааст. 

Устодони кафедра ба ихтирокорӣ низ рағбат доранд. Масъалан, 

ихтирои Акобирова А. ва Обухов Ю.В. таҳти №1794 323А3 дар мавзўи 

«Тарзи тайёр кардани пардаҳои детектории нурафкании ионизатсионӣ 

дар асоси теллуриди кадмий» ва ихтирооти Гадоев С. ва Скоробогатов 

П.К. дар мавзўи «Такт –ПЗУ 256КР» ба қайд гирифта шудаанд. 

 Аз тарафи устодони кафедра дар 5 соли охир 6 китобу дастурҳои 

таълими бо забони тоҷикӣ таҳия ва нашр шудаанд.  

Дар кафедра 2 маҳфили илмӣ амал мекунад: “Радиофизикони 

ҷавон” - роҳбари маҳфил, дотсенти кафедра Ғафуров О.В. ва 

“Радиоэлектроника, имрӯз ва фардо” – роҳбари маҳфил, профессор 

Султонов Н. 


