
МУДИРИ КАФЕДРАИ АСТРОНОМИЯ 

Сафаров Абдулљалол Ѓафурович 18 майї соли 1981 дар 

деаи Анљиркони колхози ба номи Киров (њоло хољагии 

Вањдат)-и ноњияи Москва (њоло н. Мир Сайид Алии 

Њамадонї), дар оилаи коргар таваллуд шудааст, соли 

1998 МТМУ №3, ноњияии номбурдаро хатм намудааст. 

Дар факултети физикаи Донишгоњи давлатии миллии 

Тољикистон солњои 1999-2004 тањсил намуда, онро аз 

рўи ихтисоси астроном бомуваффаќият хатм кардааст. Аз давраи 

донишљўи ба њайси лаборанти кафедраи астрономияи факултети 

физика фаъолияти худро оѓоз намудааст. Аз соли 2004 дар вазифаи 

ассистенти кафедра ба кор мононда шуд. Соли 2005 коромўз-

тадќиќотчї, солњои 2006-2008 аспиранти Институти астрофизикаи АИ 

ЉТ буда, соли 2009 њамчун ходими илмии њамин Институт фаъолият 

намудааст. Аз соли 2010 инљониб дар кафедраи астрономия фаъолият 

дорад. Дар тўли ин солњо дар вазифањои Раиси Шурои сарпарастон, 

муовини декан оид ба таълим кор кардааст. Аз 1 июли соли 2019 

вазифаи мудири кафедраи астрономияро ба ўњда дорад. Аз соли 2015 

аъзои њизби халќи-демократии Тољикистон буда, оиладор, соњиби чор 

фарзанд мебошад. 

Фаъолияти илмии Сафаров А.Ѓ. ба омўзиши физикаи кометањо ва 

метеороидњо бахшида шудааст. Натиљањои илмии ў дар беш аз 30 

маљаллањои илмї ва 40 фишурдаи маърўзањо дар Тољикистон ва 

хориљи кишвар аз љумла маљаллањои таќризии Astronomy and 

Astrophysics Transaction, Advanses and Space Reaserch, Open Astronomy  аз чоп 

баромадаанд. Натиљањои илмии гирифташудаи Сафаров А.Ѓ. доир ба 

муйаян намудани суръат ва ваќти ихрољи чангњои думи аномалии 

кометањо ва таќсимоти онњо дар фазои кайњони назди сайёравї аз 

љумла сайёрањои Зуњро, Замин, Миррих ва Муштарї бахшида шудааст. 

Ў зиљи “Думњои аномалии кометањо”-ро мураттаб кардааст. Њамин аст, 



ки Сафаров А.Ѓ. соли 2008 ва 2009 ѓолиби конференсияи љавонони 

кишвар шуда, соњиби дипломи Кумитаи кор бо љавонони назди 

Њукумати ЉТ, Ифтихорномањои ДМТ, Вазорати маориф ва илми ЉТ ва 

Раёсати Академияи илмњои ЉТ гаштааст. Соли 2014 Сафаров А.Ѓ. 

аълочии маориф ва илми ЉТ шуд. Рисолаи номзадиашро дар мавзўи 

“Тањќиќоти шароити ташаккули думи аномалии кометањо” аз рўи 

ихтисоси 01.03.04-тањќиќоти сайёрањо (астрофизика) бомувафаќият 

соли 2019 њимоя намуд. Сафаров А.Ѓ. бо Сарредаксияи илмии 

энсиклопедияи миллии тољик њамкории зич дорад ва барои омода 

намудани маќолањои илмї дар соњаи кайњоншиносї сањмгузор аст. У 

њаммуалифи як китоби дарсї ва се васоити таълимї мебошад.  

 

 


