
Кафедраи физикаи назариявї. 

Кафедраи физикаи назариявї соли 1958 таъсис ёфтааст. Асосгузор ва мудири аввалини он олими намоёни тољик 

академик Султон Умаров буданд.  

Адњамов Акобир Адњамович, академики АМИТ (Академияи миллии илмњои Тољикистон), профессор, директори 

Институти физикаю  техникаи ба номи С. У. Умарови АМИТ, солњои 1964-1965 мудири кафедраи физикаи назариявии 

ДДТ ба номи В. И. Ленин буданд ва то охири умр дар вазифаи профессори кафедра фаъолият доштанд. Тањти  

сарварии академик А.А. Адњамов гурўњи зиёди олимон тањќиќотњои  илмї гузаронида, то њол дар кафедрањои  

факултети  физикаи Донишгоњи миллии Тољикистон ва дигар мактабњои олиии Љумњурї  ва давлатњои 

муштаракулманофеъ фаъолият доранд. 

 Узви вобастаи АМИТ, профессор Њакимов Ф. Х  солњои 1965-1967, 1969-1980, 1982-1987 ва 1992-1996 вазифаи 

мудирии кафедраро ба ўњда доштанд. Дар ин муддат як зумра дастпарварони кафедра аз ќабили  Њ.О. Абдуллоев, Ќ. 

Комилов,  Д. Ќ. Солињов,  И. Сарњадов, С.Б. Канашкин,  М. И.Копп рисолањои номзадї  њимоя намудаанд.   

Минбаъд вазифаи мудири кафедраро дотсентон  Њ.Р. Рањимов (1967-1969), Ш.Ш. Шокиров (1980-1982) Ќ.Комилов 

(1987-1992), профессор Њ.О. Абдуллоев (1996 - 2010) , дотсент Зарипов А.Ќ. (2010-2015)  ба ўњда доштанд. Аз соли 2015 

то имруз роњбарии кафедраро номзади илмњои физика математика Одилов О.Ш. ба ўњда дорад. Њоло дар кафедра 10 

устод аз љумла 1 академик (С. Одинаев,), 2 профессор (Д.Ќ. Солињов, Ќ. Комилов), 2 номзадњои илм-дотсентон (А.Ќ. 

Зарипов, О.Ш. Одилов)  ва 1 муаллими калон  (Алишери М.)  се асситент (А. Хољаев, Д.У. Њобилов, З.А. Ќодирзода) в 

аду корманди техникї  (Ш.Нурулњаќов, Н. Тоњирљонзода)  ба фаъолияти илмию омўзгорї машѓуланд. 

Проблемаи асосии тањќиќотњои илмии кафедра ба омўзиши њодисањои хаттї ва ѓайрихаттї дар муњитњои 

конденсї ва плазмавї тааллуќ дорад.  



Фаъолияти таълимии кафедраи физикаи назариявї асосан ба таълими фанњои механикаи, назариявї, механикаи 

квантї, термодинамика ва физикаи статистикї, электродинамика, усулњои физикаи математикї ва консепсияи 

табиатшиносии муосир бахшида шудааст. Дар тўли фаъолияти худ кафедра зиёда аз 350 назар мутахассисони соњањои 

мухталифи физикаи назариявиро тайёр намудааст, ки 25 нафарашон доктори илм ва зиёда аз 100 нафарашон номзади 

илм мебошанд. 

Имрўзњо хатмкардањои кафедра дар вазифањои пурмасъули роњбарии вазорату мактабњои олї ва пажўњишгоњњои 

илмї фаъолият менамоянд. Аз  љумла, акдемики  АМИТ, профессор С. Одинаев – собиќ ректори Донишгоњи давлатии 

миллии Тољикистон, академики АМИТ  Ф.Ќ. Рањимї– Президенти  АМИТ, дотсент А.Абдурасулов – собиќ ректори 

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї, дотсент А.Т. Маќсудов- собиќ ректори Донишгоњи давлатии 

Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров, А.М. Мирализода-ректори Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї, Т.А. 

Хољазода-ректори Донишгоњи Славянии Тољикистону Руссия  доктори илмњои физикаю математика, профессор Д.Ќ. 

Солињов – собиќ директори институти илмию тањќиќотии  назди ДМТ, њоло декани факултети физика мебошанд. 

Дастовардњои илмии кафедра дар 7 монографияи илмї, 25 дастурњои таълимї, китобњои дарсї ва садњо 

маќолањои илмї дар маљаллањои гуногуни љумњуриявї  ва хориљи кишвар  ба чоп расидаанд.  

 Махсусан солњои охир дар кафедра навиштани дастурњои таълимї ва китобњои дарсї бо забони давлатї , ки 

бешубња дар раванди  таълим барои донишљўён,унвонљўёну аспирантон мавриди истифода ќарор мегиранд, љоннок 

шудааст. Аз љумла ба забони тољикї китобњои дарсии зерин  нашр шудаанд:  

 
 
 
 



1. М. Љамолов., Ќ.Комилов лексияњо аз механикаи назариявї ќисми 1 кинематикаи нуќта ва љисми сахт динамикаи 
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13.  Њ.О. Абдуллоев,  ДЌ. Солињов, Ф.Ќ. Рањимї – Термодинамика. Душанбе-2016. 430 сах. 

14.  Солињов Д.Ќ,, Комилов Ќ., Зарипов А.Ќ., Истамов Ф.- Маљмуи масъалањо аз физика»-Душанбе-2017 с. «ТоРус». 
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Яке аз пањлўњои муњими фаъолияти кафедра робитањои илмии он бо муассисањои илмии хориљи кишвар мебошад. 

Аз љумла шартномањои тарафайн оиди иљрои корњои илмї-тањќиќотї бо Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. 

Ломоносов, ш. Москва,  Пажўњишгоњи муттањиддаи тањќиќотњои ядроии Федератсияи Руссия, ш. Дубна, Институти  

физикаи ба номи П.Н. Лебедеви АИ ФР, ш.Москва, Донишгоњи миллии ш. Киев, Украина. Институти физикаи 

муњитњои конденсии Академияи миллии илмњои Украина, ш. Лвов ва ѓайрањо амал доранд, ки дар заминаи онњо 

маќолањои илмї дар маљаллањои гуногуни байналмилалї ба чоп расидаанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Умаров Султон  (1908-1964), физикдон, ходими давлатї ва љамъиятї, яке аз муассисони илм дар 

Узбекистон ва Тољикистон ,академики АИ Узбекистон(1943) ва академики АИ Тољикистон(1957), 

Арбоби шоистаи илми РСС Тољикистон. Хатмкардаи Академияи педагогии самарќанд (1931) . 

Собиќаи Фаъолияти корию илмиаш: солњои 1963-1941-дотсенти факултаи физикаю математикаи 

Донишгоњи давлатии Узбекистон (Самарќанд): 1941-1942- аввал муовин сипас директори 

Донишкадаи давлатии педагогии Тошканд : 1942-1943 ва 1945-1950-ректори Донишгоњи  

давлатии Осиёи Миёна (Тошканд ):1950-1956-мудири Шўъбаи физикаи назариявии Пажўњишгоњи 

физикаю техникаи АИ Узбекистон , 1956-1957- директори њамин  Пажўњишгоњ. Солњои 1957-1964 

(то поении умр )- Президенти АИ РСС Тољикистон ва дар як ваќт мудири кафедраи физикаи 

назарии ДДТ буд. Таълифоти илмии Умаров ба мехханикаи статистї  физикаи ядро (њастта) 

электроникаи физикї, наз- арпияи олоти нимноќилї ва фалсафаи табиатшиносї оинанд .Њамчунин , ба забони узбекї 

чанд асарри свњнавї ва шеърњо навиштааст. Дар давраи сарвари АИ РСС  Тољикистон будани Умаров дар пешрафти 

илми тољик таккони љиддй ба амал омад.  

  Умаров Султон бунёдгузори Пажўњишгоњи  физикаю техникаи АИ Тољикистон аст, ки ин дам мусаммо ба номи ўст. 

Умаров узви Кумитаи иќтисодии Шўрои миллатњои Шўрои Вазирони СССР,Комиссияи умуми иттифоќии 

аттестатсионї, Шўрои њамоњангсози фаъолияти илмии академияњои љумњурињои иттифоќї, Раиси Шўрои илмї оид ба 

омўзиши ќуввањои истењсолкунандаи љумњурї ва сармуњаррири маљаллаи «Маърўзањои АИ Тољикистон »буд .Бо ордени 

Ленин, 2 ордени Байраќи Сурхи Мењнат ,чандин медал ,ифтихорномањои Раёсати Шўрои Олии РСС Узбекистон ва РСС 

Тољикистон мукофотонида шудааст . 



 

Адњамов Акобир (1928-1990), физикдон доктори илмњои физикаю математика 

(1964),профессор (1966),академики АИ ЉТ (1968). Хатмкардаи Донишгоњи давлатии 

Самарќанд (1949). Фаъолияти мењнатиашро дар ДДТ оѓоз кврда, дар вазифањои муаллими 

калон (1953-1954), декани факултаи физикаю математика (1953-1954) кор кардааст . 

Фаъолияти минбаъдаи мењнатиаш дар вазифањои директории Пажўњишгоњи физикаю 

техникаи АИ ЉТ, саркотиби илмии АИ Љаённ кардааст. (1965-1968) . 

         Адњамов Акобир ба сектори физикаи назарриявї ва силсилаи лабораторияњои 

ултрасадо, тањлили рентгенї – сохторї , тањлили активатсионї, электроникаи квантї ва 

криогенї дар Пажўњишгоњи фавќуззикр асос гузоштааст.  

Тадќиќоти илмии Акобир ба акутикаи молеекулї ва назарияи кинетики пањншавї ва 

фурўбарии ултрасадоро  дар моеъњо кор карда баромадааст . Назарияи кинетики эластикї ва ѓилзати моддањои 

ѓайриякљиса ва падидањои интиќорлро тарњрезї намудааст . 

Адњамов Акобир муаллифи зиёда аз  100  маќолаи илмї ва чандин китобу дастурњои таълимї аст . Узви Шўрои 

олимони АИ СССР , Шўрои олимони ВДОММ СССР , Шўрои олимони ДДМТ буд. Дорандаи ордени  «Нишони фахрї 

»,медалњои « барои мењнати шоён » ва «Собиќадорї мењнат» аст. 

 

 

 

 



                                                   

Ҳакимов Фотеҳ Холиқович (20.04.1937) дар шаҳри Душанбе, дар оилаи зиёиён ба 

дунё омадааст. Пас аз хатми мактаби миёна, соли 1954 ба факултети физикаю математикаи 

Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон дохил шуда, онро бо дипломи аъло соли 1959 хатм 

намудааст.  

Дар соли 1960 ба аспирантураи факултаи физикаи Донишгоҳи давлатии Маскав ба 

номи М.В.Ломоносов дохил шуда, онро соли 1963 ба итмом мерасонад. Аз соли 1963 

Ҳакимов Ф.Х. дар вазифаи муаллими калони кафедраи физикаи назариявии Донишгоҳи 

давлатии Тоҷикистон ба фаъолияти илмӣ-омӯзгорӣ мепардозад. Соли 1964 натиҷаи корҳои 

илмии худро таҳти роҳбарии профессор Власов А.А. дар мавзӯъи “Оиди хосиятҳои 

статсионарии плазмаи комилан ионизатсияшуда дар майдони магнитии диполӣ бо 

назардошти чархиш” ҷамъбаст намуда, дар Донишгоҳи давлатии Маскав  рисолаи 

номзадиро дифоъ намудааст. Соли 1964 ба вазифаи декани факултаи физикаю-математика 

таъин шуда буд. 

Пас аз як сол Ҳакимов Ф.Х. ба вазифаи мудири кафедраи физикаи назариявӣ таъин 

мегардад. Солҳои 1969-1973 боз дар вазифаи мудири кафедраи физикаи назариявӣ кор 

карда буд. Солҳои 1973-1975 ходими калони илмии Пажуҳишгоҳи физикаи Академияи Илмҳои ИҶШС, солҳои 1976-1979 

ҳамчун мудири кафедраи физикаи назариявии  Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон кору фаъолият бурда буд. Соли 1980 дар 

пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии физикаи хастаи Донишгоҳи давлатии Маскав дар мавзӯъи “Масъалаҳои назарияи плазмаи 

турбулентӣ” (турбуленти қавӣ) рисолаи докториро ҳимоя намуд. Солҳои 1981-1987 мудири кафедраи физикаи назариявии 

Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон,  солҳои 1987-1998 декани факултети физикаи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, солҳои 

1992-1996 мудири кафедраи физикаи назариявии факултаи физика фаъолият бурдааст.  

Инҷунин Ҳакимов Ф.Х. муаллифи зиёда аз 300 мақола, аз ҷумла 27 бо забони хориҷӣ, 7 монография ва 16 адад 

китобҳои дарсӣ мебошад. Тадқиқотҳои асосии Ҳакимов Ф.Х. ба физикаи плазмаи турбулентӣ ва муҳити конденсатсияшуда 



бахшида шудааст. Ҳакимов Ф.Х. дар давоми фаъолияти худ бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шудааст: Аълочии 

маорифи халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии мактабҳои олии ИҶШС, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, академики Академияи байналхалқии информатика, равандҳои информатсионию технологӣ, академики 

Академияи байналхалқии мактабҳои олӣ, Арбоби илм ва техникаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Корманди шоистаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.  

 

 

Абдуллоев Њабибулло (1946-2020), физикдон . доктори илмњои  физикаю математика 

(1912), профессор (1996). Узви вобастаи АИ ЉТ Хатмкардаи ДДТ. Ходими шоистаи илми 

Тољикистон (2000). Фаъолияти мењнатиаш дар ДДТ аз ассистенти кафедраи физикаи 

назариявї оѓоз гардида (1968 – 1972), минбаъд дар вазифањои дотсент (1972 – 1994), 

профессор(1994) кор кардааст ва аз соли 1996 то соли 2011 мудири њамин кафедра кор 

кардааст.  

 Тадќиќоти илмии Абдуллоев  Ба назарияи сохторњои ѓайрихатии системањои 

магнитї мансубааст. Абдуллолев тасвири назариявии бархурди ѓайричандирии 

солитонњо, сохтори њолатњои умумикардашудаи когерентиро нисбат ба гуруњњои 

пешнињод намудааст. 

Абдуллоев муаллифи  зиёда аз 260 маrолаи илм, 3 монография ва 12 китоби дарсї 

мебошад. Сазовори медали «Хизмати шоиста» (2006), Арбоби илм ва техникаи ЉТ 

(2011). Љоизаи АИ ЉТ ба номи С.У. Умаров (2014) гаштааст. 


