
 

 

 

 

 

 

 

МАКТУБИ ИТТИЛООТИИ ДУЮМ 

 

VII Конференсияи байналмилалии 

«МАСЪАЛАҲОИ  МУОСИРИ  ФИЗИКА» 
 

 
 

Ҳамкасбони  гиромиқадр! 

Шуморо барои иштирок дар кори Конференсияи VII 

байналмилалии «Масъалаҳои муосири физика», ки  

9-10 октябри 2020 с. 

дар Институти физикаю техникаи ба номи 

С.У. Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

баргузор мегардад даъват менамоем. 

 

Душанбе, Тоҷикистон  



 

 Кумитаи тадорукоти илмӣ: 
 

Ф.Раҳимӣ (Раис, Тоҷикистон), Ҳ.Ҳ.Муминов (Ҷонишини раис, 

Тоҷикистон), Ф.Шокир (Ҷонишини раис, Тоҷикистон), С.Одинаев 

(Тоҷикистон), М.А.Анисимов (ИМА), Ф.Ҳ.Абдуллоев (Ӯзбекистон), 

Д.Матрасулов (Ӯзбекистон), М.Ю.Ташметов (Ӯзбекистон) 

И.Н.Аскарзода (Туркия), С.Саксена (Британияи кабир), 

Л.А.Булавин (Украина), М.И.Илолов (Тоҷикистон), Н.Н.Низомов 

(Ӯзбекистон), В.И.Лебедев (Россия), Г.И.Лихтенштейн (Изроил), 

Н.П.Маломуж (Украина), Ю.П.Рыбаков (Россия), В.А.Матвеев 

(Россия), Ӯ.М.Мирсаидов (Тоҷикистон), М.Ф.Головко (Украина), 

Р.Мирзоқулов (Қазоқистон), З.Ҷ.Усмонов (Тоҷикистон), 

Ю.М.Шукринов (Россия), З.Ҳ.Раҳмонов (Тоҷикистон), 

С.М.Аҳмадзода (Тоҷикистон), Т.Ҳ.Сaлихов (Тоҷикистон). 
 

 Кумитаи тадорукоти конференсия: 

Ҳ.М.Ахмедов, Ҷ.Х.Халиков, И.Н.Ғаниев, У.Мадвалиев, З.В.Кобулиев, 

Ҳ.С.Каримов, С.Ф.Абдуллоев, Д.Қ.Солеҳов, А.А.Абдурасулов, Ф.Холмуродов, 

А.Холов, И.Р.Раҳмонов, Қ.Кабутов, А.Т.Мақсудӣ, Б.С.Умаров, Ш.Ш.Азимов, 

И.Ҳ.Юсупов. 
 

 Котибони конференсия: 

Р.Баҳромзод, А.Р.Мукумов, С.Ф.Одинаев, Х.Р.Раҳмонов  
 

 Бахшҳои асосии конференсия: 

 Физикаи назариявӣ, системаҳои динамикӣ 

 Муҳитҳои конденсӣ, нанотехнологияҳо ва маводҳои нав 

 Масъалаҳои энергетикаи таҷдидпазир ва ғайрианъанавӣ 

 Нурҳои кайҳонӣ, физикаи ядроӣ ва технологияҳо 

 Физикаи атмосфера, тағйирёбии иқлим ва масъалаҳои об 

 Физикаи тиббӣ ва биологӣ 
 

 Забони кории конференсия:  

тоҷикӣ, русӣ,   англисӣ. 

 Маводҳоро барои конференсия лутфан ба суроғаи зерин 

ирсол намоед: 

phti.tajikistan@gmail.com 

 Мўҳлати ирсоли маводҳо: 

то 20 сентябри 2020 с. 

 Макони баргузории конференсия: 



 

Душанбе, хиёбони Айнӣ, 299/1 – Институти физикаю техникаи ба номи 

С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. 

 

 Телефонҳо барои маълумот: 

Ҳ.Ҳ.Муминов – (+992) 919 042476  Ф.Шокир – (+992) 927770426 

Ф.Холмуродов – (+992) 935153003 

Р. Баҳромзод  А.Р. Мукумов С.Ф. Одинаев Х.Р. Раҳмонов  

(+992) 987130918 (+992) 988255388 (+992) 938013201 (+992) 938249292 
 

 Web: https://phti.tj (Илм ва инноватсия–Чорабиниҳои илмӣ–Конференсияҳо) 
 

 

Тағйироту иловаҳои муҳими дар Мактуби 

иттилоотии дуюм воридшуда 

1). Мӯҳлати ирсоли маводҳо то санаи 20.09.2020 тамдид 

шудааст. 

2). Беҳтарин маърӯзаҳои илмии муаллифони бурунмарзӣ 

барои нашр дар маҷаллаи илмии муқарризишавандаи 

"Ахбори АМИТ" (https://journals.anrt.tj/ofm.php) тавсия 

мешаванд. 

3). Муаллифоне, ки мехоҳанд тариқи фосилавӣ иштирок 

намоянд метавонанд ишораи шабакавии (ссылка, link) навори 

маърӯзаи худро ба суроғаи электронии Кумитаи тадорукот 

“phti.tajikistan@gmail.com” ирсол намоянд (масалан, тариқи 

сабт дар Облако, Яндекс-диск ва ғ.). Дар сарсухани навор бояд 

барои ин конференсия сабт шудани маърӯза қайд шуда 

бошад. Навори муаллифоне қабул мешаванд, ки то санаи 

20.09.2020 маводи матниро ирсол карда буданд. 

 

 

 

Кумитаи тадорукот 

phti.tajikistan@gmail.com 


