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Санаҳои 25-26 ноябри соли 2021 дар Институти физикаю техникаи 

ба номи С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

Симпозиуми физикони Тоҷикистон, бахшида ба 85-солагии академик 

Р. Марупов баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур олимон - физикони 

кишвар аз муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва донишгоҳҳо иштирок ва бо 

маърӯзаҳои илмӣ баромад намуданд. Ҳамчунин ба чорабинии мазкур 

физикон аз донишгоҳҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон бевосита ташриф 

оварда, физикони тоҷик аз донишгоҳҳои Федератсияи Россия тариқи 

маҷозӣ иштирок ва баромад намуданд. 

Дар симпозиум масъалаҳои мубрами физикаи муосир аз ҷумла дар 

самтҳои 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, ҳамчунин масъалаҳои рушди илмҳои 

физикӣ ва техникии кишвар дар даврони соҳибистиқлолӣ, нақши илми 

физика дар ҷомеаи муосир, нақши ҷамъиятҳои илмӣ дар ҷаҳони имрӯза 

баррасӣ гардиданд. 

Таҷрибаи даҳсолаҳои охир бевосита нишон медиҳад, ки илми 

муосир, дар муқоиса бо илми асрҳои гузашта, бештар хусусияти 

иҷтимоӣ ва коллективӣ пайдо намудааст. Кашфиёту коркардҳои 

назариявӣ, ҳалли масъалаҳои бунёдӣ ва татбиқи лоиҳаҳои миқёсии 

илмӣ эҳтимолан на аз ҷониби олимони алоҳида, балки аз ҷониби 

гурӯҳҳои илмии касбӣ – оғоз аз мактабҳо ва лабораторияҳои илмӣ то 

шабакаи васеи ҳамоҳангшудаи олимон ва мутахассисон ба даст оварда 

мешавад. Ин амалия дар тамоми мактабҳои илмии ҷаҳон ҳамчунин 

тавассути ҳамкории байналмилалии ҳам олимони алоҳида ва ҳам 

ҷомеаҳои илмӣ, лоиҳаҳои муштараки таҳқиқотӣ, чорабиниҳои илмӣ – 

конференсияҳои байналмилалӣ, симпозиумҳо, нишастҳои техникӣ, 

мактабҳо ва ғайра рушд ёфтааст. Ҳамзамон, яке аз роҳҳои самараноки 

ташкили ҳамкории қавии олимон ва мутахассисони соҳаи илми 



мушаххас дар ҳудуди кишварҳо фаъолияти ҷамъиятҳои илмӣ мебошад, 

аз ҷумла – ҷомеаҳои физикӣ. 

Қайд мекунем, ки соли 1989 Ҷамъияти физикаи ИҶШС низ таъсис 

дода шуда буд ва нусхаи оинномаи он то ҳоло дар Институти физикаю 

техникаи ба номи С.У.Умарови Академияи миллии илмҳои 

Тоҷикистон маҳфуз аст. Баъдтар, соли 1990 дар заминаи ИФТ ба номи 

С.У.Умарови АМИТ оинномаи Ҷамъияти физикаи Тоҷикистон низ 

тасдиқ карда шуд ва ҷамъияти мазкур ба кор шурӯъ намуд. Аммо, 

бинобар оқибатҳои суқути ИҶШС дар соли 1991 ва давраи душвори 

солҳои 90-уми асри гузашта, Ҷамъияти физикаи Тоҷикистон 

фаъолияти расмии худро муваққатан қатъ кард. 

Имрӯз, ба шарофати талошҳо ва стратегияҳои муваффақонаи 

сиёсии сарвари кишвар, мо дар шароити сулҳу осоишта ва оромӣ 

зиндагӣ дорем, ки заминаи ивазнашавандаи на танҳо ҷомеаи 

шаҳрвандии ҳамаҷониба рушдёфта, балки таҳқиқоти илмӣ ва ҳалҳои 

нави технологии инноватсионии бунёдӣ мебошад. 

Қайд мекунем, ки дар замони муосир ҷамъиятҳои физикаи 

аксарияти кишварҳо ва иттиҳодҳои ҷаҳон дар самти рушди таҳқиқоти 

илмӣ ва корҳои ташкили илм бомуваффақият фаъолият бурда 

истодаанд. Аз ҷумла ҷамъиятҳои физикӣ дар баргузории мактабҳо ва 

конференсияҳои васеи байналмилалии илмӣ саҳми назаррас доранд, ки 

дар онҳо махсусан муҳокимаи бевоситаи масъалаҳои илмӣ бо 

намояндагони мактабҳо ва ширкатҳои бузурги саноатӣ барои рушди 

илми кишварҳо аҳамияти назарраси амалӣ дорад. Илова ба ин, дар 

чорабиниҳои ҷамъиятҳои физикӣ олимон ва мутахассисон, ки аксарият 

намояндагони мактабҳои бонуфузи илмии байналмилалӣ ва 

ширкатҳои бузурги технологӣ мебошанд, имкон пайдо мекунанд 

потенсиали ҳамкориро бо олимони варзида ва мутахассисони ҷавон 

амиқ ва воқеъбинона арзёбӣ намоянд. Яъне, баргузории чунин 

чорабиниҳои амалии илмӣ барои бунёди лоиҳаҳои муштараки илмӣ-

техникӣ ва ҷалби технологияҳои нави инноватсионӣ ба илм, 

истеҳсолот ва саноати кишвар мусоидат намуда, аз ҷумла саҳми 

физикони кишварро дар амалисозии «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 

фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» дар 

солҳои 2020-2040, рушди тафаккури техникӣ ва тавсеаи ҷаҳонбинии 



илмии ҷомеа боз ҳам бештар менамояд ва бешубҳа самараи мусбӣ 

хоҳад овард. 

Бинобар он, бо дарназардошти далелҳои қайдшуда аҳли 

иштирокчиёни Симпозиуми физикони Тоҷикистон тарафдор ва тасдиқ 

менамоянд, ки: 

– фаъолияти Ҷамъияти физикаи Тоҷикистон дар заминаи Институти 

физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови Академияи миллии 

илмҳои Тоҷикистон барқарор карда шавад; 

– эҳёи фаъолияти Ҷамъияти физикаи Тоҷикистон, бо истифода аз 

потенсиали умумӣ, дар ҳамкорӣ, аз ҷумла бо ҷамъиятҳои физикаи 

кишварҳои ҷаҳон барои баланд баровардани сатҳи рақобатпазирии 

илми ватанӣ, алалхусус дар пасманзари динамикаи замони муосир 

зарур ва саривақтӣ мебошад; 

– рушди ҳамкории илмӣ бо ҷамъиятҳои физикаи кишварҳои ҷаҳон 

барои боз ҳам мукаммал шудани алоқаҳои илмӣ ва ба роҳ мондани 

таҳқиқоти ҳамҷоя бо марказҳои илмӣ-техникии байналмилалӣ 

мусоидат намуда, барои рушди илми физикаи кишвар имконият ва 

шароитҳои назаррас ба вуҷуд меорад; 

– рушд ва дастгирии илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, аз ҷумла 

самти физика, бо роҳи муттаҳид ва ҳамоҳанг намудани таҳқиқоти 

физикони кишвар бо марказҳои физикии ҷаҳонӣ, на танҳо барои 

баланд баровардани сатҳи дониш ва таҳқиқоти физикӣ, балки 

бевосита дар рушди саноат, ки нишондиҳандаи асосии нуфузи ҳар 

як кишвар аст ва расидан ба ҳадафи чоруми миллии стратегӣ – 

саноатикунонии босуръати кишвар мусоидат менамояд; 

– бояд ёдрас намоем, ки аксарияти дастовардҳои инсоният дар 

бистсолаи якуми асри XXI пеш аз ҳама натиҷаи таҳқиқоти илмҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ ва аз ҷумла илми физика мебошанд, ки 

охирин дар ҷаҳони муосир мақоми муҳим дорад. Бинобар он, аз 

ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват карда мешавад, ки баҳри пойдории ободӣ ва 

фаъолияти бунёдиву созанда ҳар қадар бештару беҳтар барои 

рушди соҳаҳои мазкур мусоидат намоянд. 
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