ТАҚРИЗИ
роҳбари илмӣ ба кори диссертатсионии Ёров Меҳрдод Раҳматуллоевич дар
мавзӯи «Амсиласозии компютерии системаи иттилоотию хизматрасонии
Комиссияи олии аттестатсионӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.13.18 - Амсиласозии математикӣ,
усулҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо

Муаллифи диссертатсия Ёров Меҳрдод Раҳматуллоевич ба ҳайси
аспиранти кафедраи информатикаи факултети механикаю математикаи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз соли 2018 то инҷониб тибқи нақшаи
тасдиқгардида ба пешбурди корҳои илмӣ-таҳқикотӣ аз рӯйи мавзӯи зикршуда
машғул аст. Муаллиф дар раванди омӯзиши масъалаҳои таҳқиқот, гирдоварии
адабиёт ва маводи корӣ, озмоишгузарониҳои компютерй, таҳлили натиҷаҳои
ҳосилшуда, навиштани мақолаҳои илмӣ, иштирок ва маърӯзакунӣ дар
семинару конференсияҳо ва инчунин таҳияи диссертатсия худро ҳамчун
донандаи хуби ҷабҳаҳои гуногуни илмҳои информатика ва технологияҳои
иттилоотӣ муаррифӣ карда тавонист.
Ӯ дар давраи аспирантӣ тамоми вазифаҳои аз тарафи роҳбари илмӣ,
кафедра, факултет ва раёсати илми донишгоҳ супоридашударо сари вақт ва бо
сифати баланд иҷро карда, аз рӯйи соҳаи таҳқиқоти худ дорои сифатҳои
мутахассиси ташаккулёфта ва соҳиби маърифату фарҳанги баланд будани
худро намоиш додааст.
Аспирант Ёров М.Р. бо истифода аз маводи зиёди илмию амалии аз
китобхонаҳо ва Интернет дастраснамудааш қобилияти мустақилона иҷро
намудани таҳқиқоти назариявӣ ва болобарии малакаҳои таҷрибагузарониҳои
компютериашро ривоҷу равнақ додааст. Ӯ аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқотиаш
якчанд маротиба дар конфронсҳои илмӣ ва илмию амалии байналмилалӣ,
ҷумҳуриявй ва дохилидонишгоҳй бо маърӯзаҳо баромад намудааст.
Натиҷаҳои таҳқиқотии диссертант дар 7 интишороти ӯ инъикос ёфтаанд,
ки аз онҳо 6-тояшро мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои тақризшавандаи
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ банашррасида ташкил
додаанд. Натиҷаҳои илмии мазкур аз тарафи мутахассисони пешбари соҳа
баҳои баланд гирифта, бо эътимоди кофӣ муҳтавои таҳқикоги
гузаронидашуда ва дарунмояи асосии диссертатсияро инъикос мекунанд.
Ҳисоб мекунам, ки таҳқикоти диссертатсионии М.Р. Ёров кори
баитмомрасидаи илмй-тахассусӣ буда, аз ҷониби муаллиф мустақилона ва дар
сатҳи баланди илмй анҷом дода шудааст. Муаллиф дорои сифатҳои кофии
касбӣ буда, метавонад аз рӯйи соҳаи таҳқиқоти илмии худ мустакилона
масъалаҳои илмй-таҳлилй гузорад ва онҳоро ҳал намояд. Дар маҷмӯъ М.Р.
Ёровро метавон ҳамчун корманди илмӣ-техникии ташаккулёфта ва ба дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ сазоворбуда тавсиф кард.
Таҳқиқоти анҷомдодаи М.Р. Ёров ба ҳадафҳои стратегии мамлакат роҷеъ
ба мувофиқ гардонидани натиҷаҳои илмҳои бунёдӣ, дақиқ, техникӣ ва

эксперименталӣ, ки дар паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба
Маҷлиси Олии мамлакат мавриди таваҷҷуҳи махсус қарор гирифгаанд, хеле
созгор мебошанд. Ҳадафи асосии таҳкикоти диссертатсионии муаллиф аз
таҳия, таҳқиқ, таҳлил ва татбики асосҳои методологӣ ва назариявии системаи
хизматрасонй ва барномавию иттилоотии худкор ва худидора барои
замимаҳои пойгоҳи додаҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз технологияҳои муосири
веббарномарезӣ иборат буда, ба идоракунии фаврӣ ва фаъолияти босамари ин
муассисаи давлатӣ зимни аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмй-техникӣ
нигаронида шудааст ва дар доираи амалисозии «Бистсолаи омӯзиш ва рушди
фанҳои табиатшиносӣ, дакик ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» ва «Барномаи
ҳукумати электронӣ» тарҳрезӣ гаштааст.
Ҳамин тарик, диссертатсияи Ёров М.Р. «Амсиласозии компютерии
системаи иттилоотию хизматрасонии Комиссияи олии аттестатсионӣ» ба
тамоми талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони илмӣ (дотсент,
профессор)» (Қарори Ҳукумати ҶТ, №505 аз 26.11.16) ҷавобгӯ буда, ба
пуррагӣ аз рӯйи талаботи шиномномаи ихтисоси 05.13.18 - Амсиласозии
математикӣ, усулҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо омода гардидаасг.
Дар ин радиф меҳисобам, ки диссертатсияи номзадии М.Р. Ёровро ба
шӯрои диссертатсионии 6О.КОА-013 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
аз рӯйи ихтисоси 05.13.18 — «Амсиласозии математикӣ, усулҳои ададй ва
комплекси барномаҳо» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
техникӣ ба ҳимоя кабул кардан мумкин аст ва худи муаллиф бешубҳа сазовори
дараҷаи илмии матлуб мебошад.
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