
Ба шурои диссертатсионии 6В.КОА-020 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакй, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Аҳмадов Сафармад Гадомадович - номзади илми филология, дотсенти 

кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 

69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро 

ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Миралиева 

Сарварбӣ Толибовна дар мавзуи «Лирикаи иҷтимоии Рустам Ваҳҳобзода (ваҷҳаи 

шоирӣ, мавқеи адабӣ ва масъалаҳои асосй)», ки ба шурои диссертатсионии 

6В.КОА-020-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; 

равобити адабӣ пешниҳод гардидааст, баён менамоям.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69-и 

Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи 

иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки 

барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар 

бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам:

Насаб, ном, номи падар Аҳмадов Сафармад Гадомадович

Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи 

соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки 

аз рӯйи он диссертатсия ҳимоя 

шудааст.

номзади илми филология, 10.01.03. - 

Адабиёти халқҳои хориҷи кишвар 

(адабиёти тоҷик)

Номи пурраи муассисае, ки 

ҷойи кори асосӣ ба шумор 

меравад.

МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав»
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Номгӯйи интишороти асосии 

муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзуи 

диссертатсия дар маҷаллаҳои 

тақризшаванда дар панҷ соли 

охир (аз 15 мақола зиёд 

пешниҳод нашавад).
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русӣ). - Маводи конференсияи

байналмилалии илмӣ-амалии ДСРТ дар 

мавзуи «Масъалаҳои муҳимми филологӣ». - 
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номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2020. - №4/ 
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12. Аҳмадов, С.Г. Вижагиҳои тасвироти 

шоирона дар шеъри Ғаффор Мирзо. - Паёми 

ДДБ ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2021. 
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шеъри Ҳабибулло Файзулло. - «Мактаб». - 
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Ҳиравӣ. - Маводи конференсияи
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байналмилалии илмӣ дар мавзуи «Вазни 

арӯз ва таҳаввули он дар шеъри форсии 

тоҷикӣ» бахшида ба 80-солагии доктори 

илмҳои филология, профессор Урватулло 

Тоиров. - Душанбе, ДМТ. - 10.05.2022. - 
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15. Аҳмадов, С.Г. Нақду баррасии 

достони «Асрор»-и Ғаффор Мирзо. - Маводи 

конференсияи байналхалқии илмӣ дар 
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масъалаҳои нусхашиносӣ, тарҷума ва нақди 
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Номзади илми филология, дотсенти

кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии

Бохтар ба номи Носири Хусрав Аҳмадов С.Г.

Имзои С.Г. Аҳмадовро тасдиқ менамоям:

Сардори шуъбаи кадрҳои Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

«Хз » июни соли 2022.

Шукурзод Ҷ.А.
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