
ХУЛОСАИ

комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бИ.КОА-020-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Абдуллоева 
Машҳура Нематовна дар мавзуи «Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар 
матбуоти даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва 
«Ҷавонони Тоҷикистон» - солҳои 2015-2020)» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология, аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманигорӣ пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Абдуллоева Машҳура Нематовна ба таҳлилу 

таҳқиқи масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик бахшида 

шудааст. Аҳаммияти таҳқиқоти мазкур аз он иборат аст, ки ин мавзуъ 

дар илми журналистика нав буда, дар муайян намудани ҷойгоҳи 

матбуоти даврӣ дар инъикос ва баррасии масъалаҳои сайёҳӣ ва 
таъсиррасонӣ ба пешравии ин соҳа муҳим ва судманд дониста мешавад.

Таҳқиқи омилҳои рушди сайёҳӣ дар кишвар, дарки дараҷаи 
таъсири маводи нашрияҳои даврӣ дар ташаккули афкори сайёҳони 
эҳтимолӣ, баррасии доманаи мавзуъҳо ва роҳу усулҳои тарғиби 
мавзеъҳои сайёҳӣ, истифодаи жанрҳои публитсистӣ дар инъикоси 
масъалаҳои марбут ба мавзуъ ва муайян кардани нақши матбуоти даврӣ, 
хосса нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» дар рушди ин 
соҳа муҳиммияти мавзуи диссертатсияро асоснок кардаанд.

Навгонии илмии диссертатсия дар он зоҳир ёфтааст, ки дар он 

нақши матбуоти даврӣ дар баррасии масоили сайёҳӣ, инъикоси 
воқеиятҳои сайёҳӣ, тарғиб ва муаррифии мавзеъҳои сайёҳии кишвар 
муайян гардидаанд.

Маводи диссертатсия ва дастовардҳои илмии таҳқиқ дорои 

арзишҳои илмӣ буда, барои дарки моҳияти аслии матбуоти даврӣ дар 
ташаккули журналистикаи сайёҳӣ ва маърифати дарёфти роҳу усулҳои 
таргиби мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва табиии кишвар дар воситаи 
ахбори омма ва ба ин васила, ҷалби сайёҳон ва рушди сайёҳии мамлакат 

зарур дониста мешавад.
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Натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ ва маводи ҷамъовардашуда метавонад 
дар таҳияи китобҳои дарсӣ, воситаҳои таълимӣ, матни курсҳои махсус 

доир ба журналистикаи сайёҳӣ барои донишҷӯёну магистрантони 
факултетҳои журналистика ва мутахассисони соҳаи сайёҳӣ ва реклама 
мавриди истифода қарор гирад.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни 

соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия 

дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ буда, натиҷа ва нуктаҳои илмии 

барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи онро нишон 

медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионй бо шиносномаи 

ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ мувофиқ аст.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 9 

мақолаи илмӣ, ки 4 адади он дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба табъ расидаанд, инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи 

диссертатсия бевосита алоқаманданд. Автореферати диссертатсия ва 

мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ фарогири мазмуну муҳтавои 

диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои илмии интишорёфтаи муаллиф ва 

теъдоди маводи чопшуда ба талаботи бандҳои 34 ва 35-и Тартиби 

додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат менамоянд.

Дар диссертатсияи Абдуллоева Машҳура Нематовна истифодаи 
мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар намерасад. Ин аз 

риоя шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ 

медиҳад.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти 

масъалаҳои меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионй 

таъйин шудааст. Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва 

арзиши амалии онро ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин 
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хулоса омад, ки диссертатсияи номзадии Абдуллоева Машҳура 

Нематовна дар мавзуи «Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти 
даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони 

Тоҷикистон» - солҳои 2015-2020)» кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба 

талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ ба 

ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Абдуллоева Машҳура Нематовна дар мавзуи 
«Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик (дар мисоли 
нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» - солҳои 2015- 

2020)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология, аз рӯйи 

ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ дар ҷаласаи шурои дессертатсионии 

6П.КОА-020-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии 

ошкоро ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ мувофиқат доранд, 

ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

- Муъминҷонов Зулфиддин - доктори илми филология, профессори 
кафедраи журналистикаи телевизион 
ва радиошунавонии МДТ 
“Донишкадаи давлатии фарҳанг ва 

санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо 

Турсунзода”;

- Раҳимов Абдухамит Абдубосирович - номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи рӯзноманигории ватанӣ ва 
байналмилалии Муассисаи таълимии 
байнидавлатии таҳсилоти олии 
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олии «Донишгоҳи (Славянии) Россия 

ва Тоҷикистон»;

3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав пешниҳод мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва 
автореферати он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани 

он ба суроғаҳои таъиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи экспертӣ:
доктори илми филология, профессор 
узви шурои диссертатсионӣ С Абдуллозода М.А.

Саъдуллоев Ҷ.М.РХО Вд

Аъзои комиссияи эксперти: 
доктори илми филология, профессор,
узви шурои диссертатсионӣ

доктори илми филология, профессо^; ^Азимов А.Х,

«АС» сентябри соли 2022.
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