
Ба шурои диссертатсионии 6В.КОА-020-И 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш. 
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ
Муассисаи таълимии байнидавлатии таҳсилоти олии “Донишгоҳи 

Славянии Россия ва Тоҷикистон” дар шахси ректори Донишгоҳ, доктори 
илмҳои иқтисод, профессор Файзулло Машраб Қурбоналӣ мувофиқи бандҳои 
61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 74, 75-и Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси 
муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи номзадии Атоев 
Муҳаммадиқбол Имомудинович дар мавзуи «Аносири жанрҳои публитсистӣ 
дар рӯзномаи «Бухорои шариф», ки ба шурои диссертатсионии 6И.КОА-020- 
и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - Рӯзноманигорӣ 
пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва 
бандҳои 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй бо мақсади дар шабакаи 
иттилоотӣ-телекоммуникатсионии “Интернет” ҷойгир намудани иттилооте, 
ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ заруранд, чунин 
маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозем:

Маълумот оид ба муассисаи пешбар
Номи пурраи муассиса 
(бидуни ихтисор)

Муассисаи таълимии байнидавлатии
таҳсилоти олии “Донишгоҳи Славянии 
Россия ва Тоҷикистон

Номи муассиса бо ихтисора 
(мувофиқи оиннома)

ДСРТ

Индекс, суроға 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода - 30

Рақами телефон, суроғаи электронӣ 
(почтаи электронй), суроғаи 
сомонаи расмӣ дар “Интернет”

Тел:(+992) 221-35-50
Сомонаи муассиса: гТзи.Т)

Маълумот дар бораи роҳбари 
муассиса: Насаб, ном, номи падар, 
дараҷаи илмӣ, унвони илмй, вазифа

Файзулло Машраб Қурбоналӣ - доктори илми 
иқтисод, профессор ректори “Донишгоҳи 
Славянии Русияву Тоҷикистон”

Маълумот дар бораи корманди 
зерсохтори муассиса: Насаб, ном, 
номи падар, дараҷаи илмй, унвони 
илмй, вазифа

Муллоев Шариф Боқиевич, доктори илми 
филология, профессор, мудири кафедраи 
матбуоти чопӣ ва робита бо ҷомеъаи 
Муассисаи таълимии байнидавлатии
таҳсилоти олии “Донишгоҳи Славянии 
Россия ва Тоҷикистон”
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Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз руйи 
мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда дар панҷ соли охир
1. Муллоев Ш.Б. Модельно-тематическая фактура интервью в русскоязычных 
газетах Таджикистана. Монография. - Душанбе - 2019. - 95 с.
2. Муллоев Ш.Б. Краткая энциклопедия журналистики Таджикистана (с периода 
возникновения до 40-х годов XX века). РТСУ. Душанбе. - 2020. - 232с.
3. Муллоев Ш.Б. Толковый терминологический трактат по журналистике, рекламе и 
РК.. Душанбе, РТСУ, -Душанбе. - 2020. - 297 с.
Мақолаҳои илмӣ:
1. Муллоев, Ш.Б. Махсусияти жанрҳои ҳачвӣ дар саҳифаҳои нашрияҳои русии 
давраи ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997). Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 
Душанбе, 2018. -№1. -С. 257 -262 (бо забони русй)
2. Муллоев, Ш.Б. Доир ба масъалаи рушди журналистикаи тоҷик дар замони 
истиқлол. Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). 
- Душанбе: РТСУ, 2018. -№1 (61). -С. 267-272 (бо забони русӣ).
3. Муллоев, Ш.Б. ВАО-и чопии замони истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
ташаккули масъулияти шаҳрвандии хонандагон. Вестник университета (Российско- 
Таджикский (Славянский) университет). -Душанбе:РТСУ,2018.-№1(61).-С.258-262 (русӣ).
4. Муллоев, Ш.Б. Особенности аналитических жанров в «Народной газете» и 
«Минбари халк» в контексте информационной политики Республики Таджикистан. 
Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). - 
Душанбе: РТСУ, - №2 (66) 2019.
5. Муллоев, Ш.Б. «Авторская позиция» и ее проявление в аналитической 
журналистике Таджикистана (на примере газеты «Вечерка»). Вестник Таджикского 
национального университета. - Душанбе, -№8 2019.
6. Муллоев Ш.Б.Таджикская публицистическая проза и ВОВ. Брошюра. РТСУ. - 
Душанбе, 2020.
7. Муллоев Ш.Б.Краткая энциклопедия журналистики Таджикистана (с периода 
возникновения до 40-х годов XX века). РТСУ. -Душанбе, 2020.
8. Муллоев Ш.Б.Понятие «Публицистика» и его трансформация в различных 
аспектах изучения. Материалы круглого стола посвященной 108 летию таджикской 
печати (13 марта 2020 года). Душанбе-2020.
9. Муллоев Ш.Б.Толковый терминологический трактат по журналистике, рекламе и 
РК. Душанбе: Изд-во РТСУ, 297 С.-2020..
10. Муллоев Ш.Б.Посвящается 109 летию таджикской печати. Саидризо Ализода- 
публицист и редактор. (научная статья) печатная 111 Международное 
книжное издание стран Содружества Независимых Государств «Лучший Молодой 
учёный-2021». Нур-Султан, Казахстан, 20-21 апреля 2021.
11. Муллоев Ш.Б. Публицистика С. Айни в годы Великой Отечественной войны. 
(научная статья) печатная История отечественных СМИ. Научный журнал 2019- 
2020. № 1 (6). Москва 2021. Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Файзулло М. Қ.

Рахимов А.А.

Ректори Донишгоҳи Славянии 
Россия ва Тоҷикистон”, доктори 
илмҳои иқтисодӣ, профессор

Имзои М.Қ. Файзуллоро тасдиқ ме 
Сардори раёсати кадрҳои Муассиса 
байнидавлатии маълумоти олии «Д6 
(Славянй) Россия ва Тоҷикистон» 
«№ декабри соли 2022.
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