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

РИЗОИЯТ
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Бобоҷон Ғафуров» дар шахси ректори Донишгоҳ, 
доктори илми таърих, профессор Усмонзода Аюб Ислом мувофиқи 
бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионй 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 доктории Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло дар мавзуи 
«Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убайди Зоконй», ки ба 
шурои диссертатсионии бН.КОА-020-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 -  Адабиёти тоҷик; равобити адабй 
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 илмй 
заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозем:

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

М уассисаи давлатии  таълим ии «Д ониш гоҳи 
давлатии  Х уҷанд ба ном и академ ик Б обоҷон  
Ғ афуров»

Номи муассиса бо ихтисора 
(мувофиқи оиннома)

МДТ «ДДХ ба номи академик Б. 
Ғ афуров»

Индекс, суроға 735700, Ҷумҳурии Т оҷикистон, вилояти Суғд, 
ш аҳри Х уҷанд, гузаргоҳи  М авлонбеков, 1

Рақами телефони тамос, суроғаи  
электронй (почтаи электронӣ), 
суроғаи сомонаи расмй дар  
шабакаи “Интернет”

Тел: (+992) 92-738-88-87. 
Е -таИ : бс1Ька<1г(а),та11.ги 
С ом онаи  о а с м й : Ь е и . й

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

У см онзода А ю б И слом  -  доктори  илми 
таърих, профессор, ректори  М уассисаи 
давлатии  таълим ии «Д ониш гоҳи давлатии  
Х уҷанд ба номи академ ик Б обоҷон  Ғафуров»

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

Ӯрунова М авҷуда Рустам овна -  номзади 
илмҳои ф илология, дотсент, мудири кафедраи 
адабиёти классикии тоҷики  М Д Т  
“Д ониш гоҳи давлати и  Х уҷанд ба номи 
академик Б обоҷон  Ғаф уров”

1



Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯйи 
мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда дар панҷ соли охир

1. Махмадшоев М.М.Баъзе хусусиятҳои адабиёти нимаи дуюми асри XV ва ибтидои асри 
ХУ1/М.М.Махмадшоев//Паёми донишкадаи забонҳо (силсилаи илмҳои филологй, 
педагогӣ ва таърих).-Душанбе, 2021.- № 3(43).-С.85-90
2. Мирзоев С.Х. Нигоҳе дигар ба зиндагиномаи Соинуддин Хуҷандии
Исфаҳонӣ/С.Х.Мирзоев// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.- Душанбе,- 2019 - № 7,- 
С. 201-211.
3. Нуров Н.Н. Баҳсе роҷеъ ба матншиносии як мухаммаси устод Айнӣ бар ғазали Бедил
4. /Н.Н.Нуров// Ахбори ДДБҲСТ.-Хуҷанд, 2018.-№3(76).- С.46-54
5. Пулодов Н.Н. Санъати муаммо дар осори муаррихони Шибҳи қораи 
Ҳинд/Н.Н.Пулодов// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.Бахши илмҳои филологй. -  
Душанбе,- 2019,- №5.-С.243—248 .
6. Пулодов Н.Н. Хусусиятҳои услубӣ ва адабии “Тузуки Ҷаҳонгирй”/Н.Н.Пулодов// 
Номаи донишгоҳ.Силсилаи илмҳои гуманитарй ва ҷомеашиносй. -Хуҷанд, 2021.-№ 1(66).-

7. Султонзода Т.С. Зикри С аййид Бурҳониддин М уҳаққиқи  Т ирм изӣ  дар  рисолаи  
Ф аридуни С ип аҳсолор/Т .С .С ултонзода// Н ом аи  дониш гоҳ.С илсилаи  илмҳои 
гум анитарй ва ҷом еаш иносй. -Х уҷ ан д , 2021.-№  4(69).- С. 58-63
8. Тоҷибоев Ш.Ғ., Азизов С.С.Марҳилаи нави шинохти вижагиҳои поэтикии ғазалиёти 
Бедил// Ш.Ғ.Тоҷибоев, С.С.Азизов// Номаи донишгоҳ.Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва 
ҷомеашиносӣ. -Хуҷанд, 2021.-№ 1(66).- С. 217- 226 .
9. Тоҷибоев Ш.Ғ., Ашӯрова М.М. Нусхашиносии "Ҳумой ва Ҳумоюн"-и Хоҷуи Кирмонй/ 
Ш.Ғ.Тоҷибоев, М.М.Ашӯрова// Ахбори ДДБҲСТ.-Хуҷанд, 2021.-№1(86). С.42-52
10. Тоҷибоев Ш.Ғ.Вижагиҳои мавзӯӣ, ғоявӣ ва шаклии маснавиҳои
Сайидо/Ш.Ғ.Тоҷибоев//Номаи донишгоҳ.Силсилаи илмҳои гуманитарй ва ҷомеашиносӣ,- 
Хуҷанд.-2019.-№ З.-С. 169-174.
П .Тоҷибоев Ш.Ғ.Вижагиҳои сохторй ва ғоявии “Ушшоқнома”-и Убайди 
Зоконй/Ш.Ғ.Тоҷибоев////Номаи донишгоҳ.Силсилаи илмҳои гуманитарй ва
ҷомеашиносй.-Хуҷанд.-2022.-№ 1.-С.59-65
12. Ӯрунова М.Р Тимсолоти “сел”-у “вайрона” дар мазмунсозиҳои Соиби

Табрезй/М.Р.Ӯрунова// Ахбори Академия АМҶТ,- Душанбе, 2021,.- № 3. -С.225-231
13. Ӯрунова М.Р.Тасвирпардозӣ дар ғазалиёти Соиби Табрезӣ /М.Р.Ӯрунова//Номаи 

донишгоҳ.Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ.-Хуҷанд,- 2019.-№ 2.-С.89-95.
14. Ҳоҷиев А.Қ.Вежагиҳои ҳунарии ашъори Зиёуддини Хуҷандӣ/А.Қ.Ҳоҷиев//Паёми 

Донишгоҳи омӯзгорй. -  Душанбе, 2021.- № 6 (9 5 ) .-С . 115-119.
15. Шарипов Ш. Ҳ.Нақду баррасии “Туҳфату-л-хонй”/Ш.Ҳ.Шарипов//Камоли

Хуҷандй.Фаслномаи илмй-адабӣ,- Хуҷанд, 2019. № 3(19)- С .175-193._______________________

С. 64-71.

Наврӯзов Э.М.

2


