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

РИЗОИЯТ
Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав” дар шахси ректори Донишгоҳ, доктори илмҳои 
биологӣ, профессор Давлатзода Сайфиддин Хайриддин 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 Олимиён Сабрина Шамсулло дар мавзуи 
“Нақши матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллӣ» (дар 
мисоли нашрияҳои “Ҷумҳурият”, “Ҷавонони Тоҷикистон”, “Озодагон” 
ва “Миллат”, солҳои 2010-2015), ки ба шурои диссертатсионии 6Э.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 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 
74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 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 давлатии таълимии “Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав”

Номи муассиса бо ихтисора 
(мувофиқи оиннома)

МДТ ДДБ ба номи Носири Хусрав

Индекс, суроға 735140 ш. Бохтар, кучаи Айнӣ, 67

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

Тел:(83222) 2-54-81)
Почтаи электронӣ: Ь§и-1978@таП.ги
Сомонаи расмӣ: уууууу.Ыви.й

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

Давлатзода Сайфиддин Хайриддин - 
доктори илмҳои биологӣ, профессор, ректори 
Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав”

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

Шарипов Сангимурод Исматуллоевич - 
номзади илми филология, мудири кафедраи 
рӯзноманигории факултети филологияи 
тоҷики Муассисаи давлатии таълимии 
“Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав”

1



Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯйи 
мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда дар панҷ соли охир 
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Ректори Муассисаи давлатии таълимии
“Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи /
Носири Хусрав”, доктори илмҳои биологй, /
профессор —АДавлатзода С.Х.

Имзои Давлатзода С.Х.-ро тасдш 
сардори раёсати кадрҳо ва корҳо! 
махсуси МДТ “ДДБ ба номи Нос Шукурзод Ҷ.А.

«//» июни соли 2022
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