
Ба шурои диссертатсионии 6В.КОА-020 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

Ризоият
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин 

Айнӣ дар шахси ректори Донишгоҳ, доктори илми таърих, профессор 
Ибодуллозода А. И. 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 Ризоева Парвина Суҳробовна дар 
мавзуи «Абумузаффари Абевардӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар таҳаввули адабиёти 
арабизабони форсу тоҷик (асрҳои Х1-ХП)», ки ба шурои 
диссертатсионии 6П.КОА-020-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.03 - Адабиёти кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, 
Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия (адабиёти араб) 
пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Дар асоси бандҳои 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 ва интишоротамон 
пешниҳод месозем:

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

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи Садриддин Айнӣ

Номи муассиса бо ихтисора (мувофиқи 
оиннома)

ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Индекс, суроға 734003, ш. Душанбе, х. Рӯдакй 121
Рақами телефони тамос, суроғаи 
электронӣ (почтаи электронӣ), суроғаи 
сомонаи расмӣ дар шабакаи “Интернет”

+992 37 224-13-83; сомонаи расмӣ: туу/ДариД;
Е-шаП: ип£о@1§ри.1)

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

Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло, доктори 
илми таърих, ректори Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

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

Солеҳов Шамсиддин, доктори илми филология, 
профессор, мудири кафедраи назария ва таърихи 
адабиёти ДДОТ ба номи С. Айнӣ

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

1 .Солеҳов Ш. Осимӣ ва Айнӣ // Паёми ДДОТ ба номи С.Айнӣ. Душанбе, 2018, №4 
(76). -Саҳ. 161-167
2 .Солеҳов Ш. Таджикско-белоруские литературные связи (проблемы истории и 
современности) // Паёми ДДОТ ба номи С.Айнӣ.Душанбе, 2018, №5 (77). - Саҳ. 173-181 
3. Қосимӣ С. Назаре ба вазни сурудҳои халқии тоҷикӣ / Паёми Донишкадаи забонҳо

1



(силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих). - Душанбе: Нушбод, 2022. -№3 (47). - 
С. 75-82.
4. Худойдодов А. Вклад Холика Мирзозода в исследование литературы ХУ1-Х1Х- 
начала начала XX века // Вестник педагогического университета. Издание 
Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддин 
Айнӣ,- Душанбе, 2019.- №5 (82).- 164-172
5. Худойдодов А. Переводы «Гулистан» на узбекский язык в разные периоды // 
Вестник педагогического университета. Издание Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддин Айнӣ,- Душанбе, 2020.- №1 (84).- С. 
119-124.
6. Худойдодов А. Нақши Абдунабии Сатторзода дар рушди накди муосир. // Дар 
кит.:Донишманди бисёрфан (донишманд,омӯзгор, сиёсатмадор ва дипломат.- 
Душанбе, 2021
7. Худойдодов А. Аз хирмани илм хӯшачин бош! // Дар кит.: Ғуфрон (Ғафур 
Носиров).-Душанбе, 2021.-С.3-7
8. Элбоев В. Зарурати герменевтикии ашъори Садриддин Айнӣ // Паёми Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ.-№2(91).-Душанбе, 2021.-Саҳ.151- 
153.
9. Элбоев В. Юсуф ва Зулайхо дар ҳафт шаҳри ишқи Мавлоно // Масъалаҳои илмҳои 
гуманитарӣ. Маҷаллаи илмии Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик 
Б.Искандаров.№1.-Душанбе, 2О21.-Саҳ.67-74.
10. Элбоев В. Нусхашиносии “Юсуф ва Зулайхо”-и Ҷомӣ дар Озарбойҷон // Паёми 
Донишкадаи забонҳо (силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих). Душанбе, 
2021, №3 (43).-Саҳ.84-89.
11. Элбоев В. Тазкираи “Оташкада”-и Лутфалибеки Озар // Паёми Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. -№6 (95).-Душанбе, 2021.-Саҳ.121- 
125.
12. Элбоев В. Накҳати хуштароват (Шеъру адаби форсӣ) (оид ба вежагиҳои тазкираи 
«Ҳафт шаҳри ишқ»-и Меҳрии Шоҳҳусайнӣ.-Теҳрон, 1383)) // Чопор. Маҷаллаи илмӣ 
(моҳнома). -Ҳамбург (Олмон). Соли чаҳордаҳум, шумораи 169, шаҳривари, 1400 ҳ. 
(2021-и м.).-Саҳ. 58-60.(ба хатти арабӣ)
13. Шоев А.А. Соҳибқирони мулки маънй (Таҳқиқ ва шарҳу баррасии «Қасидаи 
бузургон»-и Туғрал).- Душанбе: Ирфон, 2019.- 200 с.
14. Элбоев В. Рӯзгор ва осори Хоҷа Масъуди Қумӣ (монография).-Душанбе:ДДОТ, 
2021.- 191 саҳ.
15. Саидов С. Чанд масъалаи ғоявии адабиётшиносӣ аз нигоҳи Холиқ Мирзозода // 
Маводи конференсияи илмӣ-назариявӣ дар мавзуи “Холиқ Мирзозода ва 
адабиётшиносии тоҷик дар садаи ХХ”.-Душанбе, 2021, - саҳ. 99-111,

Ибодуллозода А. И.

Мустафозода А.

Ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, 
доктори илми таърих, профессор

Имзои Ибодуллозода А.И.-ро тасдиқ 
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнй 
«/£» соли 2022.

2


