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

РИЗОИЯТ
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлагии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров» дар шахси ректори Донишгоҳ, доктори илми 
таърих, профессор Усмонзода Аюб Ислом мувофиқи бандҳои 61, 62-и 
Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 74, 75-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муассисаи 
пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи номзадии Сафарова Наргис 
Сайфуддиновна «Саидҷон Х,акимзода ва хусусиятҳои ғоявию бадеии 
ашъори ӯ», ки ба шурои диссертатсионии 6В.КОА-020-И назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 
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 Хуҷанд ба номи академик 
Б.Ғафуров”

Номи муассиса бо ихтисора 
(мувофиқи оиннома)

МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Б.Ғафуров”

Индекс, суроға Суроға:735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, гузаргоҳи 
Мавлонбеков, 1.

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

тел:+(992)927388887
Е-таП: с!<1Ькас1г@та11.ги
Сомонаи расмй: 11йр://\¥мҷу.к§и.(]/

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

Усмонзода Аюб Ислом - доктори илми 
таърих, профессор ректори Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи академик 
Б.Ғафуров

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

Ӯлмасова Замирахон Ҳабибуллоевна 
доктори илми филология, дотсент, мудири 
кафедраи адабиёти муосири тоҷики 
Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи академик 
Б.Ғафуров”
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Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯйи 
мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда дар панҷ соли охир

1. Ульмасова З.Х. Особенности использования пословиц, поговорок и 
фразеологизмов в творчестве Сорбона / З.Х. Ульмасова // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон: Бахши илмҳои филология - Душанбе, 2018.-№2.-С. 198-203.

2. Ӯлмасова З.Х,. Тасвири воқеаҳои таърихӣ дар романи “Бармакиён”-и Р. 
Ермуҳаммад / З.Ҳ. Ӯлмасова // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (илмҳои 
ҷомеашиносӣ).-2018.-№1 (249).-С. 111-117.

3. Ӯлмасова З.Ҳ. Тасвири ҳаводиси замони Истиқлол дар ашъори Фарзонаи Хуҷандй 
/ З.Ҳ. Ӯлмасова // Паёми ДДҚ ба номи Носири Хусрав.-2018.-№1/2 (53).- С. 15-19.

4. Ӯлмасова З.Ҳ.Таносуби романи А. Ҳамдам ва Л. Чигрин “Озар аз Устурушан ё худ 
шамшери Спартак” бо китоби “Спартак”-и Ҷованолй / З.Ҳ. Ӯлмасова // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон: Бахши илмҳои филологӣ.-2019.-№5.-С. 208-212.

5. Ӯлмасова З.Ҳ. Инъикоси вақоеи таърихӣ дар сегонаи Ҷалол Икромӣ / З.Ҳ. 
Улмасова// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон: Бахши илмҳои филологӣ.- 
Душанбе, 2020.-№5.-С. 208-212.

6. Ӯлмасова З.Ҳ. Истифодаи санъати ташбеҳ дар романи Сорбон “Достони писари 
Худо” / З.Ҳ. Улмасова// Паёми Донишгоҳи Миллй, №4 - Душанбе, 2021 -С.149-156.

7. Ӯлмасова З.Ҳ. “Ашъори ҳаҷвии адибони тоҷику ӯзбек дар охири асри XIX ва 
ибтидои садаи XX (дар мисоли ашъори Махмур, Муқимӣ ва Тошхоҷаи Асирӣ)”/ З.Ҳ. 
Улмасова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ, № 5 (94) -Душанбе, 2021-С. 203-210.

. 8. Ӯлмасова 3. Сотим Улуғзода - нависанда ва муваррихи замон / З.Ҳ. Ӯлмасова //
Паёми Донишгоҳи миллй, №1, Душанбе, 2022,- С. 185-192

9. Ӯлмасова 3. Вижагиҳои анвои адабӣ дар насри замони истиқлол / З.Ҳ. Ӯлмасова 
// Паёми Донишгоҳи миллӣ, №3, Душанбе, 2022. -С.140-148

10. Мирзоюнус М. «Бӯи ҷӯи Мӯлиён» ва назари интиқодии устод Айнй ба тазкираи 
Давлатшоҳӣ / М.Мирзоюнус // Номаи донишгоҳ.-2019.Хуҷанд -№2 (59).-С. 76-81.

11. Мирзоюнус М. Адабиётшиносии муосири тоҷик дар Ӯзбекисгон / М.Мирзоюнус 
// Ахбори ДДҲБСТ.-2019.-№3(80).-С. 37-44.

12. Мирзоюнус М., Аъзамзод С. Чашмандозе ба назария ва равишҳои 
марҳалабандии адабиёти тоҷик дар замони нав / М.Мирзоюнус.,С.Аъзамзод // Номаи 
донишгоҳ. - Хуҷанд, 2022. - №1(70). - С. 70-82.

13. Мирзоюнус М., Аъзамзод С. Чашмандозе ба назария ва равишҳои 
марҳалабандии адабиёти тоҷик дар замони нав / М.Мирзоюнус.,С.Аъзамзод // Номаи 
донишгоҳ. -Хуҷанд 2022. - №1(70). - С. 70-82.

14. Аъзамов С., Раҷабов Б. Нақди шеър дар баҳси ду шоир / С.Аъзамов, Б.Раҷабов 
// Ахбори ДДҲБСТ: Силсилаи илмҳои гуманитарӣ.-2020.-№2 (83). -С. 44-55.

15. Раҷабов Б.М.Баъзе мулоҳизаҳо оид ба мусоҳибаҳои Лоиқ Шералй Б.М. Раҷабов // 
Номаи донишгоҳ. - Хуҷанд, 2022. - №1(70). - С. 55-62.

16. Ӯлмасова З.Ҳ.Вижагиҳои ҳунарии ашъори Муъмин Қаноат Конференсияи 
ҷумҳуриявии илмию амалии «Муьмин Қаноат ва таҳаввули шеъри давраи нави тоҷик» 
/ З.Ҳ. Ӯлмасова П Душанбе, ДМТ, кафедраи назария ва адабиёги навини форсии тоҷики 
13-уми май, 2022.

17. Ӯлмасова 3. Тасвири воқеаҳои таърихӣ дар ашъори Мӯъмин Қаноат 
Конференсияи байналмилалии онлайнии илмию назариявӣ дар мавзӯи «Шеъри имрӯз: 
суннат ва навоварӣ», дар_иртибот ба 90-солагии устодон Муъмин Қаноат, Убайд Раҷаб 
ва Қутбӣ Киром / З.Ҳ. Ӯлмасова // Хуҷанд, МДТ “ДДХ ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров”, 20-уми майи соли 2022

18. Ульмасова 3. История открытия новометодных школ конца XIX начала XX вв. в 
Туркестанском округе Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы русской филологии в поликультурном пространстве» / З.Х. Ульмасова // 
Анкара (Турция) 4-5.01.22

19. Ульмасова 3. Пушкин и персидско-таджикская литература Международная 
научно -практическая онлайн конференция при поддержке Общества русской словесности 
и МАПРЯЛ / З.Х. Ульмасова // Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 27 мая 2022 года.

20. Аъзамов С. Саид Ҳалимиён - устод ва пажӯҳишгари мумтоз Конференсияи 
ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи “Вижагиҳои забонии услуби мовароуннаҳрӣ дар 
осори адибони асрҳои ХУ1-Х1Х” ба ифтихори 90-солагии забоншиноси зиндаёд Саиди 
Ҳалимиён / С. Аъзамов - //Душанбе: ДМТ, 15-уми марти соли 2022
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21. Мирзоюнус М. Ҷойгоҳи фанни усулҳои тарҷума ва таҳрири мант дар тайёр 
кардани рӯзноманигори ҷавон Конференсияи байналмиллалии илмӣ-амалии 
онлайнӣ дар мавзӯи “Журналистикаи минтақавии муосир: талаботу тамоюлҳои нав, 
таҷрибаи рушд” ба ифтихори 110-солагии Рӯзи матбуоти тоҷик /М. Мирзоюнус // Хуҷанд: 
МДТ “ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”, 10-уми марти соли 2022

22. Мирзоюнус М. Тӯрақул Зеҳнӣ - мунаққиди тавонои шеър Конференсияи 
байналмилалии илмию амалӣ таҳти унвони “Тӯрақул Зеҳнӣ - масъалаҳои забон, адабиёт 
ва фарҳанги тоҷикӣ” /М. Мирзоюнус П Самарқанд: Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба 
номи Ш. Рашидов, 28-уми майи соли 2022

Ректори МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хуҷанд, доктори 
илми таърих, профессор Усмонзода А.И.

Имзои Усмонзода А.И.-ро тасдиқ мекунам: 
сардори раёсати кадрҳо ва корҳои 
махсуси МДТ-и “Донишгоҳи давлатщ 
Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров’’
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