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 иттилоотӣтелекоммуникатсионии “Интернет” ҷойгир намудани иттилооте, ки барои
таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар
бораи муассиса пешниҳод месозем:
Маълумот оид ба муассисаи пешбар
Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи
Номи пурраи муассиса
давлатии Хуҷанд ба номи академик
(бидуни ихтисор)
Б.Ғафуров”
МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи
Номи муассиса бо ихтисора
академик Б.Ғафуров”
(мувофиқи оиннома)

Индекс, суроға

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

Суроға:735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Суғд, ш. Хуҷанд, гузаргоҳи
Мавлонбеков, 1.
тел:+(992)927388887
Е-таП: с!<1Ькас1г@та11.ги
Сомонаи расмй: 11йр://\¥мҷу.к§и.(]/
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муассиса
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