
МАЪЛУМОТ 
оид ба муассисаи пешбар

ба диссертатсияи Шарифзода Лутфулло Абдулло дар мавзуи «Арзишҳои илмӣ ва 
адабии номаҳои Садриддин Айнӣ ва Мирзо Турсунзода» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 -  Адабиёти тоҷик; 
равобити адабӣ

Номи пурраи муассисаи пешбар 
(дар асоси ойиннома)

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи 
Сотим Улуғзода

Номи мухтасари муассисаи 
пешбар (дар асоси ойиннома)

ДДЗТ ба номи С.Улугзода

Роҳбари муассиса: насаб, ном, 
номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, 
унвони илмӣ

Гулназарзода Жило Бӯрӣ -  ректори Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим 
Улугзода, доктори илми филология, профессор

Маҳалли ҷойгиршавии муассиса шаҳри Душанбе, кӯчаи Ф.Муҳаммадиев, 17\6
Индекси почта, нишонии 
муассиса

734190, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 
кӯчаи Ф.Муҳаммадиев, 17\6

Телефон +992 37 232 50 00
Почтаи электронй гесФгайа),ббхТй; зйашзоу 1960(а),таИ.ш

Нишонии сомона дар шабакаи 
интернет

лумлу.бсНгй

Маълумот дар бораи тартибдиҳан- 
даи тақриз аз муассисаи пешбар: 
насаб, ном, номи падар, вазифа, 
дараҷаи илмй, унвони илмӣ, рамзи 
ихтисос

Олимӣ Хосият Ҳоким -  дотсенти кафедраи назария 
ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.03 -  Адабиёти 
халқҳои мамолики хориҷй (адабиёти тоҷик).

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз руйи мавзуи диссертатсия дар 
нашрияҳои тақризшаванда, дар 5 соли охир (на кам аз 10 мақола)

Шамсов Н.С. -  номзади илми 
филология, дотсент, мудири 
кафедраи назария ва таърихи 
адабиёт

1. Шамсов, Н.С. Вазни ашъори Ҳабибулло Файзулло 
/ Н.С. Шамсов // Паёми Донишкадаи забонҳо 
(силсилаи илмҳои филологӣ, педагогй ва таърих). 
-  Душанбе, 2021. -  № 1 (41). -  С. 76-83.

2. Шамсов, Н.С. Мавқеи корбурди «шеъри нав» дар 
ашъори Мирзо Турсунзода / Н.С. Шамсов // 
Мирзо Турсунзода ва адабу фарҳанги миллӣ 
(Маҷмуаи мақолаҳо аз конференсияи 
байналмилалии илмӣ-амалй бахшида ба 110- 
солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо 
Турсунзода) (Мураттибон: докторони илми 
филология, профессорон А. Кӯчарзода, С. 
Эмомалӣ ва дотсент М. Зайниддинзода). -  
Душанбе: Сино, 2021.-С . 118-122.
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Давлатбеков Л. -  доктори илми 
филология, профессори кафедраи 
назария ва таърихи адабиёт

3. Давлатбеков, Л. Таъсирпазирии ашъори Сайид 
Замониддини Адими Шуғнонӣ аз мухаммасоти 
Сайидои Насафӣ / Л. Давлатбеков // Маҷмуаи 
мақолаҳо аз конференсияи байналмилалии илмӣ- 
назариявии «Густариши равобити адабию 
фарҳангии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон: ҳолат ва 
дурнамо». -  Душанбе, 2021. -  С. 68-75.

Олимй Х.Ҳ. -  номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи 
назария ва таърихи адабиёт

4. Олимова, Х.Ҳ. Таҳқиқу баррасии ихтилоф ва 
бархурдҳои ақоиди исломй дар «Меъёр-ут- 
тадоюн»-и Аҳмади Дониш / Х.Ҳ. Олимова // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Бахши 
илмҳои филологй. -  Душанбе: Маркази табъу 
нашр, баргардон ва тарҷума, 2019. -  №2. -  С. 261- 
268.

5. Олимова, Х.Ҳ. Сафарномаҳои «Наводир-ул- 
вақоеъ»-и Аҳмади Дониш / Х.Ҳ. Олимова // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
филологй. -  Душанбе: Маркази табъу нашр, 
баргардон ва тарҷума, 2019. -  №3. -  С. 289-293.

6. Олимӣ, Х.Ҳ. Мулоҳизоти Сотим Улуғзода дар 
бораи Аҳмади Дониш / Х.Ҳ. Олимӣ // Паёми 
Донишгоҳи омӯзгорӣ. -  Душанбе, 2021. -  №2 (91). 
-С . 167-171.

Бобоалиева З.П. -  номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи 
назария ва таърихи адабиёт

7. Бобоалиева, З.П. Сотим Улуғзода -  пайвандгари 
дирӯз ва имрӯз / З.П. Бобоалиева // Паёми 
Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои 
филологӣ, педагогӣ, таърих, фалсафа. -  Душанбе, 
2019. -№3 (35).-С . 72-75.

8. Бобоалиева, З.П. Характеристика особенностей 
перевода повести «Белый пароход» Чингиза 
Айтматова на таджикский язык / З.П. Бобоалиева 
// Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои 
филологй, педагогӣ, таърих, фалсафа. -  Душанбе, 
2019.-№4 (36).-С . 21-25.

Боев Ш.Э. -  номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи 
назария ва таърихи адабиёт

9. Боев, Ш.Э. Заминаҳои пайдоиши сабки хуросонй / 
Ш.Э. Боев // Паёми Донишкадаи забонҳо 
(силсилаи илмҳои филологй, педагогй ва таърих). 
-Душанбе, 2021,- № 2 (42). -  С. 120-127.

Киромуддинов З.Қ. -  муаллими 
калони кафедраи назария ва 
таърихи адабиёт

10. Киромуддинов, 3. Изҳори самимият дар 
мукотибаи ду шоир / 3. Киромуддинов // Паёми 
Донишгоҳи омӯзгорӣ. -  Душанбе, 2019 -  №3 (80). 
-  С. 164-168.

11. Киромуддинов, 3. Мушкилоти масоили Шарқ ва 
ифодаи он дар андешаҳои адибони ҷаҳон. / 3. 
Киромуддинов // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологй. -  Душанбе, 
2019 -  №4. -  С.258-260.



■

Нодирова М.А. -  муаллими 
калони кафедраи назария ва 
таърихи адабиёт
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12. Нодирова, М.А. Тасвири бадей ва воқеӣ дар 
романи «Фирдавсй»- и Сотим Улуғзода / М.А. 
Нодирова // Паёми Донишкадаи забонҳо. 
Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогй, таърих, 
фалсафа. -  Душанбе, 2018. -  №2-3 (30-31). -  С. 
60-65.

И.Нодирова, М.А. Маҳорати муколамаофарии 
Сотим Улуғзода дар романи «Фирдавсӣ» / М.А. 
Нодирова // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологй. -  Душанбе, 
2018. -№ 6.-С . 272-276.

Сафарова Н.С. -  муаллими 
калони кафедраи назария ва 
таърихи адабиёт

14. Сафарова, Н. Масъалаҳои иҷтимой дар ашъори 
Саидҷон Ҳакимзода / Н. Сафарова // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -  Душанбе: 
Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2017. -  
№4/5.-С . 255-259.

15. Сафарова, Н. Тараннуми ваҳдат дар ашъори 
Саидҷон Ҳакимзода / Н. Сафарова // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -  Душанбе: 
Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2018. -  
№5. -  С. 194-199.

Раиси шурои диссертатс 
доктори илми филолог:

Котиби илмии шурои 
доктори илми филолог:
« С' / » сентябри соли 2022.-^

Мақсудов Бадриддин.

Сироҷиддини Эмомали.
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