
МАЪЛУМОТ 
оид ба муассисаи пешбар 

ба диссертатсияи Зарипова Шаҳноза Тоҳировна дар мавзуи «Хусусиятҳои 
мундариҷавй ва жанрии публитсистикаи Х,илолиён Аскар» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 - 
Рӯзноманиорӣ

Номи пурраи муассисаи пешбар (дар 
асоси ойиннома)

Муассисаи давлатии таълимии
“Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати 
Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода”

Номи мухтасари муассисаи пешбар 
(дар асоси ойиннома)

МДТ «ДДФСТ ба номи М.Турсунзода»

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

Низомӣ Муҳриддин Зайниддин - ректори 
Муассисаи давлатии таълимии
“Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати 
Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода”, 
доктори илми филология, профессор

Маҳалли ҷойгиршавии муассиса Шаҳри Душанбе, хиёбони Борбад, 73 а
Индекси почта, нишонии муассиса 734032, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри 

Душанбе, хиёбони Борбад, 73 а
Телефон Тел: +992 (327) 231 45 45; 231 05 57
Почтаи электронӣ Та] аг1тз(а) .у апбех. сот
Нишонии сомона дар шабакаи 
интернет
Маълумот дар бораи тартибдиҳандаи 
тақриз аз муассисаи пешбар: насаб, 
ном, номи падар, вазифа, дараҷаи 
илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос

Муъминҷонов Зулфиддин - доктори илми 
филология, профессори кафедраи
журналистикаи телевизион ва
радиошунавонӣ

Интишороти асосии корманди муассисаи пешбар аз рӯйи мавзӯйи диссертатсия дар 
нашрияҳои тақризшаванда дар 5 соли охир 

(на кам аз 10 мақола)

Муъминҷонов 3. - доктори илми 
филология, профессори кафедраи 
телевизион ва радиошунавонӣ
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Н. Муллоева // Фарҳанг ва санъат. - 
Душанбе, 2020. - №1.-С. 110-116.
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журналистикаи телевизион ва
радиошунавонӣ

5. Бободжонова, Р.М. Ообенности освещения 
гендерных ролей на таджикском 
телевидении на примере информационной 
передачи «Ахбор» / Р.М. Бободжонова // 
Номаи Донишгоҳ. Бахши илмҳои 
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6. Бобоҷонова. Р.М. Инъикоси масъалаҳои 
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- Душанбе, 2020. - №2. - С. 68-75.

Мирзода З.Қ. - номзади илми 
филология, дотсент, мудири кафедраи 
журналистикаи телевизион ва
радиошунавонӣ

7. Мирзода, З.Қ. Ҳифзи ватану ватандӯстӣ 
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Салимзода О. - номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи 
журналистикаи телевизион ва 
радиошунавонӣ

8. Салимзода, О. Проблемы конструри- 
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РТСУ. - Душанбе, 2021. - № 1(73). - С. 
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Таджикистан / О. Салимзода // Вестник 
Педагогического университета. - Душанбе, 
2022.-№ 1 (96).-С. 206-212.

10. Салимзода, О., Бобоева, Ф.К вопросу 
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журналистики / О. Салимзода, Ф. Бобоева 
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№2(58).-С. 100-107.
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текста парламентской журналистики / О. 
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- С. 262-267.
Абдуллоева А.Н. - омӯзгори калони 
кафедраи журналистикаи телевизион ва 
радиошунавонӣ

12. Абдуллоева, А.Н. Махсусияти пахши 
мустақим дар телевизион / А. Н. 
Абдуллоева // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. 
- Душанбе, 2022. - №1(96). - С. 187-192.

Котиби илмии шуро 
доктори илми фило 
«Лӯ» декабри соли

Мақсудов Бадриддин

Сироҷиддини Эмомалӣ

Раиси шурои диссертатсиони, 
доктори илми филология,_профессор
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