
Ба шурои диссертатсионии бВ.КОА-021 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман Исмоилов Олимхоҷа Бурхонхоҷаевич номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи забонҳои форсӣ ва хитойии факултети забонҳои шарқи МДТ 
“ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров” мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи 
шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди 
тақриз ба диссертатсияи Алҷуанӣ Султон Абдукарим дар мавзуи «Вижагиҳои 
забонии матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз забони форсӣ ба забони арабӣ (бар асоси 
расонаҳои ^¥У^.1та.1г ), дулулу.ВВС Рег81ап (сғ^ С51?)», ки ба шурои
диссертатсионии бП.КОА-021-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои 
дарёфти дараҷаи илми доктори фалсафа (РЬ.В) - доктор аз рӯйи ихтисоси 
6В020900 - Шарқшиносй (6В020901-Забони форсӣ) пешниҳод гардидааст, баён 
менамоям.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионй ва бандҳои 61, 
Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи 
иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки 
барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар 
бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам:

Насаб, ном, номи падар_______
Дараҷаи илмй ва номгӯйи соҳаи 
илм, ихтисоси илмй, ки аз рӯйи 
он диссертатсия ҳимоя шудааст.

киНоми пурраи муассисае, 
ҷойи кори асосй ба шумор 
меравад.____________________
Номгӯйи интишороти асосии 
муқарризи расмӣ аз рӯйи 
мавзуи диссертатсия дар 
маҷаллаҳои тақризшаванда дар 
панҷ соли охир (аз 15 мақола 
зиёд пешниҳод нашавад).

расмӣ 
диссертатсия

Исмоилов Олимхоҷа Бурхонхоҷаевич 
Номзади илми филология, 10.02.22 - 
Забонҳои кишварҳои Аврупо, Осиё ва Африқо 
сокинони бумии (аборигентҳо) Амрико ва 

Австралия (забони форсӣ)_________________
Кафедраи забонҳои форсӣ ва хитойии 
факултети забонҳои шарқи МДТ “ДДХ ба 
номи академик Б.Ғафуров”_________________
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