
Суратмаҷлиси № 9
Маҷлиси кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба 

номи М. Назаршоев

аз «25» апрели соли 2022 ш. Хоруғ

Иштирок доштанд: 12 нафар аъзои кафедра иштирок доштанд. 
Пешниҳод шуд, ки маҷлис кушода эълон карда шавад, пешниҳоди дигар 
нест? Нест. Якдилона рӯзнома қабул карда шуд.

Рӯзнома:
1. Баррасӣ ва муҳокимаи диссертатсияи Амирбекзода Назира дар 

мавзуи «Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикисон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филология аз рӯйи ихтисоси 01.02.01 - Забони тоҷикӣ.

Ҷаласаро бо сухани муқаддимавӣ мудири кафедраи забони тоҷикӣ 
н.и.ф., дотсент Броимшоева М. оғоз намуда, доир ба навгониҳо оид ба 
барасмиятдарории диссертатсия ва муқаррароти дарҷшудаи «Тартиб 
додани дараҷаҳои илмӣ»-ро, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 ба тасвиб расидааст, ба ҳозирин 
маълумот дод. Ҳамзамон, мавсуф қайд кард, ки Амирбекзода 3. рисолаи 
номзадии худро, ки таҳти роҳбарии д.и.ф. Офаридаев Н анҷом додааст, 
барои муҳокима ба кафедраи забони тоҷикӣ пешниҳод намуд. Онро 
устодони кафедра доктори илмҳои филологӣ, проф. Абодуллоева С. 
номзадони илмҳои филологӣ, дотсентон Насриддиншоев А., Фозилов Д., 
Броимшоева М. Холиқназарова С. хонда, барои муҳокима дар кафедра 
тавсия доданд.

Сипас, сухан ба муаллифи диссертатсия Амирбекзода Н. дода шуд 
ва номбурда ба таври мухтасар тавассути презентатсия мазмун ва 
муҳтавои диссертатсияи худро баён карда, бандҳои ба муқаддима ва 
қисмати хулоса воридшударо ишора намуд.

Баъдан аъзои ҷаласа ба муҳокимаи диссертатсия оғоз намуданд.
Насриддиншоев А. дар баромади худ қайд кард, ки мавзуи 

диссертатсия актуалӣ буда, яке аз масъалаҳои мубрами забоншиносиро 
дар бар мегирад ва барои баррасии оянда пешниҳод карда шавад.

Фозилов Д. н.и.ф., дотсент дар баромади худ қайд кард, ки дар охири 
ҳар як боби таҳқиқоти илмӣ хулосаҳои диссертант пурқувват мебошанд 
ва лоиқи пешниҳод барои баррасии оянда мебошад.

Абодуллоева С. д.и.ф. низ бо тақризи муфассал ба диссертатсия 
пешниҳод карданд, ки диссертатсия ба даври дуюми экспертиза 
пешниҳод шавад.



Пас аз баромади муқарризон диссертант ба музокира баромада, 
муқарризонро барои тахдили диссертатсия ва пешниҳодоту маслиҳатҳо 
изҳори миннатдорӣ намуд.

Ҷаласаи кафедраро мудири кафедра дотсент Броимшоева М. 
ҷамъбаст намуда, қайд кард, ки диссертатсия ба баррасии Шурои 
олимон пешниҳод гардад. Ҳамаи инро ба назар гирифта, маҷлиси 
кафедра чунин

ҚАРОР КАРД:
1. Диссертатсияи Амирбекзода Назира дар мавзуи «Хусусиятҳои 

семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии 
Тоҷикистон”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 пешниҳод гардидааст, кори илмии 
анҷомёфта ҳисоб шуда ба талаботи диссертатсияҳои номзадӣ ҷавобгӯ 
мебошад.
2. Диссертатсияи мазкур ба экспертизаи даври дуюми муассиса 
пешниҳод карда шавад.

Раиси маҷлис:

Котиби маҷлис:

Броимшоева Муслима

Мавлододова Ҷумъагул


