
Ба Шурои диссертатсионии 61Э.КОА-021-И 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе.)

РИЗОИЯТ
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Бобоҷон Ғафуров» дар шахси ректори Донишгоҳ, 
доктори илмҳои таърих, профессор Исломзода Аюб Ислом мувофиқи 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Низомномаи 
Шурои диссертатсионӣ, Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, Тартиби 
додани унвонҳои илмӣ ва Тартиби бақайдгирии давлатии 
диссертатсияҳои ҳимояшуда», ки 30-юми июни соли 2021, № 267 тасдиқ 
гардидааст, розигии худро ба ҳайси муассисаи пешбар ва пешниҳоди 
тақриз ба диссертатсияи номзадии Асоева Бунафша Ҷумъаевна дар 
мавзуи «Вижагиҳои луғавию сарфии «Зафарнома»-и Хусравӣ», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ ба Шурои диссертатсионии бЭ.КОА-021-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, изҳор 
менамояд.

Бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии 
«Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиб 
додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар 
бораи муассиса пешниҳод месозем:

Номи пурраи
муассиса (бидуни
ихтисорот)

Муассисаи давлатии таълимии
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров»

Номи ихтисоршудаи
муассиса мувофиқи
ойиннома

ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Индекс, суроға 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри 
Хуҷанд, гузаргоҳи Мавлонбеков, 1.

Рақами телефони
тамос, суроғаи почтаи 
электронӣ, суроғаи
сомонаи расмӣ дар 
шабакаи «Интернет»

Тел: (992-3422) 6-52-73;
Факс: (992-3422) 6-75-18;
Е-шай: гек1ог@йҷиД

Маълумот дар бораи 
роҳбари муассиса насаб, 
ном, номи падар; 
дараҷаи илмӣ, унвони 
илмӣ; вазифа

Исломзода Аюб Ислом - доктори илмҳои 
таърих, профессор ректори МДТ-и «ДДХ ба 
номи академик Бобоҷон Ғафуров»

Маълумот дар бораи 
роҳбари идораи
зерсохтори муассиса. 
Насаб, ном, номи падар;

Олимҷонов Мӯсо Обидович, номзади 
илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи 
забони тоҷикии МДТ-и «ДДХ ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров»
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дараҷаи илми, унвони 
илмӣ; вазифа

Номи 
муассиса 
ихтисорот)

пурраи 
(бидуни

Муассисаи давлатии таълимии
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров»

Номгӯи интишороти 
асосии кормандони
муассиса (устодони
кафедра) аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар
маҷаллаҳои 
тақризшаванда дар панҷ 
соли охир (аз 15 мақола 
зиёд пешниҳод нашавад)

Асарҳо:
1. Ҳасанзода А. Асолати забон ва маҳорати 

баён. - Хуҷанд: Ношир, 2018. - 520 с.
2. Ҳасанзода А. Ҷойвожаҳои қаламрави 

Сомониён. Мураттиб ва муҳаррири масъул 
М.Олимҷонов. - Хуҷанд: Нури маърифат,
2018. -560 с.

3. Олимҷонов М. Сухан аз гавҳариёни 
сухан. - Хуҷанд: Нури маърифат, 2017. - 436 с.

4. Олимҷонов М. Сайри лафзу маънӣ. - 
Хуҷанд: Ношир, 2021. - 336 с.

5. Олимҷонов М. Хусусиятҳои сохториву 
маъноии калимаҳои мураккаб дар назми 
Бедил (дар мисоли калимаҳои мураккаби 
навъи татпуруша). - Хуҷанд: Нури маърифат, 
2022. - 392 с.

6. Ҳасанзода А. Фарҳангномаҳо - хазинаи 
беҳамтои ҳифзи олами маънавии халқ // 
Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои 
гуманитарӣ. - Хуҷанд, 2019, № 3(80). - С.55-65;

7. Ҳасанзода А. Вижагиҳои пойдормонии 
аносири луғавии “Бадоеъ-ул-вақоеъ” дар 
гӯишҳои муосири тоҷикӣ. // Ахбори ДДҲБСТ. 
Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. 2020. № 3 (84). 
-С. 85-105;

8. Ҳасанзода А. Пойдормонии бархе 
аносири луғавии ашъори Сайидо дар гӯишҳои 
муосири тоҷикӣ // Сайидо ва саҳми ӯ дар 
инкишофи забон ва адабиёти тоҷик. Душанбе,
2019. - С.3-12;

9. Ҳасанзода А. Сарнавишти як пасванди 
фаромӯшшуда. // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи 
илмҳои гуманитарӣ. - Хуҷанд, 2021. №2 (87). 
С.120-127;

Ю.Олимҷонов М. Калимаи «нафас» ва 
нақши он дар ташаккули композитҳои навъи 
татпуруша дар назми Бедил. // Ахбори АИ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои 
ҷамъиятшиносӣ. - Душанбе, 2019. №4 (257). 
С. 240-244.

П.Олимҷонов М. Мақоми калимаҳои
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ҳиндӣ дар ташаккули композитҳои навъи 
татпуруша дар назми Бедил. / Ахбори 
ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ.
Хуҷанд, 2019. №4 (81). - С.79-84.

12. Олимҷонов М. Композитҳои мутазоди 
назми Мирзо Бедил. // Паёми Донишгоҳи 
омӯзгории Тоҷикистон. - Душанбе, 2019. №4 
(81). - С.32-36.

13. Олимҷонов М. Сермаъноии 
композитҳои навъи татпуруша дар назми 
Бедил. / Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои 
гуманитарӣ. - Хуҷанд, 2020. №1 (82). - С.143- 
149.

14. Олимҷонов М. Нақши калимаҳои 
матрук дар ташаккули композитҳои навъи 
татпуруша дар назми Бедил / Ахбори 
ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. - 
Хуҷанд, 2021. №1 (86). - С. 124-131.

15. Қӯрғонов 3. Мухтасаре аз хусуси сайри
таърихии вожаи «ки»
Ахбори ДДҲБСТ (силсилаи илмҳои 
гуманитарӣ). - Хуҷанд, 2022. - №3 (92). - С.102 
- 111 (ҳаммуаллиф профессор А. Ҳасанзода).

Ректори Дониш 
ба номи акаде 
таърих, профес
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Усмонзода А.И.

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои 
ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров
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О, Наврузов Э.М.

Нишони: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистб^^д. ; ... 
ш.Хуҷанд, гузаргоҳи Мавлонбеков, 1.
Тел: (992-3422) 6-52-73; Факс: (992-3422) 6-75-18;
Е-таП: гекФгййдиД 

«07»-уми феврали соли 2023
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