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РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:
1. Баррасии диссертатсияи Асоева Бунафша Ҷумаевна дар мавзуи 

“Вижагиҳои луғавию сарфии “Зафарномаи хусравӣ” барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикй.

ШУНИДА ШУД:
Ахбори мудири кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети 

филология, дотсент Камолзода X. дар бораи баррасии диссертатсияи 
Асоева Бунафша Ҷумаевна дар мавзуи “Вижагиҳои луғавию сарфии 
“Зафарномаи хусравӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мазмуну мундариҷаи асосии 
диссертатсия ва натиҷаҳои илмии таҳқиқ маъруза намуд. Баъд аз 
баромади унвонҷӯ суолу ҷавоб сурат гирифт.

МУҲОКИМА:
Дар мавриди диссертатсия ва фишурда номзади илми филология, 

профессор Кабиров Ш., номзадони илми филология, дотсентон Ҳалимова 
С., Дӯстзода Ҳ., Қаландаров С., Қурбонов С. изҳори ақида карданд. Аз 
тарафи муқарризон барои боз ҳам беҳтар шудани сифати кори илмӣ эроду 
тавсияҳо баён гардид. Дар маҷмуъ, кори диссертатсионии Асоева 
Бунафша Ҷумаевна мусбат арзёбӣ гардида, диссертатсияи довталаб барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикӣ ба муҳокимаи шурои олимони факултети 
филология пешниҳод шавад.



ҚАРОР КАРДА ШУД:
1. Диссертатсияи Асоева Бунафша Ҷумаевна дар мавзуи “Вижагиҳои 

луғавию сарфии “Зафарномаи хусравӣ”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ 
пешниҳод гардидааст, таҳқиқи баанҷомрасидаи илмӣ ба ҳисоб рафта, ба 
талаботи корҳои диссертатсионии аз тарафи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқарраргардида ҷавобгӯ мебошад.

2. Автореферати диссертатсия мазмуну мундариҷаи мухтасари кори 
илмиро инъикос намуда, тарҷумаи русии он бо гунаи тоҷикиаш пурра 
мувофиқат мекунад.

3. Мақолаҳои чопнамудаи муаллиф ба мазмуну мундариҷаи таҳқиқи 
диссертатсионӣ мувофиқ мебошанд.

4. Баъди ислоҳи эроду пешниҳодҳои баёнгардида кори илмӣ барои 
муҳокима бо иштироки муқарризони холис ба шурои олимони факултети 
филология пешниҳод карда шавад.

5. Оид ба мубрамии мавзуъ, навгонии илмӣ, арзиши назариявию 
амалии диссертатсияи Асоева Бунафша Ҷумаевна ва натиҷагирию 
дастовардҳои ӯ хулосаи кафедраи таърихи забон ва типологияи дар 
муҳлати муайян пешниҳод карда шавад.
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