
Ба шурои диссертатсионии 6D.KOA-021 
назди Донишгоди миллим Тодикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакй, 17)

РИЗОИЯТ

Май, Еаффоров Абдушукур Одинашоевич, доктори илми 
филология, дотсенти кафедрам забои ва адабиёти тодики Донишгохр 
давлатии омузгории Тодикистон ба номи С. Айнй мувофици бандхри 61, 
62-и Низомномаи шурои диссертатсионй ва банддои 67, 69-и Тартиби 
до дани дарадахри илмй, ки бо Кдрори Х,укумати Ч,умх,урии Тодикистон 
аз 30 июни соли 2021, тахди №267 тасдик; гардидаанд, розигии худро ба 
хдйси мукдрризи расмй ва пешнихрди так;риз ба диссертатсияи Давлатов 
Абдулмадид Нурович тадти унвони «Вижагихри нахдии «Крбуснома»-и 
Унсурулмаолии Кайковус», ки ба шурои диссертатсионии 6D.KOA-021 
назди Донишгохд миллим Тодикистон барои дарёфти дарадаи илмии 
номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони то дики 
пешниход гардидааст, баён менамоям.

Бандх,ои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионй ва бандхои 67, 
69-и Тартиби до дани дарадахри илмиро ба инобат гирифта, бо макради 
дар шабакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет» дойгир 
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дарадахри илмй 
заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешнихрд 
месозам:

Насаб, ном, номи падар Таффаров Абдушукур 
Одинашоевич

Дарадаи илмй ва номгуйи сохди 
илм, ихтисоси илмй, ки аз руйи он 
диссертатсия х,имоя шудааст.

Доктори илми филология, дотсент, 
10.02.01. -  Забони тодикй

Номи пурраи муассисае, ки дойи 
корй асосй ба шумор меравад.

Дотсенти кафедрай забои ва 
адабиёти тодики Донишгохр 
давлатии омузгории Тодикистон ба 
номи С. Айнй

Номгуйи интишороти асосии 
мударризи расмй аз руйи мавзуи 
диссертатсия дар мадаллахри 
такризшаванда дар панд соли 
охир (аз 15 макрла зиёд пешнихрд 
нашавад).
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