Ба Шӯрои диссертатсионии 6Э.КОА-021и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)
РИЗОИЯТ

Ман, Назаров Меҳрубон Ниёзмадович - номзади илми филология,

муаллими калони кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи Шӯрои

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 Давлатов Абдулмаҷид Нурович таҳти унвони
«Вижагиҳои наҳвии «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус» барои

дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01
-Забони тоҷикӣ, ки ба Шӯрои диссертатсионии бО.КОА-021-и назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя ва дарёфти дараҷаи илмии

номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 -Забони тоҷикӣ

пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 67,
69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади дар

шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони
илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам

пешниҳод месозам:

Насаб, ном, номи падар

Назаров Меҳрубон Ниёзмадович

Дараҷаи илмӣ ва номгӯи номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи
соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ихтисоси 10.02.22-

Забонҳои кишварҳои

ки аз рӯйи он диссертатсия Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии

ҳимоя шудааст

(аборигенҳои)

Амрико

ва

Австралия

(забони тоҷикӣ)

Индекс, суроға

735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Бохтар,
х. Айнӣ, 67

Номи пурраи муассисае,

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи

ки ҷойи кори асосӣ ба Носири Хусрав

шумор меравад
Номгӯйи

интишороти

асосии муқарризи расмй аз

Мақолаҳои илмӣ:

1. Назаров М.Н. Мавқеи маҷоз ва рамз дар

рӯйи мавзуи диссертатсия услуби бадеӣ. Паёми Донишгоҳи давлатии
дар

маҷаллаҳои

тақриз- Бохтар ба номи Носири Хусрав (силилаи

шаванда дар панҷ соли илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). -Бохтар,
охир (аз 15 мақола зиёд 2018, №1\3 (55). С. 47-52.

пешниҳод нашавад)

2. Назаров М.Н. Вижагиҳои маъноии мафҳумҳои

ифодагари

Донишгоҳи
Носири

гулу

гиёҳ.

Паёми

давлатии Бохтар ба номи

Хусрав

(силилаи

илмҳои

гуманитарӣ ва иқтисодӣ). -Бохтар, 2018, №
1\4 (57). С. 32-37.

3. Назаров М.Н. Корбурди вожаҳои ифо-

дагари

«гул»

дар

таркиби

воҳидҳои

фразеологии ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ.

Паёми Донишгоҳи

давлатии Бохтар ба

номи Носири Хусрав (силсилаи илмҳои

гуманитарӣ ва иқтисодӣ). -Бохтар, 2019, №
1\3 (65). С. 31-35
4. Назаров М.Н. Вариантҳои воҳидҳои

фразеологӣ дар «Дохунда»-и устод Айнӣ.
Паёми Донишгоҳи

давлатии Бохтар ба

номи Носири Хусрав (силилаи илмҳои

гуманитарӣ ва иқтисодӣ). -Бохтар, 2019, №

1\4 (68), с. 42-46. (дар ҳаммуаллифӣ)
5.

Назаров М.Н.

Вижагиҳои маъноии

вожахои ифодагари “гул” дар ашъори
Фарзона.

Паёми

давлатии

Донишгоҳи

Бохтар ба номи Носири Хусрав (силсилаи
илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ).-Бохтар,
2020, № 1/1(71). (дар ҳаммуаллифӣ)
6.

Назаров

М.Н.

Вижагии

луғавӣ

ва

муносибати маъноии мафҳуми “гул” бо

вожаҳои дигар дар забони газалиёти Саъди
Шерозӣ.

Паёми

Донишгоҳи

давлатии

Бохтар ба номи Носири Хусрав (силсилаи

илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ).-Бохтар,
2020, № 1/4 (74)
номзади илмҳои филологи, муаллими калони
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав

Имзои н.и.ф. Назаров М.Н.-ро тасдиқ мекунам:
( Сардори шуъбаи кадрҳои Донишгоҳи давлатии
Бохтар ба номи Носири Хусра^^^^—

Нишонӣ: ш.Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67
Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав
Тел.: (83222) 2-45-20; 2-22-53
Е-шаП: к18и78@таП.ги, луеЬ-сайт: ^АУУ/.кЫтейуТ
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Назаров М.Н.
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