
ХУЛОСАИ
шурои диссертатсионии 6И.КОА-021 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 29-уми сентябри соли 2022, №21

Барои сазовор донистани Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ.

Диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо дар мавзуи «Муродифоти 
грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар мисоли 
ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат», солҳои 2010-2016)» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ аз 25 марти соли 2022, протоколи №4 аз ҷониби шурои 
дисеертатсионии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ш.Душанбе, шаҳраки Буни Ҳисорак, 10) ба ҳимоя қабул карда 
шудааст.

Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна - соли таваллудаш 1971, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Соли 1990 Коллеҷи омӯзгории шаҳри Кӯлобро аз рӯйи ихтисоси 
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ ва соли 2011 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро 
аз рӯйи ихтисоси «журналист» хатм кардааст. Аз соли 2008 лаборанти 
кафедраи забонҳои хориҷии факултети журналистикаи ДМТ ва аз соли 
2013 ба сифати ассистенти кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва аз соли 2019 ба ҳайси муаллими калони 
кафедраи мазкур фаъолият намудааст. Аз соли 2013 ба ҳайси унвонҷӯйи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардида, ба таҳқиқ машғул 
гардидааст.

Мавзуи диссертатсия дар ҷаласаи шурои олимони факултети 
журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2015, 
№8 тасдиқ карда шудааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири 
адабии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратҷаласаи №2 аз 27.10.2017) 
муҳокима ва ба ҳимоя тавсия дода шудааст. Доир ба мавзуи рисола 8 
мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тавсияшудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чоп шудааст.

Роҳбари илмӣ:
Мирзоева Матлюба Ҷаҳонгировна - доктори илми филология, 

профессори кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултети 
журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:
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Расулов Суҳайлӣ Мирқозиевич - доктори илми филология, 
профессор, дотсенти кафедраи забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлатии 
тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”;

Табаров Хайрулло Назарович - номзади илми филология, дотсенти 
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон.

Муассисаи тақриздиҳанда - Донишгоҳ давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири кафедраи 
забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳ давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав” номзади илми филология, дотсент Саидов Ҷ.З. ва аз ҷониби 
ректори ин муассиса, доктори илмҳои биология, профессор Давлатзода 
С.Ҳ. тасдиқ шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи Исмоилова 
Шамсинисо Ҷумаевна дар мавзуи «Муродифоти грамматикии ибораҳои 
исмӣ дар забони матбуоти тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи «Адабиёт ва 
санъат», солҳои 2010-2016)» ба талаботи таълифи корҳои диссертатсионӣ 
ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, кори илмӣ-таҳқиқотии анҷомёфта ва навоварона 
мебошад. Диссертатсия бо услуби хуби илмӣ, баррасию муҳокимаҳои 
боэътимод таълиф шуда, натиҷагирӣ дар ҳар фаслу боб қобили таваҷҷуҳ ва 
муаллиф барои ба дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ сазовор аст.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи тақриздиҳанда ба он 
асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи забоншиносӣ 
буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар 
ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои 
онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот доранд.

Вобаста ба мавзуи диссертатсия муаллиф 8 мақолаи илмӣ ба нашр 
расонидааст, ки аз ин микдор 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чоп шудаанд. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва 
мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит 
менамоянд.

Муҳимтарин интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи диссертатсия:
[1 - М]. Исмоилова, Ш.Ҷ. Муродифоти ибораҳои исмӣ бо пешоянди 
«барои» / Ш. Ҷ. Исмоилова. - Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, № 
4/9 [185]. - Душанбе: Сино, 2015. - С. 25-29.
[2 - М]. Исмоилова, Ш.Ҷ. Муродифоти ибораҳои исмӣ бо пешояндҳои 
таркибӣ / Ш. Ҷ. Исмоилова. - Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, № 
4/7 [217]. - Душанбе: Сино, 2016. - С. 92-95.
[3 - М]. Исмоилова, Ш.Ҷ. Чанд мулоҳиза дар бораи роҳҳои ифодаи макон 
дар қолаби ибораҳои исмӣ / Ш.Ҷ. Исмоилова. - Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, № 4/3. - Душанбе: Сино, 2017. - С. 103-105.
[4 - М]. Исмоилова, Ш.Ҷ. Мулоҳизаҳо доир ба муродифоти ибораҳои 
изофӣ / Ш.Ҷ. Исмоилова. - Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, № 4/5. 
- Душанбе: Сино, 2017. - С. 39-42.
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[5 - М]. Исмоилова Ш.Ҷ. Ҳаммаъноии ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ дар 
забони матбуоти тоҷик // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Баҳши 
илми филологӣ. - №3. - Душанбе, 2022.

Таълифоти муаллиф дар маҷмуаҳои илмӣ ва нашрияҳои дигар:
[6 - М]. Исмоилова, Ш. Ҷ. Муродифоти ибораҳои изофӣ дар ҳафтаномаи 
«Адабиёт ва санъат» / Ш.Ҷ. Исмоилова. - «Устод Айнӣ ва асолати забони 
тоҷикӣ». - Душанбе, 2016. - С. 134-140.
[7 - М]. Исмоилова, Ш. Ҷ. Хусусиятҳои асосии ибора / Ш.Ҷ. Исмоилова. - 
Маҷм. «ДМТ - маркази омода кардани мутахассисони баландихтисос». - 
Душанбе, 2018. - С. 315.
[8 - М]. Исмоилова, Ш. Ҷ. Муродифоти ибораҳои исмӣ бо пешоянди «дар» 
/ Ш.Ҷ. Исмоилова. - «Масъалаҳои мубрами наҳви забони тоҷики». 
Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмиву амалии ҷумҳуриявӣ. - Душанбе: 
ДМТ, 2018.-С. 120-131.

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 
навишта шуда, ба шурои диссертатсионй ворид шудаанд:

1. Тақризи номзади илми филология, дотсент, мудири кафедраи 
забони точикии МДТ-и “ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” 
Олимҷонов М. мусбат буда, дар тақризи худ чор эрод пеш овардааст, ки 
инҳо мебошанд:
- боби дуюму сеюм ҳарчанд аз рӯйи мазмуну муҳтаво гуногунанд, вале як 
унвонро дорад (нигаред ба саҳифаи 16,19).
- баъзе аз ибораҳои исмии таҳлилнамудаи унвонҷӯ тавассути пешоянд, 
чунончи бо, ташаккул наёфтаанд. Мисли бо сари тани дарида, бо ҷомаи 
дарида, бо либоси ҳарбӣ.
- дар автореферат такрори фикр мушоҳида мешавад (нигаред ба саҳифаи 
6.7).
- хуб мешуд агар унвонҷу назари ҳудро бо муродифоти ибораҳои исми аз 
назари ҳусни баён (нигаред ба саҳифаи 14...8, китобат саҳифаҳои 5.6.9) 
иброз медошт ва ғалатҳои техникӣ (саҳифаҳои 4.5.12.15) дида мешавад.

2. Дар тақризи номзади илми филология, дотсенти кафедраи 
забонҳои ДБССТ Сангинова Р.И. чунин эродҳо зикр ёфтаанд:
- ҳангоми ҳуруфчинӣ кардан баъзе нуқсонҳои имлоию техникӣ ба назар 
мерасад.
- ҷо-ҷо барои исботи андеша дар боби дуюм аз ҳафтаномаи “Адабиёт ва 
санъат” мисолҳо оварда нашудааст.

3. Дар тақризи номзади илми филология, мудири шуъбаи забони 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ Мирзоев 
Сайфиддин низ якчанд иштибоҳоти теҳникию имлоӣ зикр шудааст.
- дар автореферат баъзе ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ ба назар мерасад.
- ҷо-ҷо барои исботи андеша аз ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат” мисолҳо 
оварда нашудааст.

Муқарризони ғайрирасмӣ дар баробари муайян кардани баъзе эроду 
нуқсонҳои автореферати диссертатсия (тоҷикӣ ва русӣ) аҳаммияти 
чанбаҳои назариявию амалӣ ва навоварии кор, инчунин, дастовардҳои 
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илмии муаллифи диссертатсияро таъкид карда, ӯро барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ 
сазовор донистаанд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ 
дар асоси таҳқиқоти илмӣ чунин масъалаҳоро муқаррар намудааст:

- масъалаи омӯзиши муродифоти ибораҳо дар забоншиносии тоҷик;
- муродифоти ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳии исмӣ дар забони матбуот;
- махсусиятҳои ҳаммаъноии ибораҳои изофӣ ва ҳамроҳӣ дар забони 

матбуот;
- муродифоти ибораҳои пешояндӣ дар забони ҳафтанома;
- муродифоти ибораҳои пасояндӣ дар забони матбуот;
- масъалаи муродифот ва муодилҳо дар мисоли ибораҳо дар саҳифаҳои 

ҳафтанома;
- сарҳад ва зинаҳои муродифоти ибораҳо;
- унсурҳои ҳаммаъно ва нақши онҳо дар муайян кардани ибораҳои 

муродифшаванда;
- нақши воситаҳои грамматикӣ ва шаклҳои феълӣ дар ташаккули 

муродифоти ибораҳо;
- тобишҳои иловагии маъно ва таъсири он ба муродифот.
Объектҳои таҳқиқ. Объекти таҳқиқро муносибати муродифии ибораҳои 

исмӣ дар саҳифаҳои матбуоти тоҷик аз нуқтаи назари медиалингвистика 
ташкил додааст.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Мулоҳизаҳои дар грамматикаҳои илмӣ 
зикршударо як навъ ҷамъбасти омӯзиши масъалаҳои муродифоти 
грамматикӣ то солҳои 80-уми асри XX шуморидан мумкин аст. Минбаъд 
низ ин масъала олимони забоншиносро бетараф намегузорад. Дар қатори 
таҳқиқоте, ки дар солҳои охир ба масъалаи муродифоти грамматикӣ, 
бахусус муродифоти наҳвӣ, бахшида шудаанд, метавон як силсила 
рисолаву мақолаҳои олимонро номбар намуд. Аз ҷумла, таҳқиқоти М.С. 
Сергалиев [Сергалиев, 1987], Б. Камолиддинов [Камолиддинов,1988], Е.А. 
Шутова [Шутова, 1997], А.В. Шишкова [Шишкова, 2003], Н.В. Трубачева 
[Трубачева,2009], Д. Хоҷаев [Хоҷаев, 2011], X,. Маҷидов [Маҷидов, 2012], 
Мирзоева М.Ҷ. [Мирзоева, 2013] масъалаҳои гуногуни муродифоти 
грамматикиро дар бар гирифтаанд, ки бунёди назариву методологии 
таҳқиқоти мазкурро ташкил менамояд.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи 
илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки аз натиҷаҳои илмии 
бадастомада ва маводи гирдовардаро дар раванди таълиму тадриси 
тахассусҳои филологӣ, китобу дастурҳои таълимӣ ва хондани курсу 
семинарҳои маҳсус метавон истифода кард.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. 
Диссертатсия дар мавзуи “Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар 

ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» 
дараҷаи илмии номзади илми 

илмии 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

забони матбуоти тоҷик (дар мисоли 
солҳои (2010-2016)" барои дарёфти 
филология бо шиносномаи ихтисоси 
мутобиқат мекунад.
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Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар он зоҳир 
мегардад, ки ӯ дар муддати 9 сол ба ҷамъоварии маводи илмӣ, омӯзиши 
адабиёти назариявӣ, таснифи маводи ҷамъоварда ба гурӯҳҳои муайян ва 
навиштани кори илмӣ машғул шуда, дар ин самт мақолаҳои илмӣ таълиф 
намуда, дар конференсияҳои илмии сатҳи гуногун суханронӣ кардааст.

Диссертант муаллифи 8 мақолаи илмӣ мебошад, ки аз ин 5 мақолаи 
марбут ба кор дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА-21 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 29-уми сентябри соли 2022, № 21 дар бораи ба 
Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна додани дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ қарор қабул карда 
шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои 
диссертатсионӣ аз шумораи умумии 15 нафар аъзои шуро 13 нафар 
иштирок доштанд, ки аз инҳо 5 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси 
диссертатсияи баррасишаванда мебошанд.

Дар овоздиҳӣ 13 нафар иштирок намуд. Аз 13 нафар аъзои ба ҳайати 
шурои диссертатсионӣ шомилбуда овоз доданд: тарафдор - 13 нафар, 
муқобил - нест, бетараф - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

29 сентябри соли 2022

Котиби илмии шурои 
доктори илми филолог

Раиси шурои диссертатс 
доктори илми филолог

Ҷӯраева М.
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