
Ба шурои диссертатсионии 6В.КОА- 
021-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (ш. Душанбе, хиёбони 
Рӯдакӣ, 17)

Ризоият

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар шахсияти 
ректори Донишгоҳ, доктори илми биология, профессор Давлатзода 
Сайфиддин Хайриддин мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои 
диссертатсионӣ ва бандҳои 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муассисаи пешбар ва 
пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Исмоилова Шамсинисо Ҷумаевна 
дар мавзуи «Муродифоти грамматикии ибораҳои исмӣ дар забони 
матбуоти тоҷик (дар мисоли ҳафтаномаи “Адабиёт ва санъат”-и солҳои 
2010-2016)», ки ба Шурои диссертатсионии бЭ.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.

Дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва 
бандҳои 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 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 муассиса 
пешниҳод месозем:

Маълумот оид ба муассисаи тақриздиҳанда

Номи пурраи муассиса 
(бидуни ихтисор)

Муассисаи давлатии таълимии
«Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав»

Номи муассиса бо ихтисора 
(мувофиқи оиннома)

МДТ «ДДБ ба номи Носири Хусрав»

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

Рақами телефони тамос, 
суроғаи электронӣ (почтаи 
электронӣ), суроғаи сомонаи 
расмй дар шабакаи “Интернет”

Тел: (+992 -3322) 2-45-20, 2-22-53 
\у\у\у. ЫзиД; Е-шаИ: к18и78@тай.ги

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

Давлатзода Сайфиддин Хайриддин, 
доктори илмҳои биологӣ, профессор, 
ректори Донишгоҳи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав
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Маълумот дар бораи корманди Саидов Ҷабор Зубайдович - номзади 
зерсохтори муассиса: илмҳои филологӣ, дотсент, мудири
Насаб, ном, номи падар, кафедраи забони тоҷикӣ
дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, 
вазифа___________________________________________________________
Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз 
рӯйи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда дар 
панҷ соли охир____________________________________________________
БСаидов Ҷ. Диалектизмҳои лексикии нопурраи лаҳҷаи Муъминобод - ифода- 
кунандаи вижагиҳои гӯишҳои кишвар// Маводи конференсияи байналмилалии 
илмӣ-амалии “Истифодаи маводи кишваршиносӣ ҳамчун воситаи тарбияи 
ифтихори миллӣ ва ватандӯстӣ зимни таҳқиқ ва омӯзиши фанҳои таълимии 
муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ”. -Бохтар, 2018. -С. 66-69.
2. Саидов Ҷ. Калима ва мафҳумҳои соҳаи гӯсфандпарварӣ дар лаҳҷаи Муъминобод 
//Матлаи нур// Маҷмуаи мақолаҳои илмии устодон ва магистрантҳои факултети 
филологияи тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2019. -С. 219-225.
3. Саидбв Ҷ. Воҳидҳои сермаъно як қабати муҳими таркиби луғати лаҳҷаи 
Муъминобод// Матлаи нур// Маҷмуаи мақолаҳои илмии устодон ва магистрантҳои 
факултети филологияи тоҷики ДДБ ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2019. -С. 226- 
237. .
4. Саидов Ҷ. Пешвандҳои таърихии достони “Сиёвуш”-и Фирдавсӣ//Нақци ҷавонӣ// 
Мақолаҳои илмию назариявии устодону магистрантҳои факултети филологияи 
тоҷики ДДБ ба номи ба номи Носири Хусрав бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ, 22-солагии ваҳдати миллӣ, 27-солагии иҷлосияи XVI шӯрои 
олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 28-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. —Бохтар, 2019. -С. 13-15.
5. Саидов Ҷ. Лексика муминабадского говора таджикского языка // Монография. - 
Душанбе: Ирфон, 2019, 199 с.
6. Саидов Ҷ. Калимаву истилоҳоти ифодагари номи асбобу анҷоми рӯзгор дар 
лаҳҷаи Муъминобод// Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. 
-Бохтар. - 2020, №1/1 (71).
7. Саидов Ҷ. Вожаҳои зидмаъно дар ғазалиёти Мавлоно Ҷалолуддини 
Балхӣ//Маводи конференсияи илмӣ-амлии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи “Мақоми 
Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ” дар рушди илму адаби тоҷику форс 12-13-уми марти 
соли 2021. -Бохтар, 2021. -С. 128-132.
8. Назаров М. Мавқеи маҷоз ва рамз дар услуби бадеӣ//Паёми Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав (силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ).- 
Бохтар, 2018, № 1/3(55).-С. 47-52.
9. Назаров М. Вижагиҳои маъноии мафҳумҳои ифодагари гулу гиёҳ//Паёми 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (силсилаи илмҳои гуманитарӣ 
ва иқтисодӣ)-Бохтар, 2018, № 1/4 (57). -С. 32-37.
10. Назаров М. Корбурди вожаҳои ифодагари “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).
11. Назаров М. Вариантҳои воҳидҳои фразеологӣ дар “Дохунда”-и устод Айнӣ// 
Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (силсилаи илмҳои 
гуманитарӣ ва иқтисодӣ)-Бохтар, 2019, № 1/4 (68). -С. 42-46.
12. Назаров М. Вижагиҳои маъноии вожаҳҳои ифодагари “гул” дар ашъои 
Фарзона/ДТаёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (силсилаи 
ил№гҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). -Бохтар, 2020, № 1/1 (71). -С. 63-66.
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13. Ҷиҳонова Г. Калимасозии сифат ва исм дар ғазалиёти Ҷалолиддини Балхӣ. 
Паёми ДМТ, -Душанбе: Сино, 2018, № 4/2. -С. 71-75.
14. Ҷиҳонова Г. Пасвандҳои сифатсоз дар ғазалиёти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. - 
Паёми ДМТ, -Душанбе: Сино, 2018, №3/1. -С. 85-89.
15. Зоиров X. Мавқеи калимаҳои арабӣ дар осори Хусайн Воизи Кошифӣ. Паёми 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (бахши илмҳои филологӣ).- 
Бохтар, 2021, № 1/1(71). -С.33-38.

Ректори Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав 
доктори илмҳои биологӣ, профессор С.Х. Давлатзода

Имз.ои профессор С.Х. Давлатзодаро тасди
Сардори шуъбаи кадрҳои Донишгоҳи давл$йй*Г ШУЪБАИ 
Бохтар ба номи Носири Хусрав 2ЙВ Ҷ.А.Шукурзод
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Нишонӣ: ш.Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67 
Донишгоҳи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав 
Тел.: (83222) 2-45-20; 2-22-53
Е-тай: к18и78@таП.ги, м^еЬ-сайт: \ууу\у.к1§и. еду.1)

с. 2022.
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