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РИЗОИЯТ
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии 

илмҳои Тоҷикистон дар шахси директори Институт, доктори илми 
филология Шарипова Фарангис Худоиевна 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, ризогии худро ба ҳайси 
муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Ҷалилова 
Анварбӣ Неъматовна дар мавзуи «Унсурҳои забони омиёна дар ашъори 
Ашӯр Сафар» ки ба шурои диссертатсионии 60. КОА - 021-назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳимоя барои 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 тартиб додани дараҷаҳои илмӣ бо мақсади дар 
шабакаҳои иттилоотӣ-телекоммуникатсионии “Интернет” ҷойгир 
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса ва 
интишоротамон пешниҳод менамоем.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Номи пурраи муассиса (бидуни 
ихтисор)

Институти забон ва адабиёти ба номи 
Рӯдакии Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон

Номи пурраи муассиса бо 
ихтисора (мувофиқи оиннома)

ИЗА ба номи Рӯдакии АМИТ

Рақами телефон барои тамос 2277550;2272426; 2272752
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Суроғаи электрони (почтаи 
электронӣ)

1/а гис1ак121 йтаП.ги

Суроғаи сомонаи расмӣ дар 
шабакаи «Интернет»

уухухудгайагепаТе

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

Шарипова Фарангис Худоеивна - 
доктори илми филология, профессор, 
директори Институти забон ва 
адабиёти ба номи Рӯдакии 
Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон

Маълумот дар бораи
кормандони зерсохтори
муассиса:
Насаб, ном номи падар, дараҷаи 
илмӣ, унвони илмӣ, вазифа

Муҳаммадиев Шамсиддин
Муродович - номзади илми 
филология, котиби илмии Институти 
забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии 
Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон

Номгуйи интишороти асосии муқарризи расми аз руйи мавзуи 
диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаванда дар панҷ соли охир
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