
Суратмаҷлиси №22 

ҷаласаи шурои диссертатсионии 6Э. КОА-021 дар назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 06 октябри соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ бо 
фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 01-уми июли соли 2022, №210/шд тасдиқгардида, /3 нафар 

иштирок доранд, ки аз онҳо 6 нафарашон докторони илм аз рӯйи 

ихтисбси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод 
шуд, ки ҷаласа кушода эълон карда шавад. Муҳтарам аъзои шуро, ягон 

пешниҳоди дигар нест? Аъзои шуро хоҳиш намуданд, ки ҷаласа кушода 
шавад. Якдилона пешниҳод ҷонибдорӣ карда шуд.

Рӯзномаи ҷаласа:
Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз 

Бобоқуловна дар мавзуи “Вижагиҳои маъноиву сохтории воҳидҳои 
фразеологӣ дар таърихномаҳои садаҳои Х-ХШ» барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ.

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи экспертии шурои 

диссертатсионӣ Мирзоева М., аъзои комиссияи экспертӣ Раҳмонова Н. ва 

Раҳматуллозода С. баромад намуданд (хулосаи комиссияи экспертӣ замима 

мегардад).

Қарор карда шуд:
1. Диссертатсияи Ҷӯраева Сарвиноз Бобоқуловна дар мавзуи 

“Вижагиҳои маъноиву сохтории воҳидҳои фразеологӣ дар таърихномаҳои 
садаҳои Х-ХШ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз 
рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ таъйин карда шаванд:



- Султон Ҳасан Баротзода - доктори илми филология, профессор, узви 
вобастаи АМИТ, сарходими илмии шуъбаи фарҳангнигорӣ ва истилоҳоти 
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ;

- Гадоев Нурхон - доктори илми филология, профессори кафедраи 

назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ;

- Шафоатов Азал Нусратович - доктори илми филология, дотсент, 
мудири кафедари забонҳои Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба 
номи С. Раҳимов;

3. Ба ҳайси муассисаи пешбари диссертатсия - Донишгоҳи славянии 
Руссия ва Тоҷикистон таъйин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимоя дар сомонаи ДМТ ва 
КОА-и назди Президенти ҶТ ва чопи автореферат иҷозат дода шавад.

5. Таърихи рӯзи ҳимоя 12.01.2023, соати 13:00 таъйин карда шавад.

Қарор қабул карда шуд: якдилона.

Раиси шурои диссертатсиони 
доктори илми филология, г

Ҷураева М.

Котиби илмии шурои дис 
доктори илми филология, п


