Ба Шурои диссертатсионии 6Э.КОА-021
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ
Ман, Раҳматуллозода Сахидод Раҳматулдо, доктори илмҳои
филологӣ, узви вобастаи АМИТ, муовини раиси Кумитаи забон ва
истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 64;:
65-и Низомномаи намунавӣ оид ба шуроҳои диссертатсионӣ ва банди 35и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор),
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016,
таҳти №505 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ
ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Кабиров Шаҳбозбек дар мавзуи
«Равобит ва ҳамнишинии воҳидҳои забон дар занҷираи гуфтор», ки Шурои
диссертатсионии 6В.КОА-021 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи
ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ ба ҳимоя иҷозат додааст, баён
менамоям.
Дар асоси бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба шуроҳои
диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони
илмӣ (дотсент, профессор), бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣтелекоммуникатсионии «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

Раҳматуддозода Сахидод Раҳматуддо

Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи соҳаи илм,
ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи он диссертатсия
ҳимоя шудааст.
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Забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо,
Осиё, Африқо, Амрико ва бумиёни Австралиё
(забони тоҷикӣ)
Муовини раиси Кумитаи забон ва
истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумхурии
Тоҷикистон
Мақолаҳои илмӣ:
1. Калимасозии исм. -Душанбе: Дониш,
2019, 226 саҳ. УДК809.155.0; ББК 81.2
(2тоҷик). Р-46; 18ВИ 978-99975-76-47-7.
2. Словообразования
имён
существительных в южных и юго-восточных
говорах таджикского языка. -Душанбе, 2016,
232 с. ББК 81, 2тоҷик-4+9292+74,261,4; Р72;

Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори
асосӣ ба шумор меравад.
Номгӯйи интишороти асосии муқарризи

расмӣ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия дар
маҷаллаҳои тақризшаванда дар панҷ соли
охир.

15ВМ978-99975-44-81-0.
3. Таҳқиқи
лингвистии
морфемаи
грамматикӣ.
-Душанбе:ДДОТ ба
номи
С.АЙНӢ, 2021. ТДУ 809.155.0; ТКБ 81.2 (2
тоҷик).Р-43; 188И 978-99985-54-43.
4. Тақлили лингвистии вожаҳои марбут ба
ҳайвонот ва парандагон. -Душанбе:ДДОТ ба
номи С.Айнӣ, 2020. УДК 809.155.0; ТКБ 81.2
(2 тоҷик).Р-46.
5. Раҳматуллозода
С.
Калимаҳои
хешутаборӣ. -Душанбе:ДДОТ ба номи
С.АЙнӣ, 2019. УДК 809.155.0; ТКБ 81.2 (2
тоҷик).Р-46., 2019. 51 саҳ.
6. Нақши пасванди -уага дар калимасозӣ
//
С.Раҳматуллозода,
С.Мирзоев/
Суханшиносӣ.
(Маҷаллаи
илмии
тақризшавандаи КОА назди Президенти
ҶТ). -Душанбе, 2019, №3. саҳ. 13-24.
(Ҳаммуаллиф). 188^ 2308-7420.
7. Таҳлили сохтории лексикаи марбут ба
ҳайвоноти хонагии лаҳҷаи Варзоб //
Раҳматуллозода
С.,
Рӯзием
М./
Суханшиносӣ, №2,2020.188Ҳ 2308-7420.
8. "Нақши пасвандҳои калимасоз дар
ташаккули лексикаи марбут ба ҳайвоноти
хонагии лаҳҷаи Варзоб // С.Раҳматуллозода,
М.Рӯзием / Маҷаллаи илмии "Масъалаҳои
илмҳои гуманитарӣ. Хоруғ, 2020, №3, саҳ.ЗЗ42.
9. Таъсирпазирии омилҳои лингвистӣ ва
экстралингвистӣ ба забон // Маводи
конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ
дар мавзӯи "Филологияи шарқ дар масири
фарҳанг ва тамаддунҳо". 22.12.20. Душанбе,
2020. Саҳ.128-138.
10. Тоҷикӣ шакар аст // Пешвои миллат ва
сиёсати
давлатии
забон
//С.Раҳматуллозода, Ҷ. Саидзода / Душанбе, 2021, саҳ. 17-42.
188Ҳ 978-99975-905-7-2

Доктори илмҳои филологӣ,
Муовини раиси Кумитаи
забон ва истилоҳоти назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

/)(^/^ С.Раҳматуллозода

Имзои С.Раҳматуллозодаро тасдиқ мекунам:
Мудири бахши умумӣ ва кор бо кадрҳо
Кумитаи забон ва истилоҳоти назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ЖҚ

ҶШ. Аб дулл оев
£ахши
кадрл°

28.02.2022

