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Ба шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, 
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакй, 17)

РИЗОИЯТ

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
дар шахси ректори Донишгоҳ, доктори илми таърих, профессор, 
Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи 
шурои диссертатсионй 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 Холова Моҳира Буриевна дар мавзуи 
«Мутобиқати савтии калимаҳои русиву аврупоӣ ва усулҳои ба меъёр 
даровардани онҳо дар забони адабии муосири тоҷикӣ» ба Шурои 
диссертатсионии бИ.КОА-21-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 -  
Забони тоҷикй пешниҳод шудааст, баён менамояд.

Ҳамзамон, дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои
диссертатсионӣ ва бандҳои 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй бо 
мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир 
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса ва интишоротамон 
пешниҳод месозем:

Маълумот оид ба муассисаи пешбар
Номи пурраи муассиса 
(бидуни ихтисорот)

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ»

Номи
муассиса бо ихтисора 
(мувофиқи оиннома)

ДДОТ ба номи С. Айнй

Индекс, суроға 734003, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 121
Рақами телефони 
тамос, суроғаи 
электронй (почтаи 
электронй), суроғаи 
сомонаи расмй дар 
шабакаи «Интерне г»

+992(37)224-13-83; сомонаи расмӣ: 
\¥¥/\у.1§ри,1]; Е-таИ: сЮо1@1§ри.1].

Маълумот дар бораи Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло
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роҳбари муассиса: 
Насаб, ном, номи 
падар, дараҷаи илмй, 
унвони илмй, вазифа

доктори илми таърих, профессор, ректори 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи С.Айнӣ

Маълумот дар бораи 
корманди зерсохтори 
муассиса: Насаб, ном, 
номи падар, дараҷаи 
илмй, унвони илмй, 
вазифа

Қурбонов Абдулмаҷид Абдулҳамидович -  номзади 
илми филология, мудири кафедраи назария ва 
амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ

Интишороти асосии 
кормандони муассисаи 
пешбар аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар 
нашрияҳои 
тақризшаванда (дар 5 
соли охир)
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