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

РИЗОИЯТ
Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон дар шахси ректори 

Донишгоҳ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Файзулло Машраб 
Қурбоналӣ мувофиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи Низомномаи шурои диссертатсионӣ, Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ, Тартиби додани унвонҳои илмӣ ва Тартиби бақайдгирии давлатии 
диссертатсияҳои ҳимояшуда» аз 30-юми июни соли 2021, № 267 тасдиқ 
гардидааст, розигии худро ба ҳайси муассисаи пешбар ва пешниҳоди 
тақриз ба диссертатсияи Мансурова Моҳчеҳра Абдусаломовна дар 
мавзуи «Хусусиятҳои савтӣ ва луғавию фразеологии матни барномаҳои 
фарҳангиву фароғатии радиои «Тоҷикистон»», ки барои дарёфти 
дйраҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ ба шурои диссертатсионии бЭ.КОА-021-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, изҳор менамояд.

Бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии 
«Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиб 
додани дараҷахои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар 
бораи муассиса пешниҳод месозем:

Номи пурраи муассиса 
(бидуни ихтисорот)

Донишгоҳи славянии Россия
Тоҷикистон

ва

Номи ихтисоршудаи
муассиса мувофиқи
ойиннома

ДСРТ

Индекс, суроға 734000, шаҳри Душанбе, кучаи 
Турсунзода, 30.

М.

Рақами телефони тамос, 
суроғаи почтаи электронӣ, 
суроғаи сомонаи расмӣ дар 
шабакаи «Интернет»

Тел: (992) 37 221-35-50;
Факс: (992) 37 221-35-50;
Е-шай: р.гек1ога@шаИ.ги

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

Файзулло Машраб Қурбоналӣ - доктори 
илмҳои иқтисодӣ, профессор, ректсри 
Донишгоҳи славянии Россия ва 
Тоҷикистон

Маълумот дар бораи 
роҳбари идораи зерсохтори 
муассиса. Насаб, ном, номи 
падар; дараҷаи илмӣ, 
унвони илмӣ; вазифа

Сайфуллоева Зулайхо Абдулҳамидовна, 
номзади илмҳои филологӣ, дотсент, 
мудири кафедраи забони тоҷикии ДСРТ

Номи пурраи муассиса 
(бидуни ихтисорот)

Донишгоҳи славянии Россия
Тоҷикистон

ва
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Номгӯи интишороти
асосии кормандони
муассиса (устодони
кафедра) аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар
маҷаллаҳои тақризшаванда 
дар панҷ соли охир (аз 15 
мақола зиёд пешниҳод 
нашавад)

Асарҳо:
1. Амлоев А.Я. Словообразование имён 

существительных в художественной прозе 
Фазлиддина Мухаммадиева. - Душанбе: 
РТСУ, 2020. - 202 с.

2. Табаров X. Н. Лексико-
морфологические особенности языка 
поэзии Ходжа Хусайни Кангурти. - 
Душанбе: РТСУ, 2020. - 138 с.

3. Табаров X. Н. Луғати басомади 
осори Х,оҷӣ Х,усайни Хатлонӣ. - Душанбе, 
2022.- 170 с.

Мақолаҳо:
4. Искандарова Ф. Д., Раҷабова Р. Р. 

Средства связи в сложноподчиненных 
предложениях таджикского и русского 
языков (на материале произведений 
современных авторов) // Вестник Российско- 
Таджикского (Славянского) университета, 
2018, № 2 (63). - С.243-250;

5. Давлатов А.Н. Ҷумлаҳои содаи 
яктаркибаи умумишахс дар Қобуснома» // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
(188И 2413-516Х). -Душанбе: 2016, №4/3. - 
С.36-39;

6. Давлатов А.Н. Ибораҳои исмии 
изофӣ дар «Қобуснома»-и Унсурулмаолии 
Кайковус // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, (188Х 2413-516Х). -Душанбе: 
2017, №4/5. - С.107-112;

7. Давлатов А.Н. Истифодаи воситаҳои 
алоқа дар «Қобуснома»-и Унсурулмаолии 
Кайковус // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, (188Х 2413-516Х). -Душанбе: 
2018. №6. - С.147-151;

8. Давлатов А.Н. Ҷумлаҳои содаи 
чидааъзо дар «Қобуснома»-и
Унсурулмаолии Кайковус // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, (188Х
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2413-516Х). - Душанбе: 2018, №1. -С.60-65;
9. Искандарова Ф.Д., Давлатов А.Н. 

Мавқеи ҷумлаҳои мураккаби пайваст дар 
асари “Қобуснома”-и Унсуралмаолии
Кайковус // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, 2020 (188И - 2413-516Х). - №5. 
-С.81-87;

Ю.Раҷабова Р.Р. Переводная лексика как 
источник пополнения лексического запаса. // 
Вестник Университета, №4 (72). - Душанбе: 
РТСУ, 2021.-С.119-125.

11. Сайфуллаева З.А. Семантическая 
характеристика исторических терминов 
таджикского языка (на метериале СМИ и 
современной таджикской художественной 
литературы) // Вестник таджикского 
национального университета. - № 4. - 
Душанбе, 2021. - С.224-238.

12.Садыкова М. Лексические
особенности поэзии и их изучение / 
Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва 
лингводидактика дар заминаи муоширати 
байнифарҳангӣ. - Душанбе: ДДОТ, 2022. - 
С.133-137.

Ректори Донишгоҳи славянии
Россия ва Тоҷикистон доктори илмҳои ' ;/ 
иқтисодӣ, профессор

«Имзои Файзулло М. Қ.-ро тасдиқ мекуш^ 
Сардори Раёсати кадрҳои ‘ /$$$&
Донишгоҳи славянии Россия ва ТоҷииЫ&Ш-

|1 22 X 1 !/• Д-

Нишонӣ: 734000, Ҷумҳурии ТоҷикистЩ^Х
ш.Душанбе, кӯчаи М. Турсунзода, 30. 
Тел: (+992) 37 221-35-50; Факс: (+992) 372^
Е-шай: р.гек1ога@шай.ги

« Ж октябри соли 2022

' Файзулло Машраб 
Қурбоналӣ

^/^У^^Раҳимов А. А.
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