
Бс1 шурои диссертатсионии 6В. КОА - 
21 -назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, 
хиёбоно Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар шахси 

ректори Донишгоҳ, доктори илми биология, профессор Давлатзода 

Сайфиддин Хайриддин 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 муссисаи пешбар ва 

пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи ]\4уродзода Мукаррамаи Раҷабалӣ 

дар мавзуи «Ифодаи мафҳуми ҷинсият ва таҳаввулоти шаклию маъноии 
он дар забони адабии муосири тоҷик» ки ба шурои диссертатсионии 6И. 
КОА - 21-назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳимоя барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 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 месозем.

Номи пурраи муассиса (бидуни 
ихтисор)

Муассисаи давлатии таълимии 
“Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав”

Номи пурраи муассиса бо 
ихтисора (мувофиқи оиннома)

МДТ«ДДБ ба номи Носири Хусрав»

Индекс, суроға 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Бохтар, х. Айнӣ, 67

Рақами телефони тамос, суроғаи Телефон: (+992 33 22) 2-45-20,2-22-53



электронӣ (почтаи электронӣ), 
суроғаи сомонаи расмӣ дар шабакаи 
“Интернет”

\у\у\у ЫзиЛ) Е таП: к18и78@таП.ги

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

Давлатзода Сайфиддин Хайриддин, 
доктори илми биология, профессор, 
ректори Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав

Маълумот дар бораи корман- дони 
зерсохтори муассиса:
Насаб, ном, номи падар, дараҷаи 
илмӣ, унвони илмӣ, вазифа

Назаров Меҳрубон Ниёзмадович 
номзади илмҳои филологӣ, дотсент, 
мудири кафедраи забони тоҷикӣ

Номгуйи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз руйи 
мавзуи диссеотатсия дап мачаллахои такоизшаванда дао панч соли охио

Ном, насаб, номи падар Назаров Меҳрубон Ниёзмадович
Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи соҳаи илм, 
ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи он 
диссертатсия ҳимоя шудааст.

Номзади илми филология, 10.02.22 - 
Забонҳои кишварҳои Аврупо, Осиё, 
Африқо, сокинони бумии
(аборигенҳои) Амрико ва Австралия 
(забони тоҷикӣ)

Номи пурраи муассисае, ки ҷойи корӣ 
асосӣ ба шумор меравад.

Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав»

Номгӯйи интишороти асосии
кормандони зерсохтори муассиса 
(устодони кафедра) аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар маҷаллаҳои
тақризшаванда дар панҷ соли охир.
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Имзои доктори илми биология, профессор
Давлатзода С.Х.-ро тасдиқ мекунам:
Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои махсуси

Шукурзод Ҷ.А.


