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

РИЗОИЯТ

Ман, Амлоев Аминҷон Ятимович, номзади илмҳои филологӣ, 
муаллими калони кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянии Россия 
ва Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои 
диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва 
пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович 
дар мавзуи «Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони 
сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс», ки ба шурои диссертатсионии 
6В.КОА-021 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 
Забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст, баён менамоям.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 
69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади 
дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир 
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод 
месозам:

Насаб, ном, номи падар Амлоев Аминҷон Ятимович
Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи соҳаи 
илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи он 
диссертатсия ҳимоя шудааст.

Номзади илмҳои филологӣ, 
10.02.22. - Забони халқҳои
мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, 
Африқо, бумиёни Амрико ва 
Австралия (забони тоҷикӣ)

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

Муаллими калони кафедраи забони 
тоҷикии Донишгоҳи славянии 
Россия ва Тоҷикистон

Номгӯйи интишороти асосии 
муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда дар панҷ соли охир 
(аз 15 мақола зиёд пешниҳод 
нашавад).

Мақолаҳои илмй:
1. Нақши пасванди -гоҳ дар насри 
бадеии Фазлиддин Муҳаммадиев// 
Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. - Душанбе, 2012. - № 
4/6. - С. 44-49.
2. Пасвандҳои маконсози -зор ва - 
сор дар насри бадеии Фазлиддин



Номзади илмҳои филологи,

Муҳаммадиев// Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. - Душанбе, 
2013. -№ 4/1. -С. 92-97.
3. Пасванди калимасози -гар дар 
насри бадеии Фазлиддин
Муҳаммадиев// Забон-рукни тоат. 
-Душанбе, 2013. -С. 182-190.
4. Калимасозии исмҳои мураккаби 
пайваст дар насри бадеии 
Фазлиддин Муҳаммадиев // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 
Душанбе, 2014.-№ 4/1. - С. 99-103
5. Шарҳи калимасозӣ дар 
«Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ». Забон- 
рукни тоат. - Душанбе, 2017. - С. 
236-250.
6. Башорати ҳастии миллат. 
Ганҷинаи бузурги андеша.
Душанбе, 2018.-С. 49-59.
7. Нақши калимаҳои мураккаби 
тобеъ дар ғазалиёти Лоиқ Шералӣ. 
Масъалаҳои мубрами филологӣ ва 
забоншиносии дидактикӣ.
Душанбе, 2019. - С. 444- 448.
8. Калимасозии исм дар насри 
бадеии Фазлиддин Муҳаммадиев. 
(монография) - Душанбе, 2020 - 
202с.
9. Пешвои миллат - ҳомии забон. 
Забон - ҳастии миллат. - Душанбе, 
2022. - С. 84-88.

муаллими калони кафедраи забони
тоҷикии Донишгоҳи славянии 
Россия ва Тоҷикистон

Имзои А. Я. Амлоевро тасдиқ 
/Сардори раёсати кадрҳо ва 
корҳои махсуси ДСРТ

Амлоев А. Я.

Раҳимов А. А.


