
Ба шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим 

Улуғзода, дар шахси ректори Донишкада, доктори илми филология, 
профессор Гулназарзода Жило мувофиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи Низомномаи шурои диссертатсионӣ, Тартиби 
додани дараҷаҳои илмй, Тартиби додани унвонҳои илмӣ ва Тартиби 
бақайдгирии давлатии диссертатсияҳои ҳимояшуда» аз 30 июни соли 2021, 
№ 267 тасдиқ гардидааст, розигии худро ба ҳайси муассисаи пешбар ва 
пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович 
дар мавзуи «Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори 
намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс», ки шурои 
диссертатсионии 6Э.КОА-021 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РйВ) - доктор аз рӯйи 
ихтисоси 60020500 - Филология (60020502 - Забони тоҷикӣ) изҳор 
менамоям.

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

Номи пурраи муассиса (бидуни 
ихтисорот)

Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Номи ихтисоршудаи муассиса 
мувофиқи Оиннома

ДДЗТ ба номи С. Улуғзода

Индекс, суроға 734019, шаҳри Душанбе, кӯчаи 
Муҳаммадиев, 17/6.

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

Тел: +992 (37) 232-50-03; 232-50-00;
сомонаи расмӣ: 6(121.1); Е-шай:
6б21@6б21.1]

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

Гулназарзода Жило Бурӣ, доктори 
илми филология, профессор, ректори 
Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

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

Усмонова М., номзади илми 
филология, дотсент, мудири кафедраи 
забони тоҷикии ДДЗТ ба номи Сотим 
Улуғзода
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Номгӯйи интишороти асосии 
кормандони муассиса (устодони 
кафедра) аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда дар панҷ соли 
охир (аз 15 мақола зиёд 
пешниҳод нашавад)

1. Абдуллоева Г.З. Мавқеи калимаҳои 
куҳнашудаи ифодакунандаи
мафҳумҳои ҳунармандӣ дар
лаҳҷаҳои водии Ҳисор // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 
Душанбе, 2021. - №2. - С. 71-78

2. Абдуллоева Г.З. Нақши
этнолингвистика дар забоншиносии 
муосир // Паёми донишкадаи 
забонҳо. - 2021. - №4(44).

3. Абдуллоева Г.З. Ҷанбаҳои
этнолингвистии диалектизмҳои
ифодакунандаи мафҳумҳои
ҳунармандӣ дар лаҳҷаҳои водии 
Ҳисор // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. - Душанбе, 2021. - №1. 
- С. 63-68.

4. Гулназарзода Ж.Б. Баъзе вижагиҳои 
услубӣ дар ашъори Мирзо 
Турсунзода // Паёми донишкадаи 
забонҳо. - 2021. - № 2 (42).

5. Ғуломалиева Р. Назаре ба бархе аз 
вожагони марбут ба ороишоти 
занона дар забони шуғнонӣ // 
Ахбори АМИТ. - Душанбе, 2021. - 
№2.

6. Насруллоев М.Н. Баъзе вижагиҳои 
луғавии «Ҷилваи як нола»-и 
Абдулқодири Раҳим // Паёми 
Донишкадаи забонҳо. - 2021. - № 3. 
-С. 17-26

7. Сатторова Д.Қ. Корбурди
калимаҳои туркӣ дар ҳикояҳои 
Абдусалом Деҳотӣ // Паёми
Донишкадаи забонҳо. - 2021. - № 2 
(42).

8. Ҷабборова Ш. С. Баррасии як навъи 
зарфҳои ададӣ дар забони адабии 
ҳозираи тоҷик // Паёми Донишкадаи 
забонҳо. - 2021. - № 3. - С.26-31

9. Эгамбердиева Б.Ғ. Ибораҳои исмии 
изофӣ ва вижагиҳои корбурди онҳо 
дар романи «Фирдавсӣ»-и Сотим 
Улуғзода // Паёми Донишгоҳи 
омӯзгорӣ. - 2021. - № 5.
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Ю.Эгамбердиева Б.Ғ. Ҷумлаҳои содаи 
яктаркиба дар романи «Фирдавсӣ»-и 

Сотим Улуғзода// Паёми
Донишкадаи забонҳо. - 2021. - № 3. 
-С.58-63.

Ректори Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода, 
доктори илми филология, профессор Ж. Гулназарзода

Имзои Ж. Гулназарзодаро т 
Мудири шуъбаи кадрҳои 
Донишкадаи давлатии за' 
Тоҷикистон ба номи С.У; Наҷмуддинов Ш. М.

Нишони: 734019, Ҷумҳурии Тоҷйкистбн,
шаҳри Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6. 
+992 (37) 232-50-03; 232-50-00;
Сомонаи расмӣ: \у\у\у.с1с121.1) ;
Е-шаП: с1с121@с1с121.11
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