
Суратмадлиси №22

даласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-021 дар назди 
Донишгохи миллим Тодикистон

аз 06 октябри соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионй бо 
фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Думхурии 
Тодикистон аз 01-уми июли соли 2022, №210/шд тасдидгардида, $  нафар 

иштирок доранд, ки аз онхо нафарашон докторони илм аз руйи 
ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба хисоб мераванд. Пешниход 
шуд, ки даласа кушода эълон карда шавад. Мухтарам аъзои шуро, ягой 
пешниходи дигар нест? Аъзои шуро хохиш намуданд, ки даласа кушода 
шавад. Якдилона пешниход донибдорй карда шуд.

Рузномаи даласа:

Ба х,имоя идозат додани диссертатсияи Ниёзбохиев Обиддон 
Сафарбокиевич дар мавзуи “Тахкихи лингвистии матнхои “Гулистон”-и 
Саъдии Шерозй дар асоси истифодаи усулхои технологияхои иттилоотии 
муосир” барои дарёфти дарадаи илмии номзади илми филология аз руйи 
ихтисоси 10.02.01 -  Забони тодикй.

Аз руйи масъалаи мазкур раиси комиссияи экспертии шурои 
диссертатсионй Хрмидов Д., аъзои комиссияи эксперта Мирзоева М. ва 
Рахмонова Н. баромад намуданд (хулосаи комиссияи экспертй замима 
мегардад).

К а̂рор карда шуд:

1. Диссертатсияи Ниёзбодиев Обиддон Сафарбощзевич дар мавзуи 
“Тахдихи лингвистии матнхои ‘Тулистон”-и Саъдии Шерозй дар асоси 
истифодаи усулхои технологияхои иттилоотии муосир” барои дарёфти



дарадаи илмии номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10.02.01 -  

Забони тодикй ба х,имоя дабул карда шавад.
2. Мукарризони расмй таъйин карда шаванд:

- Офаридаев Назрй -  доктори илми филология, профессори кафедраи 
забони тодикии Донишгохи давлатии Хоруг ба номи М. Назаршоев;

- Амлоев Аминдон Ятимович -  номзади илми филология, муаллими 
калони кафедраи забони тодикии Донишгохи славянин Россия ва 
Тодикистон;

3. Ба хдйси муассисаи пешбари диссертатсия -  Донишкадаи давлатии 

забойкой Тодикистон ба номи С. Улутзода таъйин карда шавад.
4. Барой дойгир намудани эълон оид ба димоя дар сомонаи ДМТ ва 

КОА-и назди Президенти ДТ ва чопи автореферат идозат дода шавад.
5. Таърихи рузи х,имоя 22.12.2022, соати 15:00 таъйин карда шавад.

Царор кабул карда шуд: якдилона.

Раиси шурои диссертатсионй.

Котиби илмии шурои ди 
доктори илми филологи?

доктори илми филологи? Ходаев Д.

.ураева М.


