
ҚАРОРИ 
шурои диссертатсионии 6И.КОА-021 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 13.07.2022 ш. Душанбе

Баромади Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию 
маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои 
ҷанубию шимолии Кӯлоб» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа 
(РЫЭ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60021003 - Забонҳои мамолики хориҷии 
Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ), тақризи 
муассисаи пешбар, баромади муқарризони расмӣ - доктори илми филология, 
узви вобастаи АМИТ, муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - Раҳматуллозода Сахидод Раҳматулло, 
номзади илми филология, муовини сардори раёсати Агентии назорат дар соҳаи 
маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон - Назарзода Маҳмуд 
Мирзо, муқарризони ғайрирасмӣ - профессорон Гадоев Н., Назарзода С., 
Саломиён М.Қ., Ҳомидов Д.Р. ва Д. Хоҷаевро шунида, муҳокима карда, шурои 
диссертатсионӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи 
худ оид ба диссертатсия, дар бораи асолат, арзиш, навоварӣ ва натиҷаҳои 
бадастовардаи Носирӣ Биби Нилуфар

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию 
маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию 
шимолии Кӯлоб» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫЭ) - 
доктор аз рӯйи ихтисоси 6Н021003 - Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, 
Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) ба талаботи 
бандҳои 31 ва 33-35-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, комилан 
мувофиқат мекунад;

2. Маводи илмии чопнамудаи муҳаққиқ мазмуну мундариҷаи 
диссертатсияро пурра инъикос менамоянд;
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3. Ба Носирӣ Биби Нилуфар дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫЭ), 
доктор аз рӯйи ихтисоси 6Н021000 - Филологияи хориҷӣ (6В021003 - Забонҳои 
мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия 
(забони дарӣ)) дода шавад.

4. Барои додани дипломи доктори фалсафа (РЫЭ), доктор аз рӯйи 
ихтисос ба Носирӣ Биби Нилуфар аз Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда шавад.

Касе, ки тарафдори ин қарори шурои диссертатсионӣ бошад, хоҳиш 
менамоям, овоз диҳад.

Зид, бетараф? Нест. Якдилона қабул карда шуд.

Раиси шурои диссертатсиони 
доктори илми филологи

ес

Хоҷаев Д.

Мирзоева М.

Иҷрокунандаи вазифаи 
илмии шурои диссертат 
доктори илми филология,

13 июли соли 2022.
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