
Нусха
аз қарори № 9-и ҷалсаи васеи шурои олимони факултети филологияи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 28.04.2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 27 нафар аъзои шурои олимон 25 нафар 
иштирок доштанд, ки аз онҳо 13 нафарашон докторони илм ва 12 нафар 
номзадҳои илм мебошанд. Пешниҳод шуд, ки ҷаласаи шуро гузаронида 
шавад. Раиси шуро пешниҳоди масъалаи гузаронидани ҷаласаро ба 
овоздиҳӣ гузошт. Пешниҳод якдилона ҷонибдорӣ карда шуд.

РӮЗНОМА:
7. Экспертизаи даври дуюми диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар 

дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва 
муносибати он ба гуйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб» барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РйЭ) аз рӯйи ихтисоси 6П021003 - 
Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва 
Австралия (забони дарӣ).

ШУНИДА ШУД:
Ахбори раиси шурои олимони факултети филология, доктори илми 

филология, профессор Сироҷиддини Эмомалӣ дар бораи экспертизаи 
даври дуюми диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар шунида шуд.

Баъд аз ахбори раиси шурои олимон котиби илмии шуро, номзади 
илми филология, дотсент Мавлонзода Ш. гузориш дод, ки ҳуҷҷатҳои 
довталаби дараҷаи илмӣ ва тақризҳои аз ҷониби муқарризони холис 
пешниҳодшуда ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти 
№267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошанд.

Довталаби дараҷаи илмӣ оид ба муҳтавои асосии диссертатсия ва 
натиҷаҳои илмии таҳқиқ маъруза намуд. Баъд аз баромади унвонҷӯ суолу 
ҷавоб сурат гирифт. Носирӣ Б.Н. ба саволҳои аъзои шурои олимон, 
профессорон Ш. Исматуллозода, Р. Раҳмонов, Д. Ҳомидов ва дотсент 
В.Абдулазизов ҷавоб дод.

Пас аз суолу ҷавоб баромади мушовири илмии довталаб - доктори 
илми филология, профессор Шарипова Фарангис Худоиевна, муқарризони 
холис - доктори илми филология, профессори кафедраи назария ва 
амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С. Айнӣ Гадоев Нурхон ва 
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номзади илми филология, дотсенти кафедраи филологияи Эрони 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шодиев Рустам шунида шуд. Тақризи 
роҳбари илмӣ ва муқарризони холис мусбат буд.

БАРОМАД КАРДАНД:
Профессорон Д. Хоҷаев, Д. Ҳомидов, Ш. Исматуллозода ва дотсент 

В. Абдулазизов зимни баромадашон оид ба мубарамии мавзуъ, навгонии 
илмӣ ва арзиши назарию амалии кори диссертатсионии Носирӣ Биби 
Нилуфар андешаҳои ҷолиби таваҷҷуҳ баён намуда, довталабро сазовори 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ ва диссертатсияи ӯро ба ҳимоя 
пешниҳод карданд.

Дар асоси бандҳои 50 ва 51-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти 
рақами 267 тасдиқ шудааст,

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи «Вижагиҳои 
луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба 
гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб» кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта 
ҳисобида шуда, барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа 
(РйО) аз рӯйи ихтисоси 60021003 - Забонҳои мамолики хориҷии 
Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) 
ба шурои диссертатсионии 60. КОА-021-и назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

2. Оид ба мубарамии мавзуъ, навгонии илмӣ, арзиши назарию амалии 
диссртатсияи Носирӣ Б.Н. ва натиҷагирию дастовардҳои ӯ хулосаи 
шурои олимон дар муҳлати муайян пешниҳод карда шуда, аз Ректори 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки хулосаи 
мазкурро тасдиқ намоянд.

Котиби 
факултети

Сироҷиддини Эмомали.

Мавлонзода Ш. М.
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