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РИЗОИЯТ

Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии 

илмҳои Тоҷикистон дар шахси директори Институт, номзади илми 

филология Шарифзода Боймурод Бобопур мувофиқи Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Низомномаи шурои диссертатсионӣ, 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, Тартиби додани унвонҳои илмй ва 

Тартиби бақайдгирии давлатии диссертатсияҳои ҳимояшуда» аз 30 июни 

соли 2021, №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муассисаи 

пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Нурматова Мақсуда 

Рӯзибоевна дар мавзуи “Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои 

фразеологии феълӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ”, ки барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - 

Забони тоҷикӣ, ки ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-02-И назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Ҳамзамон, тибқи бандҳои 69-73, 74-77, 79 “Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ” ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз “30” 

июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади дар шабакаи 

иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани 
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони 

илмӣ заруранд,- чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод 

месозам:

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАССИСАИ ТАҚРИЗДИҲАНДА

Номи пурраи муассиса 
(бе ихтисор)

Институти забон ва адабиёти ба номи 
Рӯдакии Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон

Номи муассиса бо ихтисор 
(тибқи оиннома)

ИЗА



Рақами телефон барои 
тамос

2273378; 2277550 ва 2272426

Суроғаи электронӣ 
(почтаи электронӣ)

12а_гис1ак121 @тай.ги

Суроғаи сомонаи расмӣ 
дар шабакаи «Интернет»

уууумига.1агепа.1£

Маълумот дар бораи 
роҳбари муассиса:
Ном, насаб, номи падар, 
дараҷаи илмӣ, унвони 
илмӣ, вазифа

Боймурод Шарифзода - директори Институт, 
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Маълумот дар бораи 
корманди зерсохтори 
муассиса:
Ном, насаб, номи падар, 
дараҷаи илмӣ, унвони 
илмӣ, вазифа

*

Маҳмадхоҷаева Рахшанда - котиби илмии 
Институти забон ва адабиёти ба номи 
Рӯдакии Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон

Номгӯйи интишороти 
асосии муқарризи расмӣ аз 
рӯйи мавзӯи диссертатсия 
дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда дар панҷ 
соли охир

♦
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