
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КУЛОБ БА НОМИ 

АБУАБДУЛЛОҲИ РУДАКИ
735360, ш. Кулоб, куч. С. Сафаров 16, тел.: қабулгоҳ: (833-22) 2-35-06, шуъбаи умуми: (833-22) 2-36-26, 

факс: (33-22) 2-35-06, почтаи электронӣ: тҒо@кциЛф сомонаи интернетӣ: у/хуу/.кҷиД

№ ■-/? аз «/г?» соли 2023
Ба аз « 9соли 2023

Ба шурои диссертатсионии 60 
КОА-021 -и назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон (734025, ш. 
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

Ризоият
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар 

шахсияти ректор, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Раҳмон 
Дилшод Сафарбек, мувофиқи талаботи бандҳои 4, 62-и Низомномаи 
шӯрои диссертатсионӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, №267) ва бандҳои 74-79-и Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, 
№267) ризоияти худро ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муассисаи 
пешбари рисолаи илмии Раҳмоналиев Ҷовидон Худоёрович дар мавзуи 
«Лексикаи “Кимиёи саодат”-и Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ”, ки ба 
шурои диссертатсионии 6Э.КОА-021-И назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз 
рӯи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст, баён 
менамояд.

Дар асоси бандҳои 4, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва 
бандҳои 74-79-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ бо мақсади дар 
шабакаи иттилоотӣ - телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир 
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумот дар бораи муассиса пешниҳод 
карда мешавад:



Маьлумот дар бораи муассисаи пешбар
Номи пурраи муассиса (бидуни ихтисорот) Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
Номи ихтисоршудаи муассиса мувофиқи ойиннома ДДК ба номи А.Рӯдакӣ

Индекс, суроға 735360, шаҳри Кӯлоб, кӯчаи С.Сафаров 16
Рақами телефони тамос, нишонии электронӣ, сомонаи 

расмӣ дар шабакаи «Интернет»
Тел: +992 (3322) 2-35-06; факс: +992 (3322) 2-35-09, 

сомонаи расмӣ: АУУАУ.кҷиД; Е-таП: т£о@кдп.б.
Маълумот дар бораи роҳбари муассиса насаб, ном, номи 

падар; дараҷаи илмӣ, унвони илмй; вазифа
Раҳмон Дилшод Сафарбек, доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессор, ректори Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

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

илмӣ; вазифа

Ҷумъахон Алимӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессор, 
мудири кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забон

Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса аз рӯи мавзуи диссертатсия 
дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда дар 5 соли охир (на зиёда аз 15 интишорот)
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