
Суратмаҷлиси № 4

ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В. КОА-021 дар назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 25 марти соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ бо 

фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, №22/шд тасдиқгардида, /7 нафар 

иштирок доранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси 
диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод шуд, ки 
ҷаласа кушода эълон карда шавад. Муҳтарам аъзои шуро, ягон пешниҳоди 
дигар нест? Аъзои шуро хоҳиш намуданд, ки ҷаласа кушода шавад. 
Якдилона пешниҳод ҷонибдорӣ карда шуд.

Рӯзномаи ҷаласа:
Тамдид намудани муҳлати ҳимояи диссертатсияи Саидов Муҳаммад 

Бегмуродович дар мавзӯи “Ономастикаи Қуръон (дар асоси тарҷумаи 

тоҷикии он)” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РМ) - 
доктор аз рӯйи ихтисоси 6П020500 - Филология (6П020502 - Забони 

тоҷикӣ).
Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси шурои диссертатсионӣ, профессор 

Хоҷаев Д. баромад намуда қайд намуданд, ки муҳлати ҳимояи 
диссертатсияи Саидов Муҳаммад Бегмуродович дар мавзӯи “Ономастикаи 
Қуръон (дар асоси тарҷумаи тоҷикии он)” барои дарёфти дараҷаи илмии 

доктори фалсафа (РМ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6П020500 - Филология 
(6П020502 - Забони тоҷикӣ) дар ҷаласаи шурои диссертатсионӣ (№3, аз 

24.02.2022) дар санаи 12.05.2022, соати 13:00 муқаррар шуда буд. 

Мутаассифона, бо сабаби дертар эълон шудани сохтори намунавии 
диссертатсия КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълони 
ҳимоя ва дигар ҳуҷҷатҳои заруриро ба сайти худ гузошта натавонист. Айни 
замон довталаб диссертатсия ва автореферати онро мувофиқи дастурамали



КОА дуруст кардааст. Аз ин рӯ, дар мувофиқа бо КОА зарурати тағйир 

додани санаи ҳимоя бо назардошти ба эътибор гирифтани хулосаи 
комиссияи экспертӣ (№2, аз 08.02.2022) ба миён омадааст.

Қарор карда шуд:
1. Диссертатсияи Саидов Муҳаммад Бегмуродович дар мавзӯи 

“Ономастикаи Қуръон (дар асоси тарҷумаи тоҷикии он)” барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500 
- Филология (60020502 - Забони тоҷикӣ) ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ таъйин карда шаванд:

- Абодуллоева Сафина Юсуповна - доктори илми филология, 
профессори кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи 
М. Назаршоев;

- Тӯраев Бурҳон Бузургович - номзади илми филология, ходими 
пешбари илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ.

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия - Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ таъйин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимоя дар сомонаи ДМТ ва 
КОА-и назди Президенти ҶТ ва чопи автореферат иҷозат дода шавад.

5. Таърихи рӯзи ҳимоя 09.06.2022, соати 13:00 таъйин карда шавад.
Қарор қабул карда шуд: якдилона.

Раиси шурои диссертатсиони, 
доктори илми филология, профед Хоҷаев Д.

Котиби илмии шурои диссер 
доктори илми филология, прб ураева М


