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Рӯзнома:
1. Баррасӣ ва муҳокимаи диссертатсияи унвонҷӯи кафедра Саидова 

Нилуфар Абдулмаҷидовна дар мавзуи "Таҳлили луғавӣ-грамматикии зарф дар 
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи “Ёддоштҳо»-и Садриддин 
Айнӣ)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи 
ихтисоси 10.02.20 -забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, типологӣ ва қиёсӣ

Шунида шуд:
Ҷаласаро бо сухани муқаддимавӣ мудири кафедраи забоншиносӣ 

ва типологияи муқоисавӣ н.и.ф., дотсент Муродов Б.Р., оғоз намуда, аз 
навгониҳо ҷиҳати барасмиятдарории диссертатсия ва муқаррароти 
дарҷшудаи «Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ»-ро, ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 ба тасвиб расидааст, ба 
ҳозирин маълумот дод. Ҳамзамон, мавсуф қайд кард, ки Саидова 
Нилуфар Абдулмаҷидовна рисолаи номзадии худро, ки таҳти роҳбарии 
профессор Ҷоматов С.С. анҷом додааст, барои муҳокима ба кафедраи 
забоншиносӣ ва типологияи муқоисавӣ пешниҳод намуд. Онро устодони 
кафедра номзадони илмҳои филологӣ, дотсентон Ҷурақулов Б.Р., 
Гуламадшоев Ш.Ш., Шарипов X., хонда, барои муҳокима дар кафедра 
тавсия доданд.

Сипас, сухан ба муаллифи диссертатсия Саидова Нилуфар 
Абдулмаҷидовна дода шуд ва номбурда ба таври мухтасар тавассути 
презентатсия мазмун ва муҳтавои диссертатсияи худро баён карда, 
бандҳои ба муқаддима ва қисмати хулоса воридшударо ишора намуд.

Баъдан аъзои ҷаласа ба муҳокимаи диссертатсия оғоз намуданд.
Ҷурақулов Б.Р., н.и.ф., дотсент дар баромади худ қайд кард, ки мавзуи 

диссертатсия актуалй буда, яке аз масъалаҳои мубрами забоншиносиро 
дар бар мегирад.

Гуламадшоев Ш.Ш., н.и.ф., дар баромади худ қайд кард, ки дар охири 
ҳар як банди хулоса мисолҳо оварда шаванд.



Муродов Б.Р., пешниҳод карданд, ки дар диссертатсия чанд 
камбудиву норасоиҳое ба назар расиданд, ки то даври дуюми муҳокима 
бояд ислоҳ карда шаванд. Аз ҷумла, дар охир тибқи дастурамали ба 
расмиятдарории диссертатсияҳо тавсияҳо оид ба истифодаи амалии 
натиҷаҳои таҳқиқот оварда шаванд.

Пас аз баромади муқарризон унвонҷӯ ба музокира баромада, 
муқарризонро барои таҳлили диссертатсия ва пешниҳодоту маслиҳатҳо 
изҳори миннатдорӣ намуда, қайд кард, ки дар оянда камбудиҳои 
пешниҳодшуда ислоҳ хоҳанд шуд.

Ҷаласаи кафедраро мудири кафедра Муродов Б.Р., ҷамъбаст 
намуда, қайд кард, ки камбудиҳо аз тарафи унвонҷӯ ислоҳ шуда рисола 
пас аз он ба даврҳои минбаъда пешниҳод хоҳад шуд. Ҳамаи инро ба 
назар гирифта, маҷлиси кафедра чунин

Ҷаласа қарор қабул кард:
1. Диссертатсияи унвонҷӯи кафедра Саидова Нилуфар 

Абдулмаҷидовна дар мавзуи “Таҳлили луғавӣ-грамматикии зарф дар 
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи “Ёддоштҳо»-и Садриддин 
Айнӣ)” таҳти роҳбарии доктори илмҳои филология, профессори ДОТ ба 
номи С. Айнӣ Ҷоматов С.С., анҷомёфта ҳисобида шавад.

2. Унвонҷӯ вазифадор карда шавад, ки дар кӯтоҳтарин муҳлат 
диссертатсияро тибқи муқаррароти «Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ», 
ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 ба 
тасвиб расидааст, таҳриру такмил дода, дар мувофиқа бо муқарризон 
барои баррасӣ ба даври минбаъда пешниҳод намояд.

3. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи мудири кафедра ва
котиби ҷаласа вогуз
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