
МАЪЛУМОТ 
дар бораи муассисаи пешбар

ба диссертатсияи Шамсов Бахтовар Салмонович дар мавзуи «Таҳлили дискурси 
компютерӣ ва вижагиҳои забонии он» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ
Номи пурраи муассиса (бидуни 
ихтисор)

Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав”

Номи пурраи муассиса бо 
ихтисора (мувофиқи оиннома)

МДТ«ДДБ ба номи Носири Хусрав»

Роҳбари муассиса: насаб, ном, 
номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, 
унвони илмӣ

Давлатзода Сайфиддин Хайриддин - ректори 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав, доктори илми биология, профессор

Маҳалли ҷойгиршавии муассиса Шаҳри Бохтар, хиёбони Айнӣ, 67.
Индекс, почта, нишонаи муассиса 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар, 

хиёбони Айнӣ, 67.
Телефон (+992 33 22) 2-45-20,2-22-53
Почтаи электронӣ Е-шай: кии78@тай.ги
Нишонаи сомона дар шабакаи 
интернет

хухуху ЫъиД

Маълумот дар бораи
тартибдиҳандаи тақриз аз
муассисаи пешбар: насаб, ном 
номи падар, дараҷаи илмӣ, 
унвони илмӣ, вазифа

Саидов Ҷабор Зубайдович - номзади илмҳои 
филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони 
тоҷикии МДТ«ДДБ ба номи Носири Хусрав», 
номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 
10.02.22 - Забонҳои мамолики хориҷии Аврупо, 
Осиё, Африқо, бумёни Амрико ва Австралия 
(забони тоҷикӣ)

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз руйи мавзуи диссертатсия дар 
маҷаллаҳои тақризшаванда дар 5 соли охир (на кам аз 10 мақола)

Саидов Ҷ. - н.и.ф., дотсент, 
мудири кпфедраи забони тоҷикӣ
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