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РИЗОИЯТ
Ман, Муҳаммадиев Шамсиддин Муродович, номзади илмҳои
филологй, ходими пешбари илмии шуъбаи таърихи адабиёти Институти
забон ва адабиёти ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакии Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавй оид
ба шӯроҳои диссертатсионй ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй
ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ гардидаанд,
розигии худро ба ҳайси муқарризи расмй ва пешниҳоди тақриз ба
диссертатсияи Бобомаллаев Илҳомҷон Ҷанобович дар мавзӯи «Таҳаввули
назми муосири тоҷикй дар солҳои 50-70-уми асри XX (Дар мисоли осори
Аминҷон Шукӯҳй)», ки Шӯрои диссертатсионии 6И.КОА-022 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои филологй аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик ба ҳимоя
иҷозат додааст, баён менамоям.
Дар асоси бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавй оид ба шӯроҳои
диссертатсионй ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони
илмй (дотсент, профессор), бо мақсади дар шабакаи иттилоотйтелекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои
таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони илмй заруранд, чунин
маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам:
Насаб, ном, номи падар

Муҳаммадиев Шамсиддин
Муродович
Дараҷаи илмй ва номгӯйи соҳаи номзади
илмҳои
филологй,
илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи 10.01.03. Адабиёти халқҳои
он диссертатсия ҳимоя шудааст.
мамолики хориҷӣ (Адабиёти тоҷик)
Номи пуррарт муассисае, ки ҷойи Ходими пешбари илмии шуъбаи
таърихи адабиёти Институти забон
кори асосй ба шумор меравад.
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