Ба Шӯрои диссертатсионии 6О.КОА-022и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)
РИЗОИЯТ
Ман, Офаридаев Назрӣ, доктори илмҳои филологӣ, профессори
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо
Назаршоев мувофиқи талаботи банди 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид
ба шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ
ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ гардидаанд,
розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақриз ба
диссертатсияи Шаҳбози Рустамшо дар мавзӯи «Антропонимияи «Таърихи
Систон» (таҳқиқи таърихӣ-забоншиносӣ)», ки ба Шӯрои диссертатсионии
6Э.КОА-022-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои ҳимоя ва
дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РШ ), доктор аз рӯйи ихтисоси
60020500 - Филология пешниҳод шудааст, баён менамоям.
Банди 64-65-и Низомномаи намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионй
ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент,
профессор)-ро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотй телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои
таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин
маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозам:
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУҚАРРИЗИ РАСМЙ
Офаридаев Назрӣ
Доктори илмҳои филологӣ, аз рӯйи
ихтисоси 10.02.22 - Забонҳои кишварҳои
Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони бумии
(аборигенҳои) Амрико ва Австралия
(забони тоҷикй)
736000, Ҷумҳурии Тоҷикстон, ш. Хоруғ, х.
Индекс, суроға
Ш.Шоҳтемур, 119
Номи пурраи муассисае, Донишгоҳи давлатии >Соруғ ба номи
ки ҷойи кори асосӣ ба Моёншо Назаршоев
шумор меравад
Мақолаҳои илми:
Номгӯйи
интишороти
асосии муқарризи расмӣ аз 1. Офаридаев, Н., Корбурди топонимияи
рӯйи мавзӯи диссертатсия иқтибосӣ дар забони тоҷикй // Маводи
Насаб, ном, номи падар
Дараҷаи илмй ва номгӯи
соҳаи илм, ихтисоси илмй,
ки аз рӯйи он диссертатсия
ҳимоя шудааст
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