
СУРАТМАҶЛИСИ № 5
ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6В.КОА-023 назди 

Донишгохи миллии Тоҷикистон

« '/6у> (ЛбР£ соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанад: аз 15-нафар узви Шурои диссертатсионӣ бо 
фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 07.01.2022 № 19/шд тасдиқ гардида, 14- нафар иштирок 
доштанд, ки аз он 5-нафарашон доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсия 
баррасишаванда ба ҳисоб меравад. Раиси Шурои диссертатсионӣ, доктори 
илмҳои педагогӣ Мухаметов Г.Б. ба ҳозирин иттилоъ дода ва хоҳиш 
намуд, ки оид ба кушодани ҷаласа фикри худро пешниҳод намоянд!

Ҷаласаи Шурои диссертатсионӣ кушода эълон карда шавад.
Мухаметов Г.Б. - муҳтарам аъзои шуро боз ягон пешниҳоди дигар ҳаст? 
Мухаметов Г.Б. - барои кушода эълон кардани ҷаласаи шуро овоз диҳед !
Мухаметов Г.Б. - ҳама аъзо якдилона «тарафдор», «зид» - нест, бетараф - 

нест.
Мухаметов Г.Б. - ҷаласаи шурои диссертатсиониро кушода эълон 

менамоям!
Рӯзномаи ҷаласа:

1. Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Исматов Сулаймон 
Бобомуродович дар мавзуи «Методҳои инноватсионии таълими фанни 
алифбои ниёгон дар асоси муносибати босалоҳият ба таълим» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илми педагогика аз рӯйи ихтисоси 13.00.02-Назария 
ва методикаи таълиму тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот), 
(13.00.02.04 - Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, таҳсилоти миёнаи 
умумӣ).

ШУНИДА ШУД:
Аз рӯи масъалаи якум раиси комиссияи экспертии Шурои 

диссертатсионии 6В.КОА-023 назди Донишгохи миллии Тоҷикистон оид ба 
ташхиси кори диссертатсионии Исматов Сулаймон Бобомуродович дар 
мавзуи “Методҳои инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси 
муносибати босалоҳият ба таълим”, доктори илмҳои педагогӣ, профессор 
Негматов С. Э. хулосаи комиссияи экспертии Шурои диссертатсионии 
6В.КОА-023-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба кори 
диссертатсионии Исматов Сулаймон Бобомуродович дар мавзуи “Методҳои 
инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси муносибати босалоҳият 
ба таълим”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогика аз 
рӯйи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва методикаи траълиму тарбия ( вобаста ба 



соҳа ва сатҳи таҳсилот), 13.00.02.04-Назария ва методикаи фанҳои 
гуманитарӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ пешниҳод шудааст, аъзои Шурои 
диссертатсиониро шинос намуд.

(Хулосаи комиссияи экспертӣ замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:
1. Диссертатсияи Исматов Сулаймон Бобомуродович дар мавзуи 

«Методҳои инноватсионии таълими фанни алифбои ниёгон дар асоси 
муносибати босалоҳият ба таълим» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илми педагогика аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва методикаи траълиму 
тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот), 13.00.02.04-Назария ва методикаи 
фанҳои гуманитарӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ, ба ҳимоя қабул карда 
шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия дар ҳайат ва шахсони 
зерин таъин карда шавад:

- Хоҷаев Қурбон Тоҳирович - доктори илмҳои педагогӣ, профессори 
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории 
хизмати Тоҷикистон;

- Каримов Нарзулло Салимович - номзади илмҳои филологӣ, мудири 
кафедраи забони тоҷикӣ ва методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

3. Ба сифати муассисаи пешбар Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таъин 
карда шавад.

4. Барои нашр ва ҷойгир кардани эълони ҳимоя, матни диссертатсия 
ва автореферат дар сомонаҳои расмии Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, нашр 
ва паҳнкунии автореферат иҷозат дода шавад.

5. Санаи ҳимояи диссертатсия 30- декабри соли 2022, соати 12.00 
дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6В.КОА-023 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон воқеъ дар унвонии: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 таъин карда шавад.

6. Барои нашри автореферат бо теъдоди 100-нусха иҷозат дода шавад.

Мухаметов Г.Б .

Рӯзиева Л. Т.

Раиси шӯрои диссе 
доктори илмҳои п,ОГя 
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Котиби илмии шӯрда 
диссертатсионӣ, д.ил


