
ҚАРОРИ
Шурои диссертатсионии 6О.КОА-023-И назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Аз 30.12.2022 ш. Душанбе

Таҳқиқоти диссертатсионии Исматов Сулаймон Бобомуродович дар 
мавзуи “Методҳои инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси 
муносибати босалоҳият ба таълим”, 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) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ, 
тақризи муассисаи тақриздиҳанда -Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, аз 
18-ноябри соли 2022, суратҷаласаи № 9., баромади муқарризони расмӣ: 
Хоҷаев Қурбон Тоҳирович - доктори илмҳои педагогӣ, профессори 
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи байналмилалаии сайёҳӣ, 
соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон; Каримов Нарзулло Салимович - 
номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забони тоҷикӣ ва 
методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон; баромади муқарризони гайрирасмӣ профессорон: 
Нағзибекова М.Б., Солеҳов М.О., Шербоев С., Гулмадов Ф. шунида ва 
муҳокима намуда, шурои диссертатсионӣ дар асоси натиҷаҳои 
овоздиҳии пинҳонӣ ва хулосаи қабулкардаи худ оид ба диссертатсия дар 
бораи асослат, арзиш, навоварӣ, натиҷаҳои бадастовардаи Исматов 
Сулаймон Бобомуродович

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Исматов Сулаймон Бобомуродович дар мавзуи 
“Методҳои инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси 
муносибати босалоҳият ба таълим”, 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) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ 
ба бандҳои 31.33 ва35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ 
(дотсент, профессор) Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
30-июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Маводи илмии чопшудаи муҳаққиқ мазмуну мундариҷаи 
диссертатсияро пурра инъикос менамояд.

3. Ба Исматов Сулаймон Бобомуродович дараҷаи илмии номзади 
илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва методикаи 
таълиму тарбия (вобаста басоҳа ва сатҳи таҳсилот),(13.00.02.04 -Назария 
ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ) дода шавад.



4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Исматов Сулаймон 
Бобомуродович дипломи дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ 
диҳад.

Касе, ки тарафдори ин қарори шурои диссертатсионӣ бошад, хоҳиш
менамоям, овоз диҳад. Я
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