
Ба раиси Шурои диссертатсионии 
6В.КОА-023-И назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои 
педагогӣ Мухаметов Г. Б .

РИЗОИЯТ

Ман, Хоҷаев Қурбон Тоирович, доктори илмҳои педагогӣ, 
профессори кафедраи забонҳои Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон мувофиқи талаботи банди 62- Низомнома оид 
ба шурои диссертатсионӣ ва банди 71-72-и Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷкистон аз 30 июни 2021, 
№ 267 тасдиқ гардидааст, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва 
пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Исматов Сулаймон Бобомуродович 
дар мавзуи “Методҳои инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси 
муносибати босалоҳият ба таълим”, 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, ки ба Шурои 
диссертатсионии бН.КОА-023-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
барои ҳимоя пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Банди 62-и Низомнома оид ба шурои диссертатсионӣ ва банди 71- 
72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади 
дар шабакаи иттилоотӣ - телекоммуникатсионии “ Интернет” ҷойгир 
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиб додани дараҷаҳои илмӣ 
заруранд, чунин маълумотро дар бораи фаъолияти илмӣ- таҳқиқотии худ 
пешниҳод менамоям:
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Рӯйхати
интишороти Хоҷаев Қурбон Тоирович дар давраи 

фаъолияти илмӣ ва ё илмӣ- омӯзгорӣ дар панҷ соли охир

№ Номгуй Намуд Маълумоти библиографи
а) Китоби дарси

1. Адабиёти тоҷик 
барои синфи 

6-уми 
муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ

Китоби 
дарсӣ

Хоҷаев, Қ.Т., Абдуалиев А., 
Шарофиддинов С. [Матн]: китоби 
дарсии мазкур дар асоси барномаи 
нави таълими фан таҷдиди назар 
гардидааст. Хоҷаев, Қ.Т., ва диг. 
Душанбе: “Маориф”, 2020.- 236 
саҳ. 15В1Х1. 978- 99947-1-263-2

э) маводи таълими-методи
1. Роҳнамои фанни 

адабиёти тоҷик 
барои синфи 6-ум

Дастури 
методӣ

Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Дастури 
методӣ, Усули таълими тамоми 
мавзуъҳои адабиёти тоҷики синфи 
6-умро дар бар мегирад. Хоҷаев, 
Қ.Т. Роҳнамои фанни адабиёти 
тоҷики 6- ум. Барои омӯзгорони 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. 
Душанбе: “Маориф”, 2018. 76 саҳ. 
15В1Ч. 978-99947-1-528-2

2. Барнома оиди 
машғулиятҳои 

лексионӣ ва 
амалӣ барои 

магистрони курси 
якум аз фанни 
педагогика ва 
психологияи 

касбӣ

Дастури 
таълимӣ

Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Барнома 
доираи мавзуъҳои муҳимми фанни 
педагогика ва психологияро дар бар 
мегирад. Хоҷаев, Қ.Т., Душанбе: 
нашриёти “Истеъдод”, 2020. 
ДССХ.-78 саҳ.

в) корҳои илми- таҳқиқоти
1. Ҳикматсарои 

Хуросон
Монография Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Рисола ба 

таҳқиқи осори пурҳикмати панду 
андарзии Ҳаким Носири Хусрави 
Қубодиёнй бахшида шудааст / Қ.Т. 
Хоҷаев / Ҳикматсарои Хуросон. 
Душанбе, 2016.- 160 саҳ. 15В1Ч. 978- 
99947-65-11. Х-69

2. Панди Истиклол Монография Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Рисола ба 
давраҳои таърихии рушду нумуи 
майлонҳои илмӣ-тадқиқотии сох- 
торҳои Донишкадаи сайёҳӣ,



соҳибкорӣ ва хизмат бахшида 
шудааст / Қ.Т. Хоҷаев / Панди 
Истиклол/ Душанбе, 2016.- 160 
саҳ. 15В1М. 978- 9975-870-4-6

3. Аркони тарбия Монография Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Рисола дар 
боби арзишмандтарин андешаҳои 
панду ахлоқӣ ва аркони тарбиявии 
Мухаммад Закариё Розӣ, Ибни 
Мискавайҳ ва Абдураҳмони Ҷомӣ 
меравад. / Қ.Т. Хоҷаев / Аркони 
тарбия. Душанбе, 2019.- 136 саҳ. 
ББК. 3 (тоҷикӣ) +74. 15В1М. 978- 
9975-1-157

4. Моҳияти 
тарбиявии 

“Панднома”-ҳои 
Абдураҳмони 

Ҷомӣ

Мақола
Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Дар мақола 
ҷанбаҳои тарбиявӣ - ахлоқии панду 
насиҳатҳои Абдураҳмони Ҷомӣ 
/ Қ.Т.Хоҷаев / Осор. Ҷ.2. Моҳияти 
тарбиявии“Панднома”-ҳои Абду- 
раҳмони Ҷомӣ. Душанбе, 2015,- 
480 саҳ. С. 382-411.

г) маводҳои конференсияҳо
1. Муслиҳиддин 

Саъдии Шерозӣ 
дар боби одоби 

сухан

Мақола Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Дар мақола 
даҳ мавриди одоби сухан гуфтан аз 
назари Саъдии Шерозӣ сухан 
меравад. / Қ.Т.Хоҷаев / Маҷаллаи 
Паёми ДСХ. № 2, 2015. С. 3-10.

2. Назаре ба 
ҳазорсолаҳо

Мақола Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: мақола дар 
хусуси мероси тарбиявӣ- ахлоқии 
ниёгон сухан меравад. / Қ.Т.Хоҷаев 
/ Мароми пойтахт (20.03.2017

3. Ҳафтод панд дар 
суханварӣ

Мақола Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Дар мақола 
хафтод шева ва санъати суханварӣ 
ба хонандагон манзур мегардад. 
/ Қ.Т.Хоҷаев /маводи конференсияи 
ҷумҳуриявӣ илмӣ - амалӣ ДСХ. 
Душанбе: Истеъдод. “1.02.2019 
С.123-128.

4. Методологияи 
таълифи китоби 
дарсӣ дастури 

амал аст

Мақола Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Дар мақола 
сухан дар боби дарку фаҳмиши 
таълифи китобҳои дарсӣ меравад, 
ки дар саҳифаҳои даврӣ 
нофаҳмоиҳои зиёде манзури хонан- 
да гардида буд. / Қ.Т.Хоҷаев / 
ҳафтаномаи “ Омӯзгор” ( 11.03.21) с.



5.
5. Баъзе методҳои 

самарабахши 
таълими забон 

дар замони 
муосир

Мақола Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Дар мақола 
баъзе усулҳои самарабахши
таълими забон дар шароити марӯза 
мавриди назар қарор гирифтааст. 
/ Қ.Т.Хоҷаев / Маводи конферен- 
сияи ҷумҳуриявӣ илмӣ - амалӣ ДСХ 
Душанбе, (19.02.21) С. 53-60.

6. Сайри таърихии 
панду насиҳат ва 
андарозномаҳо 

дар осори ниёгон

Мақола Хоҷаев, Қ.Т. [Матн]: Дар мақола 
оид ба омилҳои асосии падид 
омадани панду насиҳат ва ҳикмату 
андарзномаҳо дар мероси педагогии 
халқи тоҷик бахшида шудааст.
/ Қ.Т.Хоҷаев / Маводи конферен- 
сияи ҷумҳуриявӣ илмӣ - амалӣ ДСХ 
Душанбе, (26.04.2019) С. 212-216.

Доктори илмҳои педагоги, профессори 
кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи
байналмилалии сайёҳи ва 
соҳибкории Тоҷикистон Хоҷаев Қ. Т.

Суроға:734055, ш. Душанбе, кӯчаи Борбад, 48/5.
Телефони кории Донишгоҳ: (+ 992 37) 2348804,2348801,2348803.
Телефони мобилӣ: +992 918664708.

Имзои доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи забони 
тоҷикии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 
Қ.Т. Хоҷаевро тасдиқ мекунам.

Сардори Раёсати кадрҳо ва
корҳои махсуси Донишгоҳи байналмилалии 
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистоц^—
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