
Ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-023 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Каримов Назрулло Салимович, номзади илмҳои филологӣ, 
дотсент, мудири кафедраи забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва 
адабиёти тоҷики факултети филологияи ДМТ мувофиқи бандҳои 64, 65-и 
Низомномаи намунавӣ оид ба Шуроҳои 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 Исматов Сулаймон Бобомуродович 
дар мавзуи «Методҳои инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси 
муносибати босалоҳият ба таълим», ки Шурои диссертатсионии 
6Н.КОА-023 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси!3.00.02 - Назария ва 
методикаи таълим ва тарбия (вобаста ба соҳавасатҳи таҳсилот), (13.00.02.04 
-Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ) ба 
ҳимоя иҷозат додааст, баён менамоям.

Дар асоси бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шуроҳои 
диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони 
илмӣ (дотсент, профессор), бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ- 
телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои 
тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин 
маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод менамоям:

Насаб, ном, номи падар Каримов Назрулло Салимович
Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи соҳаи 
илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи 
он диссертатсия ҳимоя шудааст.

Номзади илмҳои филологӣ, 
дотсент, аз рӯйи ихтисоси 10.22.02 - 
Забони халқҳои мамолики хориҷи 
Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни 
Амрико ва Австролиё (забони 
тоҷикӣ)

Номи пурраи муассисае, ки ҷои 
кори асосӣ ба шумор меравад.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Номгӯйи интишороти асосии 
муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзии 
диссертатсия дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда дар панҷ соли 
охир.

Асарҳои илмӣ:
1. Барномаи таълимӣ аз фанни 
алифбои ниёгон барои донишҷӯёни 
соли аввали ихтисосҳои
ғайрифилологӣ. Воситаи таълим. -
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Душанбе: «Эр-граф», 2011. -11с.
2. Маҷмуаи саволу ҷавобҳои тестӣ 
(санҷишӣ) аз фанни алифбои 
ниёгон. Дастури таълимӣ.
Душанбе: «Эр-граф», 2011. -52с.
3. Алифбо ва имлои ниёгон. 
Дастури таълимӣ (ҳаммуаллиф).- 
Душанбе: 2012. -78с.
4. Барномаи таълими фанни забони 
тоҷикӣ барои донишҷӯёни
ихтисосҳои ғайрифилологии
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 
(ҳаммураттиб). -Душанбе, 2018. - 
40с.
5. Забони тоҷикӣ (барои 
ихтисосҳои ғайрифилологии
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. 
Китоби дарсӣ (ҳаммуаллиф).- 
Душанбе, 2О19.-285с.
6. Забони тоҷикӣ (дастури таълимӣ 
барои донишҷӯёни факултети 
иқтисод ва идора, ҳаммуаллиф).
-Душанбе, 2022. -207с.
7. Забони тоҷикӣ (дастури таълимӣ 
барои донишҷӯёни факултети 
муносибатҳои байналхалқӣ,
ҳаммуаллиф). -Душанбе: «Эр- 
граф», - 2020. -194с.
8. Вусъати тоза ёфтани маънои 
вожаҳо дар мисоли ғазалиёти 
Лоҳутӣ. Мақолаи илмӣ. Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 
Душанбе:“Сино”, 2017. - №4/2. - 
С.148-150.
9. Услуби нигориши вожаву 
ифодаҳои қабеҳ дар ашъори 
Лоҳутӣ. Мақолаи илмӣ // Забон - 
ҳастии миллат, конференсияи 
ҷумҳуриявии илмию амалии 
«Масъалаҳои мубрами
услубшиносии забони тоҷикӣ»). - 
Душанбе, 2020.-С.76-83.
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10. Бозтоби таърихи забон дар 
китоби “Забони миллат-ҳастии 
миллат’7/ “Забон- шаҳсутуни 
бинои маънавии миллат”.
Душанбе, 2019. -С.129-133.
11. Услуби нигориши вожаву 
ифодаҳои қабеҳ дар ашъори 
Лоҳутӣ. // Забон - ҳастии миллат. - 
Душанбе, 2020.-С.76-83.
12. Вижагиҳои луғавию маъноии 
забони ғазалиёти Абулқосим 
Лоҳутӣ. Монография. -Душанбе, - 
2018. -180с

Мудири кафедраи забони тоҷикӣ 
ва усули таълими забон ва
адабиёти тоҷик, н.и.ф., дотсент Н. Каримов
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