
Ба Шурои диссертатсионии бВ.КОА-023-и 
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РИЗОИЯТ
Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рудакии 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар шахси директори муассиса, 
доктори илмҳои филологӣ Шарифзода Ф.Х. ( дар шахси муовини директор 
оид ба илм ва таҳсилот Муҳаммадиева Ш.М.) мувофиқи бандҳои 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 
муассисаи пешбар (тақриздиҳанда) ва пешниҳоди тақриз ба кори 
дйссертатсионии Исматов Сулаймон Бобомуродович дар мавзуи “Методҳои 
инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси муносибати босалоҳият 
ба таълим”, ки Шурои диссертатсионии 6В.КОА-023-И назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон 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 барои ҳимоя 
пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Банди 61 ва 62-и Низомнома оид ба шурои диссертатсионӣ ва 
банди 67 ва72-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 ва муассиса пешниҳод менамоям:

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАССИСАИ ПЕШБАР
Номи пурраи муассиса Институти забон ва адабиёти ба 

номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии 
АМИТ

Номи ихтисоршудаи муассиса ИЗА ба номи Рӯдакии АМИТ
Индекс, суроға 734025, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ, 21

Раками телефони тамос, 
почтаи электронӣ, суроғаи 

сомонаи расмӣ дар шабакаи 
“Интернет”.

+992-37 227-29-07, 227-75-50, 
Е-таП: лга.гибак! 17 @таП.ги 

Сайт: нга.б

Маълумот дар бораи роҳбари 
муассиса: ному насаб, ном, номи 

падар, дараҷаи илмиву унвони 
илмӣ, вазифа.

Шарифзода Фарангис Худои, 
доктори илмҳои филологӣ, 

директор.
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Номгуйи интишороти асосии кормандони муассиса аз 
рӯйи мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда 

дар муддати 5 соли охир 
( на зиёда аз 15 интишорот)
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