СУРАТМАҶЛИСИ № 2

Ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-023 назди Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон

25-уми июни соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шӯрои диссертатсионӣ, ки
бо фармоиши КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистоназ 07-уми
январи соли 2022, таҳти№19/ш.д.тасдиқ гардидааст, 14 нафар иштирок
доранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси
диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод мешавад,
ки ҷаласа кушода эълон карда шавад, пешниҳоди дигар нест? Нест.
Якдилона қабул карда шуд.
РУЗНОМАИ ҶАЛАСА:

1.Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Партов Насурло
Зулфиқорович дар мавзуи “Методикаи таълими фасли муқаддимавии
“Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои китобат” дар синфҳои 5 таҳсилашон ба
забони тоҷикӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии доктор аз рӯйи ихтисос
(РйП) 6П012100.01 - Назария ва методикаи таълим (таҳсилоти миёнаи
умумӣ).
Аз рӯйи масъалаи мазкур аъзои гурӯҳи комиссияи экспертии
Шӯрои диссертатсионӣ, д.и.ф., профессор Ҳомидов Д. баромад намуд
(Хулосаи комиссияи экспертӣ замима мегардад).
ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Партов Насурло Зулфиқорович дар мавзуи
“Методикаи таълими фасли муқаддимавии “Синтаксис (наҳв) ва
аломатҳои китобат” дар синфҳои 5 таҳсилашон ба забони тоҷикӣ” барои
дарёфти дараҷаи илмии доктор аз рӯйи ихтисос (РМ)) 6П012Ю0.01 Назария ва методикаи таълим (таҳсилоти миёнаи умумӣ) ба ҳимоя қабул
карда шавад.
2. Муқарризони расмӣ аз рӯи диссертатсия шахсони зерин таъйин
карда шаванд:
Негматов Садуллоҷон Эргашевич - доктори илмҳои педагогӣ,
профессори кафедраи забоншиносии умумӣ ва типологияи муқоисавии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Аминов Саидамир Ашӯрович - номзади илмҳои педагогӣ,
мутахассиси пешбари Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии назди
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви вобастаи АТТ.
3. Ба ҳайси муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ таъйин карда шавад.
4. Барои нашри автореферат, ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани
эълон ва афтореферат дар сомонаи расмии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.
5.
Санаи ҳимоя 24-уми сентябри соли 2022 таъйин карда шавад.
6.
Барои чопи автореферат дар ҳаҷми 100 нусха иҷозат дода шавад.

Қарор якдилона қабул карда шуд
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