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

Ман, Негматов Садуллоҷон Эргашевич, доктори илмҳои педагогӣ,
профессори кафедраи забоншиносии умумӣ ва типологияи муқоисавии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, мувофиқи бандҳои 64, 65-и Низомномаи
намунавӣ оид ба шуроҳои диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиб 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 дибсертатсияи Партов Насурло Зулфиқорович дар мавзуи «Методикаи
таълими фасли муқаддимавии «Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои китобат»
дар синфҳои 5 таҳсилашон ба забони тоҷикӣ», ки Шурои диссертатсионии
6В.КОА-023 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи
илмии доктори фалсафа (РИВ), доктор аз рӯи ихтисоси 60012100 - Забон
ва адабиёти тоҷик дар мактабҳои таҳсилашон ғайритоҷикӣ (60012100.01 Назария ва методикаи таълим (таҳсилоти миёнаи умумӣ)) ба ҳимоя иҷозат
додааст, баён менамоям.
Дар асоси бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба шурои
диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони
илмӣ (дотсент, профессор), бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣтелекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои
таъмини тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин
маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод менамоям:
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