Ба Шӱрои диссертатсионии 6Б.КОА-024-И
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӱдакӣ 17).

Маълумот ва розигӣ
Ман доктори илмҳои биологй, дотсенти кафедраи ботаникаи факултети
биологияи Донишгоҳи давлатии омӱзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ
Бобораҷабов Бобохон мувофиқи банди 30-юми фасли 3-юми Низомномаи
намунавӣ оид ба Шӱроҳои диссертатсионӣ дойр ба “Пешниҳод ва ҳимояи
диссертатсияҳо” (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри
соли 2016, таҳти №505) ба сифати муқарризи расмӣ баҳри пешниҳоди тақриз
ба диссертатсияи Бобоев Ҷурабой Абдусаломович дар мавзӱи «Гулсангҳои
қисми ҷанубии қаторкӱҳи Ҳисор», ки ба Шӱрои диссертатсионӣ 6Э.КОА024-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои биологй аз рӱйи ихтисоси 03.02.01 -ботаника пешниҳод
гардида буд, розигии худро медиҳам.
Мувофиқи банди 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӱроҳои
диссертатсионӣ ва мувофиқи банди 35-и Низомномаи мазкур бо мақсади
таъмин намудани талаботи додани унвонҳою дараҷаҳои илмӣ ва дар шабакаи
иттилоотӣ- телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир кардани маълумот,
чунин маводҳои нашршудаи илмии худро пешниҳод менамоям:

Насаб, ном, номи падар
Дараҷаи илмӣ ва номгӱи
соҳаи илм, ихтисоси илмиӣ,
ки
аз
рӱйи
онҳо
диссертатсия
ҳимоя
шудааст
Номи пурраи муассисае, ки
ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб
меравад,
вазифаи
ишғолнамуда
Номгӱи интишороти асосии
муқарризи расмӣ аз рӱи
мавзӱи диссертатсия дар
маҷаллаҳои
илмии
тақризшаванда дар 5 соли
охир илмӣ (на зиёда аз 6
интишорот)

Бобораҷабов Бобохон
Доктори илмҳои биологй аз рӱйи ихтисоси
03.02.01 - ботаника

Кафедраи ботаникаи факултети биологияи
Донишгоҳи давлатии омӱзгории Тоҷикистон
ба номи С. Айнӣ
1.
Бобораджабов
Б.
Анализ
биоразнообразия бриофлоры Памира
/ Б.
Бобораджабов. -Душанбе. -2017. -181 с.
2.
Бобораджабов Б. К бриофлоре южного
склона Вахонского хребта / Б. Бобораджабов //
Известя
Академии
наук
Республики
Таджикистан (Отделение биологических и
медицинских наук). -Душнбе. -2017. -№ 2
(197). -С. 7-13.
3.
Бобораджабов
Б.
Бриологическая

характеристика флороценотипов Памира / Б.
Бобораджабов // «Ученые записки: серия
естественные
и
экономические
науки»
Худжандского государственного университета
имени академика Б. Гафурова. -Худжанд. 2018. -№ 1 (44). -С. 43-49.__________________

Доктори илмҳои биологӣ,
дотсенти кафедраи ботаникаи
факултети биологияи ДДОТ ба
номи С. Айнӣ

Имзои Б. Бобораҷабовро тасд)
Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои махсуси ДДОТ ба
номи Садриддин Айнӣ

Назаров Д.

