
Хулосаи

комиссияи экспертии Шурой диссертатсионии 6В.КОА-024 дар назди 

Донишгохи миллии Тодикистон оид ба диссертатсияи Садиров Шарафдон 
Ахтамович дар мавзуи «Таърихи Систон» - хамчун сарчашмаи таърихй», 

ки барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои таърих аз руйи ихтисоси 

07.00.09. - Таърихнигорй, маъхазшиносй ва методхои тахкицоти таърихй 

пешниход шудааст.

1. Мавзуи диссертатсионии Садиров Ш.А., ки ба пажухиши яке аз 

сарчашмахои мухими таърихй, ки дар асрхои миёна таълиф шуда, 

манбаи нодири таърихй ба шумор меравад, барои илм мубрам ба хисоб 

мёравад. Дар ин тахкикот нактахои илмие пешниход шудаанд, ки дар 

илм навгонии илмй махсуб мегарданд. Натида, хулоса ва тавсияхои 

муаллиф мантикй буда, бо номи диссертатсия, накшаи кор ва мухтавои 

диссертатсия мувофицат мекунанд.

2. Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и тартиби додани 

дарадахои илмй, ки бо Карори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 30- 

уми июни соли 2021, тахти №267 тасдик шудааст, мувофик мебошад. Он 

фарогири масъалахое мебошад, ки ба раванди умумии таърихи халки 

тодик ва халкхои Эрон ва Осиёи Марказй дахл дошта, сахифаи нав дар 

илми таърихи ватанй дониста мешавад. Натидахову хулосахои 

пешниходшуда сахми шахсии муаллифи диссертатсия мебошанд.

3. Мавзуъ ва мазмуни тахкикот ба шиносномаи ихтисоси 07.00.09. - 

Таърихнигорй, маъхазшиносй ва методхои тахкикоти таърихй, ки аз 

руйи он ба Шурой диссертатсионй мувофики фармоиши Комиссияи 

аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тодикистон аз 7-уми январи 

соли 2022, тахти №24 ш.д. хукуки кабули диссертатсияхо барои химоя 

дода шудааст, мувофик мебошад. Хдмзамон тахкикот ба талаботи 

Фехристи ихтисосхое, ки аз руйи онхо дар Чумхурии Тодикистон 

унвонхои илмй дода мешаванд ва бо карори Раёсати олии 



аттестатсионии назди Президенти Цумхурии Тодикистон аз 30-уми 

ноябри соли 2017, тахти №5/2 тасдиц шудааст, мувофикат мекунад.

4. Натидахои асосии тахкикот дар 4 макрлахои илмй дар 

мадаллахои илмии такризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи 

аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тодикистон ба табъ 

расидаанд ва хамаи онхо бо мазмун ва мавзуи диссертатсияи илмй 

алокаманд мебошанд. Дар ин маколахо натидахои пажухиш ва 

тавсияхои муаллиф инъикоси худро ёфтаанд. Теъдоди маводи чопшуда 

ба талаботи банди 35-и Тартиби до дани дарадахои илмй мувофик 

мебошад.

5. Дар тахкикоти диссертатсионии Садиров Ш.А. истифодаи мавод 

бидуни иктибос ба муаллиф ё сарчашма мавдуд набуда, хамаи 

сарчашмахои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути 

иктибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоят шудани талаботи 

банди 37-и Тартиби додани дарадахои илмй гувохй медихад.

6. Дар диссертатсияи илмй ва дигар худдатхои пешниходнамудаи 

унвонду Садиров Ш.А. маълумоти гайрисахех мавдуд нест.

Банди 53-и Низомномаи Шурой диссертатсиониро, ки бо Кдрори 

Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 30-уми июни соли 2021, тахти №267 

тасдик гардидааст, ба рохбарй гирифта, комиссия пешниход менамояд:

1. Диссертатсияи Садиров Шарафдон Ахтамович дар мавзуи 
«Таърихи Систон» - хамчун сарчашмаи таърихй», ки барои дарёфти 

дарадаи илмии номзади илмхои таърих аз руйи ихтисоси 07.00.09. - 
Таърихнигорй, маъхазшиносй ва методхои тахкикоти таърихй дар 

Шурой диссертатсионии 6П.КОА-024 дар назди Донишгохи миллии 

Тодикистон барои химоя кабул карда шавад.

2. Мукарризони расмй аз руйи диссертатсия шахсони зерин таъйин 
карда шаванд:



Аюбов Абдусалом Рауфович - доктори илмхои таърих, мудири 

кафедраи таърихи умумй ва диншиносии Донишгохи давлатии Худанд 

ба номи академик Бободон Гафуров;

Шарифзода Абдувалй - номзади илмхои таърих, мудири шуъбаи 

таърихи илм ва техникаи Институти таърих, бостоншиносй ва 

мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмхои 

Тодикистон.

3. Ба хайси муассисаи пешбар Донишгохи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав таъйин карда шавад.

4, Барои нашри эълон, химояи минбаъда ва дойгир намудани 

афтореферат дар сомонаи расмии Комиссияи аттестатсионии назди 

Президента Чумхурии Тодикистон идозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо хукуки дастнавис идозат дода шавад.

Раиси комиссия:
Доктори илмхои таърих Олимов М.А.

Аъзои комиссия:
Доктори илмхои таъ

Доктори илмхои таъ
Ч^Гухиддинов С.Р.

Иброхимов М.Ф.


