
СУРАТМАЧДИСИ № 6
Чдласаи Шурой диссертатсионии 6Э.КОА- 024 назди Донишгохи 

миллии Тодикистон

22-уми июни соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шурой диссертатсионй, ки 
бо фармоиши КОА-и назди Президенти ЧумхурииТодикистоназ 07-уми 
январи соли 2022, тахти№24/ ш.д.тасдик гардидааст, 12 нафар иштирок 
доранд, ки аз онхо 5 нафарашон докторони илм аз руйи ихтисоси 
диссертатсияи баррасишаванда ба хисоб мераванд. Пешниход мешавад, 
ки даласа кушода эълон карда шавад, пешниходи дигар нест? Нест. 
Якдилона кабул карда шуд.

РУЗНОМАИ ДАЛАСА:

1. Ба химоя идозат додани диссертатсияи Садиров Шарафдон дар 
мавзуи «Таърихи Систон» - хамчун сарчашмаи таърихй» барои дарёфти 
дарадаи илмии номзади илмхои таърих аз руйи ихтисоси 07.00.09. - 
Таърихнигорй, маъхазшиносй ва методхои тахкикоти таърихй.

Аз руйи масъалаи мазкур аъзои гурухи комиссияи экспертии 
Шурой диссертатсионй, д.и.т., профессор Мухиддинов С.Р. баромад 
намуд (Хулосаи комиссияи эксперта замима мегардад).

1\АРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Садиров Шараф дар мавзуи ««Таърихи Систон» 
- хамчун сарчашмаи таърихй» барои дарёфти дарадаи илмии номзади 
илмхои таърих аз руйи ихтисоси 07.00.09. - Таърихнигорй, 
маъхазшиносй ва методхои тахкикоти таърихй ба химоя кабул карда 
шавад.

2. Мукарризони расмй аз руи 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 Института таърих, бостоншиносй ва 



мардумшиносии ба номи А. Дониши Академиям миллии илмхои 

Тодикистон.

3. Ба хайси муассисаи пешбар Донишгохи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав таъйин карда шавад.
4. Барои нашри автореферат, химояи минбаъда ва чойгир намудани 

эълон ва афтореферат дар сомонаи расмии Донишгохи миллии 
Тодикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Думхурии Тодикистон идозат до да шавад.

5. Санаи химоя 19-уми октябри соли 2022 таъйин карда шавад.

6. Барои чопи автореферат дар хачми 100 нусха идозат дода 
шавад.

К,арор якдилона кабул карда шуд

Котиби илмии Шурой 
диссертасионй, д.и.т.,

Муовини раиси Шуро 
диссертасионй д.и.т., Расулиён К

Акрамова С.Х.


