
Ба Шурои диссертатсионии 6В. КОА-038 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17).

Маълумот ва розигӣ

Ман, Сабурова Анна Мухаммадиевна, доктори илмҳои биология, 
профессори кафедраи биохимия Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон 
ба номи Абӯалӣ ибни. Сино мувофиқи банди 30-юми фасли 3-юми 
Низомномаи намунавӣ оид ба Шуроҳои диссертатсионӣ доир ба 
“Пешниҳод ва ҳимояи диссертатсияҳо” (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267) ба сифати муқарризи 
расмӣ баҳри пешниҳоди тақриз ба рисолаи диссертатсионии 
Астанақулова Гурдофарид Маҳрамшоҳевна дар мавзӯи «Таҳлили 
системаи антиоксидантӣ дар растании 8о1апит 1иЬегозит Ь. бо 
истифодаи омили экзогении брассиностероидӣ», ки ба Шурои 
диссертатсионии 6В. КОА-038-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
баҳри дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬЮ), доктор аз рӯйи 
ихтисоси 60060718 - Физиология ва биохимияи растаниҳо пешниҳод 
гардида буд, розигии худро медиҳам.

Мувофиқи банди 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шуроҳои 
диссертатсионӣ ва мувофиқи банди 35-и Низомномаи мазкур бо мақсади 
таъмин намудани талаботи додани унвонҳою дараҷаҳои илмӣ ва дар 
шабакаи иттиллоотӣ-телекоммуникатсионии “Интернет” ҷойгир 
кардани маълумот, чунин маводҳои нашршудаи илмии худро пешниҳод 
менамоям:
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