
Ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-038 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакй 17).

Маълумот ва розигй
Ман, номзади илмҳои биологӣ, мушовири академии дараҷаи 1 - и 
шуъбаи рӯзонаи факултети биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
Кароматуллои Қурбонали, мувофиқи банди 30-юми фасли 3-юми 
Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои 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 Сафармади 
Мирзоалӣ дар мавзӯи «Аломатҳои биоморфологии топинамбур 
(НёИапГкиз 1иЪего$и$ Ь.) дар шароити водиҳои Кӯлобу Ҳисор», ки ба 
Шӯрои диссертатсионии 6В. КОА-038-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон баҳри дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биология аз 
рӯйи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника пешниҳод гардида буд, розигии 
худро медиҳам.

Мувофиқи банди 64, 65-уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои 
диссертатсионӣ ва мувофиқи банди 35-уми Низомномаи мазкур бо 
мақсади таъмин намудани талаботи додани унвонҳою дараҷаҳои илмӣ ва 
дар шабакаи иттиллоотӣ-телекоммуникатсионии “Интернет” ҷойгир 
намудани маълумот, чунин маводҳои нашршудаи илмии худро пешниҳод 
менамоям:
Насаб, ном, номи падар Кароматуллои Қурбонали
Дараҷаи илмӣ, номгӯи 

соҳаи илм, ихтисоси 
илмие, ки аз рӯйи он 
диссертатсия ҳимоя 

шудааст

Номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси 
03.02.01. - Ботаника

Номи пурраи
муассисае, ки ҷойи 
кори асосӣ мебошад 
(индекс, суроғаи
электронӣ, телефон. 
Сомонаи расмӣ) ва 
вазифаи ишғолнамуда

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17
Телефон: (+992 -37) 221 62 25; факс: 227-15-10.

Е- шай: т£о@ йш.Ҷ’
Мушовири академии дараҷаи 1 - и шуъбаи 
рӯзонаи факултети биологияи ДМТ



Рӯйхати интишороти 
муқарризи расмӣ доир 
ба мавзӯи диссертатсия 
дар маҷаллаҳои
тақризшавандаи илмӣ 
(на зиёда аз 15 
интишорот)
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