
Ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-038 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ)

РИЗОЯТ
Раёсати Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ 

Шоҳтемур дар шахсияти масъул: - Ректор Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон 
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор 
Маҳмадёрзода Усмон Маъмур мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи 
шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69, 74, 75 - и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021 таҳти №267 тасдиқ гардидааст, розигии худро ба ҳайси 
муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Содиқзода 
Моҳинав Саидҳомид дар мавзӯи “Таъсири пайвастагиҳои комплексй ба 
нишондиҳандаҳои физиологию биохимиявии навъҳои гандум”, ки ба 
Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-038 - и дар назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИЭ) доктор 
аз рӯи ихтисоси 60060718 - Физиология ва биохимияи растаниҳо 
пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва 
бандҳои 67, 69, 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ 
(дотсент, профессор)-ро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи 
иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани 
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони 
илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозем:

Маълумот оид ба муассисаи пешбар
Номи пурраи муасиса (бидуни 
ихтисорот)

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон 
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

Номи кӯтоҳшудаи муассиса 
мувофиқи оиннома

ДАТ ба номи Шириншоҳ 
Шоҳтемур

Индекс, суроға 734003, ш. Душанбе, хиёбони 
Рӯдакӣ 146

Телефон (бо нишон додани рамзи 
шаҳрӣ), суроғаи почтаи электронӣ, 
суроғаи сомонаи расми дар 
интернет

Тел: (992-372) 24-72-07, факс: (992- 
372) 24-72-07 Е-шаП: гес!ог1ои31 
@тай.ги
хухуху 1аи @шай.ги

Маълумот оид ба роҳбари 
муассиса: вазифа (сардор, ректор 
ва ғайра), насаб, ном, номи падар, 
дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ (агар 
бошад)

Ректори Донишгоҳи аграрии 
Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ 
Шоҳтемур доктори илмҳои 
кишоварзӣ, профессор
Маҳмадёрзода Усмон Маъмур,

Маълумот оид ба ташхисгарҳо: Каримов Музафар Каримович -



вазифа, насаб, номи падар, доктори илмҳои биологӣ, 
дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ (агар профессор
бошад) 03.00.04-Биохимия ва 03.00.12-

Физиологияи растанӣ Донишгоҳи 
аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. 
Шотемур, профессори кафедраи 
физиологияи растанӣ

_________________________________ биотехнология ва пиллапарварӣ, 
Рӯйхати интишороти асосии 5-соли охири сохтори зертобеъ доир ба 
мавзӯи диссертатсия дар маҷалаҳои тақризшавандаи илмӣ (на зиёда аз 
10-15 интишорот)_________________________________________________
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Раҷабова Наима

Ректори Донишгоҳи 
Тоҷикистон ба номи 
Шоҳтемур - доктори 
профессор

Имзои профессор У.] 
тасдиқ мекунам: 
мудири шуъбаи кадр

Маҳмадёрзода Усмон Маъмур


