Суратмадлиси №18
даласаи Шурой диссертатсионии 6D.KOA-053 назди Донишгох,и миллим
Тодикистон.
ш. Душанбе

аз 02 октябри соли 2020

Иштирок намуданд: аз 16
аъзои шурои диссертатсионй
иштирок доштанд 16 нафар
«

Огози даласа: 12:10
Андоми даласа: 12:20
02 октябри соли 2020 соати 12:10 дар зали шурои диссертатсионии
факултети геологиям Донишгохи миллим Тодикистон (ш. Душанбе, Буни
Х,исорак, “Шадраки донишдуён”) даласаи Шурои диссертатсионии
6D.KOA-053 баргузор гардид.
Рузномаи даласа:
1. Пешнихрди диссертатсияи номзадии унвондуи кафедраи
географиям табиии факултети геоэкологиям Муассисаи давлатии
таълимии Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Бободон
Гафуров Абдурахимова Мавзуна Мухсиновна тахди мавзуи “Хусусиятхои
геоэкологии дараёнхои геодинамики: одибатхо ва системам х,имоя (дар
мисоли Тодикистони Шимоли)” оид ба дарёфти дарадаи илмии номзади
илмхои география аз руйи ихтисоси 25.00.36 - геоэкология ба “Ташхиси
аввалия”.
2. Ташкили комиссиям ташхиси - “Ташхиси аввалия” барои дида
баромадани диссертатсияи Абдурахимова Мавзуна Му^синовна дар
мавзуи “Хусусиятхои геоэкологии дараёнх^ои геодинамикй: оцибат^о ва
системам химоя (дар мисоли Тодикистони Шимоли)” оид ба дарёфти
дарадаи илмии номзади илмхои география аз руйи ихтисоси 25.00.36 геоэкология
3. Масъалахри дорй.
ШУНИДА ШУД: Раисикунандаи даласа, Раиси шуро, профессор
Валиев Ш.Ф. хозиринро бо рузномаи даласа шинос намуда хамзамон
иброз намуд, ки Абдурахимова Мавзуна Мухсиновна - унвондуи
кафедраи географиям табиии факултети геоэкологиям Муассисаи
давлатии таълимии Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик
Бободон Гафуров бо ариза муродиат намудааст, ки рисолаи номзадиашро
дар Шурои амалкунандаи мо мавриди баррасй дарор дихем. Бояд кайд

кунам, ки диссертатсия маротибаи дуввум барон баррасй ва хдмоя
пешниход карда мешавад, дар ин бора Кдрори Вазорати макотиби олй ва
илми Федератсияи Россия тахти №МН-6.6/7502 аз 12.12.2019 дойр ба
мувофикат накардани самти кори илмй ба ихтисоси интихобгардида ва
дар навбати худ имкони дубора ба х,имоя пешниход шудани диссертатсияи
мазкур (дойр ба масъалаи мазкур дар хулосаи комиссияи ташхисй пурра
оварда шудааст) вобаста ба ихтисоси интихобшаванда мавдуд аст. Ва
хдмзамон як чизро ишора бояд кард, ки рисола бо каме тагйири ном ва
хусусияти кор дар факултети геоэкологияи Донишгохи давлатии Худанд
ба номи академик Бободон Гафуров ва баъдан бо идозати ректори
Донишгохи милии Тодикистон мухтарам Хушвахтзода К^.Х. дар даласаи
васеъи якдояи кафедрахри гидрогеология ва геологияи мухдндисй ва
геология ва иктишофи ККФ мавриди тахдилу баррасй карор дода, барои
ба х,имоя пешниход гардидани диссертатсияи мазкур баъд аз ислохд
камбудихо тавсия дода шудааст. Бинобар ин, мухтарам аъзоёни Шуро
мехостам фикри Шуморо дар ин маврид бифахмам.
БАРОМ АД НАМУДАНД: Котиби илмии шуро Андамов Р.Ш. ба
сухан баромада хайд кард, ки дар хакикат аз дониби Абдурахимова М.М.
ба шуро муродиат шудааст ва диссертатсияи номзадиашонро барои дида
баромадани аъзоёни шуро дар Шурой диссертатсионии 6D.KOA-053
пешниход кардааст. Фикр мекунам, баъд аз хулосаи факултети
геоэкологияи Донишгохи давлатии Худанд ва кафедрахои факултети
геологияи ДМТ мо метавонем диссертатсияи мазкурро дар шурои
худамон дида бароем. Аз ин сабаб, пешниход менамудам, ки барои дида
баромадани диссертатсияи номзадии Абдурахимова М.М. ва бахои
холисона додан ба он моро зарур меояд онро ба “Ташхиси аввалия”
равона созем ва баъд аз хулосаи комиссияи мазкур фаъолиятамонро
нисбати кори мазкур давом дихем. Пешниход менамудам, ки комиссияи
ташхисй аз хисоби аъзоёни шуро дар хайати 3 нафар тартиб дода шавад
ва ба ин комиссия номзадии доктори илмхои геология ва минералогия,
профессор Валиев Ш.Ф. номзадони илм Алидодов Б.А. ва Исрофилова
Х.Б, шомил карда шаванд.
Аъзоёни шуро профессор Икромов И.И., Комилов О.К., дотсентон
Гайратов М.Т., Фозилов Д.Н., Давлатов Ф.С. ва Ниёзов А.С. пешниходи
котиби шуроро дастгирй намуданд.
К;АРОР КАРДА ШУД:
1.
Аризаи Абдурахимова М.М. барои ворид гардидани диссертатсияи
номзадй ва баррасй намудани он дар комиссияи ташхисй кабул карда шавад.

2.
Ба хдйати комиссиям ташхисй профессор Валиев Ш.Ф. номзадони
илм Алидодов Б.А. ва Исрофилова Х.Б. шомил карда шаванд.
3.
Аз хдйати комиссиям ташхисй хо^иш карда мешавад, ки то таърихи
05.11.2020 сол хулосаи ташхисро бо муайян намудани такризгарони расмй ва
муассисаи пешбари такризгар нисбати диссертатсия ба шуро пешниуод
намоянд.
Муовини Раиси Шурой диссертатсионии
6D.KOA-053, д.и.г.-м., профессор
""1?
Котиби илмии Шурой диссертатсионии
6D.KOA-053, н.и.г.-м., и.в. дотсент .
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Сардори РК ва ЬуМ-и ДМТ

^
Ш.Ф. Валиев
;__ Р.Ш. Андамов

Э.Ш. Тавкиев

