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Шӯрои диссертатсионии 6П.КОА -  033-и назди МДТ-и 
"Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров"

аз 07.09.2020 
ш.Хуҷанд

Иштирок доштанд:

Аз 18 нафар аъзои Шӯрои 
диссертатсионй 15 нафар, 
аз рӯйи ихтисос 6 нафар

Р Ӯ З Н О М  А

1. Дар баробари қабул намудани диссертатсияи Ҳикматуллоева 
Наимахон Анвархоҷаевна таҳти унвони "Робитаҳои дуҷонибаи 
забонҳои тоҷикиву англисй" (дар сатҳи лексика) барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филологй аз руйи ихтисоси 
10.02.20 - Забоншиносии муқоисавй -таърихй, қиёсй ва
муқоисавй ба ташхиси аввалия ва таъйин намудани комиссияи 
ташхис.

Шунида шуд:
Ахбори раиси Шӯрои диссертатсионй, профессор Мирзоюнус 
Матлуба дар бораи ворид гардидани ариза, ҳуҷҷатҳо ва 
диссертатсияи Ҳикматуллоева Наимахон Анвархоҷаевна ба 
Шӯрои диссертатсионй.

Баромад кард:
Котиби илмии Шӯрои диссертатсионй Шарипова М.З. маълумот 

дод, ки ҳуҷҷатҳои ба Шӯрои диссертатсионй пешниҳоднамудаи 
Ҳикматуллоева Наимахон Анвархоҷаевна -  автореферат(ба забонҳои 
тоҷикй, русй) ва диссертатсияи ӯ ба талаботи Низомномномаи 
намунавй оид ба Шӯрои диссертатсионии Комиссияи олии 
аттестасионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тартиб 
додани дараҷаҳои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо



Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти 
№505 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, унвонҷӯ ҳуҷҷатҳои зарурй ва 
диссертатсияи худро дар сомонаи ҷойгир намудаст.

Бинобар ин барои қабул намудани диссертатсияи мазкур барои 
ташхиси аввалия ягон монеа вуҷуд надорад.

1. Диссертатсияи Ҳикматуллоева Наимахон Анвархоҷаевна таҳти 
унвони "Робитаҳои дуҷонибаи забонҳои тоҷикиву англисӣ" (дар 
сатҳи лексика) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филологй аз руйи ихтисоси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавй 
-таърихй, қиёсй ва муқоисавй барои ташхиси аввалия қабул 
карда шавад.

2. Комиссияи ташхис дар ҳайати зерин таъйин карда шавад:
- Ваҳҳобов Толиб -  доктори илмҳои филологй, профессор,

аъзои Шӯро, раиси комиссияи ташхис;

-Азимова Матлуба Нуриддиновна -  доктори илмҳои

филолой, дотсент, аъзои Шӯро, аъзои комиссияи ташхис;

-Самадова Рафоатхон Охунбобоевна - доктори илмҳои 
филологй, профессор, аъзои Шӯро, аъзои комиссияи ташхис

Қарор қабул карда шуд: тарафдор -15 нафар, зид, бетараф -  нест.

Қарор карда шуд:

Мирзоюнус Матлуба

Шарипова М.З.


