
Суратмаҷлиси №15
ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-036 

назди Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим
Улуғзода

аз 17-уми сентябри соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд:
Аз 11 нафар аъзои 
шуро 11 нафар

РУЗНОМА:
Дар бораи қабул намудани диссертатсияи Аслонова Гулрухсор 

Наимҷоновна дар мавзуи «Хусусиятҳои типологии воҳидҳои 
фразеологии исмй дар забонҳои тоҷикй ва англисӣ» барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 -  
Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ.( Роҳбари илмӣ: 
Ҷаматов Самиддин Салоҳиддинович -  доктори илмҳои филология, 
профессори кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнй) ба ташхиси аввалия ва таъйин намудани 
комиссияи ташхис.

ШУНИДА ШУД:

Ахбори раиси шурои диссертатсионй, д.и.ф., профессор Турсунов 
Фаёзҷон дар бораи аз сари нав баррасӣ гардидани ариза, ҳуҷҷатҳо ва 

диссертатсияи Аслонова Гулрухсор Наимҷоновна ба Шурои 
диссертатсионй.

БАРОМАД КАРД:
Котиби илмии Шурои диссертатсионй, н.и.ф. Ҳасанова Ш.Р. 

маълумот дод, ки ҳуҷҷатҳо, автореферат (бо забонҳои тоҷикӣ ва русй) 
ва диссертатсияи Аслонова Гулрухсор Наимҷоновна моҳи июни соли 
ҷорӣ ба Шуро ворид гардида буд, ва бо сабаби роҳбари илмии довталаб бо 
муқарризи таъингардида дар як муассиса фаъолият намуданашон, бо 
дархостнома ба Комиссияи олии аттестатсионй ва мактуби Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
диссертатсия аз нав баррасй мегардад. Диссертатсия ва дигар ҳуҷҷатҳои 
Аслонова Гулрухсор Наимҷоновна ба талаботи Низомномаи Шурои 
диссертатсионии Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента



Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

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

1. Аслонова Гулрухсор Наимҷоновна дар мавзуи «Хусусиятҳои 

типологии воҳидҳои фразеологии исмӣ дар забонҳои тоҷикй ва англисӣ»

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи 

ихтисоси 10.02.20 -  Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва 

муқоисавӣ ба ташхиси аввалия қабул карда шавад.

2. Комиссияи ташхис дар ҳайати зерин таъйин карда шавад:

Каримов Шуҳрат Бозорович -  доктори илми филология, профессор,узви 

шуро,раиси комиссияи эксперта;

Шербоев Саидбой -  доктори илми педагогика, профессор, узви шуро, 

аъзо.

Насруллоев Мухаммад Нуруллоевич -  номзади илми филология, 

дотсент, узви шуро, аъзои комиссияи эксперта, аъзо.

Қарор карда шуд: Тарафдор {£_ нафар, зид, бетараф нест.

Раиси шурои диссертатсионй,

ҚАРОР КАРДА ШУД:

Турсунов Ф.М.

Ҳасанова Ш.Р.


