Ба Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-ОЗЗи назди Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба
номи академик Б. Ғафуров (735700, ш.
Хуҷанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбекова, 1)

Ризоият
»

Ман, Мажнунов Абдуламин Абдулакимович номзади илмҳои
филология, мудири шуъбаи фолклори Институти забои ва адабиёти ба
номи Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ, мувофиқи бандҳои 64, 65-и
Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ, ки бо Қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти №505
тасдиқ гардидааст, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмй ва
пешниҳоди
Абдуллоевна

тақриз

ба

дар

мавзӯи

диссертатсияи

Раҳматуллоева

«Муносибатҳои

гендерй

дар

Гулханда
фолклори

маросимии занҳои Бадахшон», ки Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-ОЗЗ-и
назди Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯи ихтисоси
10.01.09 - Фолклоршиносӣ, барои дифоъ иҷозат до да шудааст, баён
менамоям.
Дар асоси бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавй оид ба шӯроҳои
диссертатсионй ва банди 35-и Тартиб додани дараҷаҳои илмй ва унвони
илмй (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта, бо мақсади дар
шабакаи

иттилоотй-телекоммуникатсионии

«Интернет»

ҷойгир

намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмй
ва унвони илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва
интишоротам пешниҳод месозам.

1. Насаб, ном, номи надар
2. Дараҷаи илмй ва номгӯи соҳаи
илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи
он диссертатсия ҳимоя
шудааст
3. Номи пурраи муассисае, ки
ҷойи кори асосй ба ҳисоб
меравад
4. Номгӯи интишороти асосии
муқарризи расмй аз рӯйи
мавзӯи диссертатсия дар
маҷаллаҳои илмии
тақризшаванда дар панҷ соли
охир (аз 15 мақола зиёд
пешниҳод нашавад)

Мажнунов Абдуламин
Абдулакимович
номзади илмҳои филология, 10. 01.
03 -Адабиётшиносй.
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