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СУРАТЉАЛАСАИ №20 
 

љаласаи шўрои диссертатсионии 6D КОА-027 дар назди МДТ 
“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров” 

аз 05 феврали соли 2021 
 

Њайати шўрои диссертатсионї иборат  
аз 15 нафар тасдиќ шудааст. 

                                  Иштирок доштанд: Раиси шўро-Шаропов Ш.А.,  
                                  муовини раис-Сабурї Х.М., котиби илмї- 
                                  Бобоева С.Б., аъзоён:  Абдуллоева М.А.,  
                                  Азизов  А., Азимова Н.С., Аминљонова М.С.,        
                                  Исломов О.А., Ишматова Ш.А., Файзиев И.Д.,    
                                  Њамробоев Н.А.,Хољаева М.Љ.,  Шарифов Э. 
                                   

РӮЗНОМА 

 

 Ба њимоя ќабул кардани диссертатсияи Каримзода Шавкат 

Карим дар мавзўи «Асосҳои педагогии таълими хонандагони болаёқат 

аз фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ», 

барои дарёфти дараљаи илмии номзади илм аз рўйи ихтисоси 13.00.01 – 

педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва тањсилот (илмҳои педагогї), 

тасдиќи муќарризони расмї ва муассисаи пешбар  

 

ШУНИДА ШУД: 

Аз рўйи масъалаи якум ахбори раиси шӯрои диссертатсионӣ, 

д.и.п., профессор Шаропов Ш.А. дар бораи ворид гардидани ариза, 

ҳуҷҷатҳо ва диссертатсияи Каримзода Шавкат Карим ба шӯрои 

диссертатсионӣ. Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки тибќи ќарори 

шўрои диссертатсионии 6D.КОА-027  (№19 аз 09.01.2021с.) 

диссертатсияи Каримзода Шавкат Карим дар мавзўи «Асосҳои 

педагогии таълими хонандагони болаёқат аз фанни технологияи 

иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ», барои дарёфти 

дараљаи илмии номзади илм аз рўйи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи 

умумӣ, таърихи педагогика ва тањсилот(илмҳои педагогї) барои 

баррасии муқаддамотӣ ба комиссияи ташхисї дода шуда буд ва њоло 

хулосаи мусбии  комиссияи ташхисї ба мо ворид шудааст.  

Дар асоси аризаи унвонљўй, хулосаи Пажўњишгоњи рушди маориф 

ба номи Абдурањмони Љомии Академияи тањсилоти Тољикистон аз 

санаи 15 октябри соли 2020, ва хулосаи комиссияи экспертии шўрои 

диссертатсионї ва њуљљатњои дигар, ки ба талаботи Низомномаи 
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намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ ва Тартиби додани дараљаҳои 

илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), (Қарори Ҳукумати 

Љумҳурии Тоҷикистон №505 аз 26.11.2016) мувофиқат мекунад, шӯрои 

диссертатсионии 6D.КОА-027 дар назди МДТ “Донишгоњи давлатии 

Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров”  

ЌАРОР МЕКУНАД: 

1. Хулосаи комиссияи ташхисї оид ба мутобиќати диссертатсияи 

Каримзода Шавкат Карим дар мавзўи «Асосҳои педагогии 

таълими хонандагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ», ба ихтисоси шӯрои диссертатсионии 

6D.КОА-027 дар назди Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 

Б.Ѓафуров ва мавзўи арзшуда мувофиќ дониста, тасдиќ карда шавад; 

2. Хулосаи комиссияи ташхисї оид ба диссертатсияи Каримзода 

Шавкат Карим дар мавзўи «Асосҳои педагогии таълими хонандагони 

болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ», ки барои дарёфти дараљаи илмии номзади илм аз рўйи 

ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумї, таърихи педагогика ва тањсилот 

(илмҳои педагогї) пешнињод шудааст, бо раисии доктори илмҳои 

педагогӣ, профессор Шарипов Ф.Ф. ва аъзоён - доктори илмҳои 

педагогӣ, Абдуллоева М.А.;- доктори илмҳои педагогӣ, Файзиев И.Д., 

ки дар асоси тафтиши диссертатсия оид ба маводи иќтибосї 

(Антиплагиат 85,25%) ва бањои сифатии њамаи мутобиќат ва монандии 

фикр, ки барои баррасии диссертатсия њамчун кори илмї - тадќиќотии 

мустаќил имконпазир аст) гузаронида шудааст, ба инобат гирифта 

шавад; 

3. Диссертатсияи Каримзода Шавкат Карим дар мавзўи «Асосҳои 

педагогии таълими хонандагони болаёқат аз фанни технологияи 

иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ», барои дарёфти 

дараљаи илмии номзади илм аз рўйи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи 

умумӣ, таърихи педагогика ва тањсилот (илмҳои педагогї) барои њимоя 

ќабул карда шавад; 

4. Санаи эњтимолии њимоя “15” майи соли 2021 таъйин гардад; 

5. Муќарризони расмии зерин таъин карда шаванд: 

- Мирзоев Абдулазиз Раљабович - доктори илмњои педагогї, про-  

фессори кафедраи риёзиёт ва низоми иттилоотї дар иќтисодиёти До-

нишкадаи сайёњї, соњибкорї ва хизмат 

 -   Юсупов Саид-Акрамхоҷа Муминович - номзади илмҳои педагогӣ, 

мудири кафедраи сохтмон ва корњои маркшейдерии Донишкадаи кўҳию 

металлургии Тоҷикистон. 
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6. Ба сифати муассисаи таќриздињанда таъйин карда шавад:-

Донишкадаи   давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода. 
           

7.  Рўйхати муассисањо ва нафароне, ки автореферат ирсол мегардад,    

       тасдиќ карда шавад; 

 8.  Барои чопи автореферат иљозат дода шавад. 

 

Натиљаи овоздињии кушод ба тарафдории ќарори мазкур чунин 

аст: тарафдор -12, зид -нест, бетараф – нест. 

 

 

 
 

 


