
ПРОТОКОЛИ
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-033-M назди 

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Худанд ба
номи академик Б.Ғафуров» 

аз 10.02.2021 ш.Хуҷанд
Баъди баррасии диссертатсияи Алишерзода Фарзона дар мавзӯи 

«Таҳлили қиёсии маъноиву сохтории соматизмҳои ашъори Фарзона 
ва «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолуддини Балхй» барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 
6Э020500-Филология (10.02.20-Забоншиносии муқоисавй -таърихй, 
қиёсй ва муқоисавй) (роҳбари илмӣ - доктори илмҳои филологй, 
дотсент Шокиров Туғрал Сироҷович), муассисаи тақриздиҳанда 
кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Муассисаи давлатии 
таълимии "Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнй", муқарризони расмй: доктори илмҳои филологй, 
муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумхурии Тоҷикистон, 
дотсент Саломиён Муҳаммаддовуд Қаюм, номзади илмҳои филологй, 
омӯзгори калони кафедраи забони хориҷии Донишкадаи иқтисод ва 
савдои Донишгоҳи давалатии тиҷорати Тоҷикистон Давлятова 
Чинорой Абдуллоевна ва муқарризони ғайрирасмй шунида муҳокима 
кард.

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-033-H назди Муассисаи 
давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров» дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии 
пинҳонй, хулосаи қабулкардаи худ ба диссертатсия дар бораи 
асолат, арзиш, навоварй ва натиҷаҳои ба дастоварда, ҳамчунин аз 
рӯйи натиҷаҳои корҳои чопшудаи Алишерзода Фарзона

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:
1. Диссертатсияи диссертатсияи Алишерзода Фарзона дар мавзӯи 

«Тахдили қиёсии маъноиву сохтории соматизмҳои ашъори 
Фарзона ва «Маснавии маънавй»-и Ҷалолуддини Балхй» барои 
дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи 
ихтисоси 60020500-Филология (10.02.20 - Забоншиносии
муқоисавӣ -таърихй, қиёсй ва муқоисавй) ба талаботи банди 2 ва 
зербандҳои 10 ва 11 "Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони 
илмй(дотсент, профессорами Комиссиям олии аттестатсионии



назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2016, №5 
тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Диссертатсия ва мақолаҳои илмии чопшудаи муаллиф мазмуну 
мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос менамояд;

3. Ба Алишерзода Фарзона дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), 
доктор аз рӯйи ихтисоси 60020500-Филология (10.02.20- 
Забоншиносии муқоисавй -таърихй, қиёсй ва муқоисавй) дода 
шавад;

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 
Ҷумхурии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Алишерзода 
Фарзона дипломи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), 
доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 -  Филология (10.02.20- 
Забоншиносии муқоисавй -таърихй, қиёсй ва муқоисавй)-ро 
диҳад.

Раиси Шӯрои диссертатсионӣ, 
доктори илмҳои филологи, г
профессор ДА- Мирзоюнус Матлуба


