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М ан Иматова Лютфия Маҳмадиллоевна, доктори илмҳои педагогй, 
дотсент, директори Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи Академияи таҳсилоти 
Тоҷикистон ба номи Абдураҳмони Ҷомй мувофиқи бандҳои 64 ва 65-и 
«Низомномаи намунавй оид ба Ш ӯроҳои диссертатсионй» ва банди 35-и 
«Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмй (дотсент, профессор)», 
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 
2016, таҳти №505 тасдиқ гардйдаанд, ҷиҳати баромад намудан ҳамчун 
муқарризи расмии диссертатсияи Ҷалолова Гулчеҳра Субҳонбердиевна 
дар мавзӯи «Ш ароитҳои психологӣ-педагогии тарбияи одоби муошират 
дар кӯдакони синни томактабй», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои педагогй аз рӯи ихтисоси 13.01.00 -  педагогикаи умумй, таърихи 
педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод шудааст, ризоияти 
худро медиҳам.

Тибқи бандҳои 64 ва 65-и Низомномаи намунавй оид ба Ш ӯрои 
диссертатсионй ва банди 35-и ^арти би  додани дараҷаҳои илмӣ ва 
унвони илмӣ (дотсент, профессорфро ба роҳбарӣ мегирам. Инчунин, бо 
мақсади дар ш абакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет» 
ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва 
маводҳои интишорнамудаам пешниҳод менамоям:
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