
Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA -  033-юми назди 
МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Гафуров” (735700, ш. Худанд,
гузаргоҳи Б. Мавлонбекова, 1)

Ризоият
Май, Мухторов Зайнидин Мухторович, доктори илми филология, Сардори 
раёсати робитаҳои байналмилалии Академияи идоракунии давлатии назди 
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофики бандҳои 64, 65-и Низомномаи 
намунавй оид ба Шурой диссертазсионй ва банди 35-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмй (дотсент, профессор), ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ 
гардидааст, ба ҳайси муқарризи расмй ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи 
Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавӣ- 
таърихии лексика ва фразеологияи «Таърихи Байҳақӣ» бо лахчахои 
муосири шимолй ва ҷанубии тоҷикӣ», аз рӯйи ихтисоси 6D021300 -  
Забоншиносй (6D0205011 -  забоншиносии қиёсӣ-таърихй, типологй ва 
муқоисавӣ), ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA -  033-юми назди МДТ-и 
"Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров" барои 
дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологи аз рӯйи ихтисоси 10.02.20- 
Забоншиносии муқоисавй-таърихй, қиёсй-типологй пешниҳод шудааст, 
ризоият медиҳам.

Дар асоси бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавй оид ба шӯроҳои 
диссертатсионй ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони 
илмй (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта, бо максади дар птабакаи 
иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, 
ки барои тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони илмй заруранд, чунин 
маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод менамоям:

Насаб, ном, номи падар Мухторов Зайнидин Мухторович
Дараҷаи илмй ва номгӯйи соҳаи 
илм, ихтисоси илмй, ки аз рӯйи 
он диссертатсия ҳимоя шудааст.

доктори илми филология, 10.02.20 -  
забоншиносии муқоисавии таърихй, 
типологй ва муқоисавй.

Номи пурраи муассиса, ки чойи 
корй асосй ба шумор меравад.

Академияи идоракунии давлатии 
назди Президента Ҷумҳурии
Тоҷ и к И С Т О Н

Номгӯйи интишороти асосии 
муқарризи расмй аз рӯйи мавзӯи

Кигобҳои илмй:
1. Социальный компьютинг в



диссертатсия дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда дар панҷ соли 
охир (аз 15 мақола зиёд 
пешниҳод нашавад)

исследовании
толерантности
толерантности
Таджикистана

вопросов интернет-
// Исследование 

в молодежной среде 
(лингвистические

аспекты): коллективная монография. - 
М. 2016.-С . 94-126.
2.3абони давлатй. Синфи 4. (барои 
синфҳои ғайритоҷикии муассисаҳои 
таҳсилоти ҳамагонӣ). (Государственный 
язык. 4 класс (для классов 
общеобразовательных школ с
нетаджикским (русским, узбекским, 
кыргызским, туркменским языками 
обучения). -  Душанбе, 2019. - 272 с. 
(соавтор: X. Камолов).
Мақолаҳои илмй:
1 .Дискурсивный анализ и социальный 
компьютинг // Вестник Худж. Гос, ун.~ 
та имени академик Б. Гафурова.
№3(44). - Худжанд, 2015. -  С. 190- 197.
2. Дискурси компютерӣ ва навъҳои 
мухобироти интернетй // Вестник 
Таджикского национального 
университета. -  Душанбе: Сино, 2018. -  
№6. -С. 117-121.
3. Масоили мубрами амнияти 
иттилоотй дар даврони муосир // 
Идоракунии давлатй. (Государственное 
управление. Научный журнал). - 
Душанбе, 2019. -  №1 (41). -С. 119-126.
4. Масоили мубрами амнияти иттилоотй 
дар даврони муосир // Идоракунии 
давлатй. №1 (41) 2019. -  с. 119 -  126. 
(ҳаммуаллиф: Қосимзода М.Ф.).
5.Общественно-политический анализ в 
прессе: тематический аспект (на примере 
«Аргументов и фактов» (Таджикистан) и 
«Вечерки») // Идоракунии давлатй. №4 
(44) 2019. (Государственное управление.



Научный журнал) (соавтор: Абдуллоева 
Н.). С. 78-83 .
6.0 роли русского языка в развитии 
таджикской лингвистической мысли XX 
века // Вестник университета (Российско- 
таджикский (славянский) университет. 
№4 (68). -  Душанбе, 2019. -  С. 124 -  132. 
(July 26, 2020: https://www.elibrary.riO.
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