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

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

аз 26.02.2021 ш.Хуҷанд
Баъди баррасии диссертатсияи Фақиров Хурсандмурод Насруллоевич 
дар мавзӯи «Ҳабибулло Назаров ва саҳми ӯ дар шинохти шахсият ва 
мероси адабии Карим Девона" барон дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 -  
Филология (10.01.09 -  Фолклоршиносй) (роҳбари илмй Муродиён 
Ҳасан Ғуломзода - доктори илмҳои филологи), муассисаи 
тақриздиҳанда шуъбаи адабиёти муосир ва фолклорй Институти 
забон ва адабиёти ба номи Абӯабдулло Рӯдакии Академияи миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқарризоии расмй: доктори илмҳои 
филологй, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики МДТ-и "Донишгоҳи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улутзода" Давлатбеков 
Лоло Мирзоевич, номзади илмҳои филологй, муовини директори 
Пажуҳишгоҳи илмй-таҳқиқотии фарҳанг ва иттилоот Аминов 
Абдулфатоҳ Ҳакимович ва муқарризони тайрирасмй шунида 
муҳокима кард.

Шурой диссертатсионии 6D.KOA-033-H назди Муассисаи 
давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Гафуров» 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 Фақиров Хурсандмурод 
Насруллоевич

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:
1. Диссертатсияи диссертатсияи диссертатсияи Фақиров 

Хурсандмурод Насруллоевич дар мавзӯи «Ҳабибулло Назаров ва 
саҳми ӯ дар шинохти шахсият ва мероси адабии Карим Девона" 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор 
аз рӯйи ихтисоси 6D020500 -  Филология (10.01.09



"Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони илмй (дотсент, 
профессор)"-и 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 Фақиров Хурсандмурод Насруллоевич дараҷаи илмии 
дараҷаи доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 
6D020500 -  Филология (10.01.09 -  Фолклоршиносй)дода шавад;

4. Аз Комиссиям олии аттестатсионии назди Президента 
Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Фақиров 
Хурсандмурод Насруллоевич дипломи дараҷаи илмии доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 -  Филология 
(10.01.09 -  Фолклоршиносй)-ро диҳад.
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