
Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-033 назди Муассисаи давлатии 

таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров» (735700, ш.Хуҷанд, гузаргоҳи Мавлонбеков, 1)

РИЗОИЯТ

Ман, Холшехова Сарвар Аҳмадҷоновна номзади илмҳои филологӣ, 

дотсенти кафедраи забонҳои тоҷикй ва русии Донишкадаи иқтисод ва 

савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш.Хуҷанд 

мувофиқи бандҳои 64, 65-уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои 

диссертатсионӣ ва банди 35-уми Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва 

унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016-ум таҳти № 505-ум тасдиқ 

гардидааст, ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақриз ба 

диссертатсияи Азимова Умедаҷон Абдумавлоновна «Таҳлили муқоисавӣ- 

таърихии лексика ва фразеологияи «Таърихи Байҳақӣ» бо лаҳҷаҳои 

муосири шимолӣ ва ҷанубии тоҷикй» барои дарёфти дараҷаи номзади 

илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.20-Забоншиносии муқоисавӣ- 

таърихӣ, қиёсӣ-муқосавӣ, ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-033 назди 

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

филологй пешниҳод шудааст, ризоият медиҳам.

Дар асоси бандҳои 64, 65-уми Низомномаи намунавй оид ба Шӯрои 

диссертатсионй ва банди 35-уми Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва 

унвони илмй (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта , бо мақсади дар 

шабакаи 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 Холшехова Сарвар Аҳмадҷоновна

Дараҷаи илмй ва номгӯйи соҳаи 

илм, ихтисоси илмй, ки аз рӯйи

номзади илмҳои филологй, ихтисоси 

10.02.20 -  Забоншиносии муқоисавӣ-



он диссертатсия ҳимоя шудааст. таърихи, қиёси-муқосави

Номи пурраи муассиса, ки ҷойи 

кори асосй ба шумор меравад.

Донишкадаи иқтисод ва савдои 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон д а р ш.Хуҷанд

Номи пурраи муассиса 

(беихтисор)

Донишкадаи иқтисод ва савдои 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон д ар шаҳри Хуҷанд

Номгӯйи интишороти асосии 

муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзӯи 

диссертатсия дар маҷаллаҳои 

тақризшаванда дар панҷ соли 

охир (аз 16 мақола зиёд пешниҳод 

нашавад)
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4. Калимаҳои мураккаби тоҷикӣ дар 
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ба 60-солагии номзади илмҳои филологӣ, 
дотсент Савринисо Ғанизода) -  Хуҷанд: 
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5. Вожаҳои хоса ва туркигунаи тоҷикӣ 
дар сарчашмаҳои забони русии қадим. 
Муаммоҳои таҳияи матнҳои техникӣ бо 
забони давлатӣ (Конфронси илмй -  
амалии профессорону омӯзгорони 
донишкадаи кӯҳй-металлургии 
Тоҷикистон) -  Бӯстон, 2018. -  Саҳ. 97- 
101.
6. Нақши забони тоҷикӣ дар иқтибоси 
калимаҳои забонҳои дигар ба забони 
русии қадим.
Ваҳдати миллӣ ва Рушди иқтисод 
(Маводи конференсияи байналмилалии 
илмй -  амалӣ “Вахдати миллӣ ва рушди 
босуботи иқтисодии ҶТ бахшида ба 21- 
умин солгарди рӯзи “Вахдати миллӣ”) -  
Хуҷанд, 2018. -  Саҳ. 237-242.
7. Иқтибосҳои портӣ дар таркиби 
унсурҳои луғавии сохтаву мураккаби 
забони русии садаҳои XII-XVII.



Паёми ДМТ. -  Душанбе: Маркази таъбу 
нашр, баргардон ва тарҷума, 2019. -  № 6. 
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8. Номи матоъ, либосҳои тоҷикӣ дар 
матнҳои русин садаҳои XII-XVII.
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индустриалӣ (назария, усулҳо, таҷриба) - 

Хуҷанд, 2019. -  Саҳ. 315-317.
9. Выбор текстов профессиональной 
тематики на занятиях русского языка. 
Актуальные вопросы лингвистики 
(теории перевода и методики 
преподавания русского языка) -  Хуҷанд, 
2020. -С аҳ . 143-147.
10. Калимаҳои тоҷикӣ дар таркиби
унсурҳои луғавии забони русии кадим. 
Паёми ДМТ. -  Душанбе: Маркази таъбу 

нашр, баргардон ва тарҷума, 2020. -  № 5. 
-С аҳ. 71-73. _____

Номзади илмҳои филологй, 

дотсенти кафедраи забонҳои 

тоҷикӣ ва русии Донишкада™ 

иқтисод ва савдои ДДТТ Холшехова Сарвар Аҳмадҷоновна

Сурога: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ш.Хуҷанд, хиёбони И.Сомонӣ 169, Донишкадаи 

иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон дар ш.Хуҷанд 

тел.: (92) 706-19-68

Имзои н.и.ф., дотсенти кафедраи забонҳои тоҷикӣ ва русии Донишкадаи 

иқтисод ва савдои ДДТТ Холшехова С.А -  ро тасдик менамоям.

ДИС ДДТТ дар ш.Хуҷанд

Мудири шуъбаи кадрҳо 

ва таъминоти ҳуқуқии

Махмудов Ш.У.


