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

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

аз 22.04.2021 ш.Хуҷанд
Баъди баррасии диссертатсияи номзадии Саидхоҷаева 

Маликахон Алиевна таҳти унвони «Масъалаҳои назарии накди 
адабй дар солҳои 20-уми асри XX (бо такя ба маводи маҷаллаи 
«Раҳбари дониш»)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологи аз руйи ихтисоси 10.01.08. -  Назарияи адабиёт. 
Матншиносй (роҳбари илмй - номзади илмҳои филологй, дотсент 
Субҳонов Аъзамҷон Баҳромҷонович), муассисаи тақриздиҳанда 
кафедраи адабиёти муосири Муассисаи давлатии таълимии 
"Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин 
Айнй", муқарризони расмй: узви вобастаи AM ИТ, доктори 
илмҳои филологй, профессори кафедраи назария ва адабиёти 
навини форсии тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Кучарзода 
Аламхон, номзади илмҳои филологй, дотсенти кафедраи забони 
тоҷикии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон Одиназода Нурмаҳмад 
Сафарович ва муқарризони ғайрирасмй шунида муҳокима кард.

ТТТӯрои диссертатсионии 6И.КОА-033-и 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 Саидхоҷаева Маликахон Алиевна

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:
1. Диссертатсияи Саидхоҷаева Маликахон Алиевна таҳти унвони

«Масъалаҳои назарии накди адабй дар солҳои 20-уми асри XX
(бо такя ба маводи маҷаллаи «Раҳбари дониш»)» аз рӯйи
ихтисоси 10.01.08. -  Назарияи адабиёт. Матншиносй ба талаботи
банди 2 ва зербандҳои 10 ва 11 "Тартиби додани дараҷаҳои илмй
ва унвони илмй(дотсент, профессор),,-и Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, ки бо



қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 октябри соли 2016, 
№505 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

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

3. Ба Саидхоҷаева Маликахон Алиевна дараҷаи илмии номзади
илмҳои филологй дода шавад;

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента
Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Саидхоҷаева
Маликахон Алиевна дипломи дараҷаи илмии номзади илмҳои
филологиро диҳад.

Раиси Шӯрои диссертатсионй, 
доктори илмҳои филологӣ,
профессор Мирзоюнус Матлуба
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диссертатс 
илмҳои фи м Шарипова М.З.




