
Ба Шурои диссертатсионии 6Э.КОА-026 
назди Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров»

РИЗОИЯТИ
МУАССИСАИ ПЕШБАР

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар 
шахсияти ректор, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода 
Абдусалом Мустафо мувофиқи бандҳои 61-62 Низомномаи шӯрои 
диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69 ва 74-75 Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), розигии худро ҷиҳати 
баромад намудан ҳамчун муассисаи пешбари диссертатсияи Мамадҷонов 
Самеъҷон Ҳабибуллоевич дар мавзӯи «Асосҳои педагогии рушди 
қобилияти созмондеҳии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ дар 
раванди таҷрибаомӯзии педагогӣ», ки ба Шӯрои диссертатсионии 
6И.КОА-026 назди Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии 
Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи 
умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод 
шудааст, изҳор менамояд.

Банди 61-62 Низомномаи шӯрои диссертатсионӣ ва банди 83 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро 
ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ- 
телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки 
барои таъмини тартиби додани дараҷахои илмӣ ва унвони илмӣ 
заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод менамоем:

Номи пурраи муассисаи 
пешбар (дар асоси 
Оиннома)

Донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Номи мухтасари 
муассисаи пешбар(дар 
асоси Оиннома)

ДДК ба номи А.Рӯдакӣ

Роҳбари муассиса: 
насаб, ном, номи падар, 
вазифа, дараҷаи илмӣ, 
унвони илмӣ

Мирализода Абдусалом Мустафо -  ректор, 
доктори илмҳои педагогӣ, профессор
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Маҳалли ҷойгиршавии 
муассиса

735360, Чумҳурии Тоҷикистон, ш.Кӯлоб, 
хиёбони С.Сафаров 16

Индеси почта, нишонии 
муассиса

735360, Чумҳурии Тоҷикистон, ш.Кӯлоб, 
хиёбони С.Сафаров 16

Телефон +992 833 22 2 3506
Почтаи электронӣ тҒо@к§и.1)
Нишонии сомона дар 
шабакаи интернет
Маълумот дар бораи 
гартибдиҳандаи тақриз 
аз муассисаи пешбар: 
насаб, ном, номи падар, 
дараҷаи илмӣ, унвони 
илмӣ, вазифа, рамзи 
ихтисос
Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз рӯи мавзӯи 
диссертатсия дар нашрияҳои тақризшаванда дар 5 соли охир (на кам аз 
10 мақола).

1 . Гулмадова У. Ташаккули малакаҳои фикрронии хонандагони 
синфҳои ибтидоӣ дар таълими салоҳиятнокӣ. Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. -  Душанбе, 2017. - №3/6. -  С.249-251;

2. Бозоров X. Таъсири тарбия ва рушддиҳандаи бозиҳо ба таълиму 
тарбияи кӯдакони синни хурди мактабӣ. Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. -  Душанбе, 2017. - №4. -  С.249-253;

3. Бозоров X. Оценка факторов развития интеллектуальных 
способностей студентов в процессе самостоятельного обучения. 
Вестник ТНУ. -  Душанбе, 2021. - №2. -  С.251-256;

4. Бозоров X. Значение обучающих игр в развитии интеллекта и речи 
учащихся(в период грамотности). Вестник ТНУ. -  Душанбе, 2019. 
№6. -  С.208-213;

5. Бозоров X. Аҳамияти усули ҳамкорӣ (интерактивӣ) дар таълими 
забони модарӣ барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ. Дастури 
методӣ. -  Душанбе: Ирфон, 2019;

6. Давлатов Т. Ба муаллими ояндаи синфҳои ибтидоӣ оид ба истифодаи 
методҳои муқоиса ва аналогия дар таълими математика. -  Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (188Х 2074-1847), 2019, №3/1. -  
С .107-110;

7. Давлатов Т. Анализ дар раванди таълими математика дар синфҳои 
ибтидоӣ. Паёми Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон (188Х 2074-1847),

Лоиқов Парвиз Ҷумахонович -  номзади 
илмҳои педагогӣ, дотсент, мудири кафедраи 
умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ. 13.00.01 -  педагогикаи умумӣ, таърихи 
педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ)
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2019, №3/2.-С . 203-207;
8. Мирзоев Ш.С. Усулҳои ҳамсафарии компютерии таълими забони 

англисӣ дар синфҳои ибтидоӣ (ба забони тоҷикӣ). Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон (188И 2074-1847), 2018, №3;

9. Бобоева М.Ҷ. Асосҳои педагогии фаъолияти муштараки муаллимони 
синфҳои ибтидоӣ ва волидайн доир ба амалигардонии урфу одат ва 
анъанаҳои миллии оилавӣ. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
2018. №3. -  С.233-239;

10. Бобоева М.Ҷ. Вазифаҳо ва мазмуни усулҳои асосии таҳқиқи урфу 
одат ва анъанаҳои миллии оиладорӣ дар тарбияи ахлоқии 
хаонандагони синфҳои ибтидоӣ. Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, 2018. - №4. -  С.249-254.

Ректор,
доктори илмҳои п

Мирализода Абдусалом Мустафо

03.05.2022
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