
ХУЛОСАИ ниҳоии
шурои диссертатсионии 6D.KOA-036 назди

Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим
Улуғзода

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии № _____
Қарори шурои диссертатсионй аз 04.02.2023, № 44

Барои сазовор донистани Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми филология. 
Диссертатсияи Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна дар мавзуи «Ҷанбаҳои 
назариявии ономастикаи осори бадей (дар мисоли осори Аҳмади Дониш)»
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологй аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 
-  Назарияи забои дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-036-H назди собик 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода ҳозира 
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоники стон ба номи Сотим 
Улугзода (734019, шаҳри Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 17/6; фармоиши 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми 
марта соли 2022, таҳти №90/шд) 15 октябри соли 2022, суратмаҷлиси №25 ба 
ҳимоя кабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмй Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна 24-уми 
октябри соли 1983 дар ноҳияи Фархор таваллуд шудааст.

Солҳои 1991-2001 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Фархор 
таҳсил кардааст.

Соли 2008-2013 факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусравро дар зинаи бакалавриат таҳсил намуда, соли 2014 дар 
донишгоҳи мазкур ба шуъбаи магистратура дохил шуда, онро соли 2016 бо 
ихтисоси “забои ва адабиёти тоҷик” хатм намудааст.

Соли 2017 ба шуъбаи аспирантураи Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улугзода дохил шуда онро соли 2020 бо муваффақият хатм намудааст.

Шамсудинова Маҳтовбӣ Абдуалимовна аз соли 2008 дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умуии шаҳри Левакан ба ҳайси омӯзгор фаъолияти меҳнатиро шуруъ намуда, 
то соли 2013 дар ин самт кору фаъолият намудааст.

Аз соли 2013 то соли 2014 лабаранти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав буда, аз соли 2014 то соли 2016 дар раёсати 
таҳсилоти донишгоҳи мазкур ба ҳайси сармутахассис шуда фаъолият намудааст.

Аз соли 2016 то соли 2018 муовини декан оид ба таълим дар факултети 
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода кор намуда, аз 
соли 2018 то соли 2020 дар кафедраи забони тоҷикии донишкадаи мазкур ҳамчун 
ассисент ва аспирант фаъолият намудааст.

Аз соли 2020 то соли 2021 мудири кафедраи педагогика ва психологияи Коллечи 
омӯзгорй ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 
ба номи Садриддин Айнй кор намудааст.

Аз соли 2021 то ин ҷониб дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Точикистон ба 
номи Садриддин Айнй ҳамчун ассистент фаъолият дорад. В а инчунин аз моҳи 
октябри соли 2022 то ин ҷониб дар Института забои ва адабиёти ба номи Рӯдакии



Академиям миллии илмҳои Тоҷикистон ҳамчун ходими илм ба ҳайси ҳамкор кору 
фаъолият намуда истодааст.

Диссертатсия дар кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои 
хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода иҷро шудааст.

Роҳбари илмй -  доктори илмҳои филологӣ, профессор, раиси Кумитаи 
забои ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадҷонзода 
Олимҷон Обидҷон.

Муқарризони расмй -  Ҳомидов Дилмурод Раҷабович - доктори илмҳои 
филологӣ, профессори кафедраи таърихи забои ва типологиям Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ва Қурбонмамадов Сомон Хушкадамович -  номзади илмҳои 
филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 

ба диссертатсия ва автореферат тақризи мусбат доданд.
Муассисаи тақриздиҳанда -  Донишгоҳои давлатии Кӯлоб ба номи 

Абуабдуллоҳи Рӯдакй дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири кафедраи 
забоншиносӣ ва таърихи забони донишгоҳи мазкур, доктори илми филология, 
профессор Ҷумъахон Алимӣ; ташхисгар номзади илми филология омӯзгори калони 
кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забон Шаҳбози Рустамшоҳ; котиби ҷаласа 
омӯзгори калони кафедраи мазкур Сайдалиева Сарварбӣ ва имзою муҳри ректори 
муассиса профессор Раҳмон Дилшод Сафарбек тасдик шудааст, кайд менамояд, ки 
диссертатсияи Шамсудинова Махтовбй Абдуалимовна дар мавзуи «Ҷанбаҳои 
назариявии ономастикаи осори бадей (дар мисоли осори Аҳмади Дониш)» ба 
талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо қарори Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон 
аз 30-юми июни соли 2021, тахди №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.19 -  Назарияи 
забон сазовор мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошли мукаррароти бандҳои 67-70 
ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Хукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, интихоб ва тайъин 
гардидаанд. Интихоби муқарризони расмй ва муассисаи пешбар ба он асоснок 
мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи забоншиносй буда, дар корҳои 
илмию таҳқикотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои 
зиёде таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур 
иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмй оид ба мавзуи диссертатсия 12 мақолаи илмй, аз 
ҷумла 9 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссиям олии аттестатсионии 
назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонидааст. Маводи 
интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос 
намуда, саҳми шахсии муаллифро собит менамоянд.

Муҳимтарин интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи диссертатсия дар 
маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссиям олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:
[1-М] Шамсудинова М.А. Сохтори топонимиям «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади 
Дониш / М.А. Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Мата]. - 
Бохтар, 2018 - №1/4(57). - С. 22-26. ISSN 2663-5534.
[2-М] Шамсудинова М.А. Номвожаҳои ҷисмҳои осмонй дар «Наводир-ул-вақоеъ»- 
и Аҳмади Дониш /М.А.Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Мата]. 
-  Бохтар, 2018 -  №1/4(57) -  С. 34-38. ISSN 2663-5534.
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[3-М] Шамсудинова М.А. Қабатҳои забонии антропонимия дар осори Аҳмади 
Дониш / М.А.Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Матн]. -  
Бохтар, 2019 - №1/4(68) -  С. 24-27. ISSN 2663-5534.
[4-М] Шамсудинова М.А. Сохти антропонимия дар «Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади 
Дониш / М.А.Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Матн]. -  
Бохтар, 2019. -  №1/3 (65) -  С. 82-86. ISSN 2663-5534.
[5-М] Шамсудинова М.А. Антропонимҳои мураккаб ва таркибй дар насри Аҳмади 
Дониш / М.А.Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар [Матн]. -  
Бохтар, 2020.№1/4(80.-С. 13-18. ISSN 2663-5534.
[6-М] Шамсудинова М.А. Шарҳи баъзе аз номҳои ҷуғрофй дар осори Аҳмади 
Дониш / М.А.Шамсудинова // Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои 
филологй, педагога ва таърих [Матн]. -  Душанбе, 2020.№3(39) -  С. 42-49. ISSN 
2226-9355.
[7-М] Шамсудинова М.А. Гидроним ва оронимҳо дар «Наводир-ул-вакоеъ»-и 
Аҳмади Дониш /М.А.Шамсудинова // Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи 
илмҳои филологй, педагога ва таърих [Матн]. -  Душанбе, 2020. №4(40) -  С. 89-95. 
ISSN 2226-9355.
[8-М] Шамсудинова М.А. Таҳлили номвожаҳои Фетербурх, Искандария, Кустантия 
/ М.А.Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорй [Матн]. -  Душанбе, 2021.№5 
(65) -  С. 21-25 . ISSN 2219-5408.
[9-М] Шамсудинова М.А. Назаре ба баъзе топонимҳои иқтибосй дар осори Аҳмади 

Дониш / О.О. Муҳаммадҷонзода, М.А. Шамсудинова // Паёми Донишгоҳи 
омӯзгорӣ [Матн]. -  Душанбе, 2021. - №6 (95) -  С. 18-22. ISSN 2219-5408.

Б) Мақолае, ки дар нашрияхои дигар чоп шудаанд:
[10-М]. Джамирова Л.И., Шамсудинова М.А. Ономатопы в русском языке: 

структурно семантическое описание. [Матн] / Шамсудинова М.А. // Маводи 
конференсияи илмӣ-амалии ҳайати профессорону омӯзгорон, докторантон, 
магистрантон ва донишҷӯёни ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода таҳти унвони 
«Масъалаҳои мубрами филология, ҷомеашиносӣ ва фанҳои табий-риёзй дар 
даврони соҳибистиқлолӣ» ба ифтихори рӯзи илми тоҷик (11.04.2021-13. 04. 
2021).-Душанбе, 2021.-С . 170-172. ISBN-978-99985-64-49-52 
[11-М]. Шамсудинова М.А. О морфологической структуре антропонимии в 
произведениях Ахмада Дониша [Матн] / М.А Шамсудинова // Забои ва адабиёти 
рус дар шароити муосир: (Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ, 
(Душанбе, 12 марти соли 2021 г.). -  Душанбе: ДМТ, 2021. -  С. 323-331 

[12-М] Шамсудинова М.А. Мулоҳизаҳо дар мавр иди масъалаҳои ономастика дар 
осори бадей. [Матн] /М.А.Шамсудинова// Масъалаҳои мубрами забони русй ва 
забони англисй дар шароити кунунй. Маводи конференсияи илмй-амалии 
байналмилалй ДДЗТ (18.06.2021). -  Душанбе, 2021. -  С. 356-360. ISBN-978- 
99985-64-00-8

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин такризҳо 
навишта шуда, ба шурои диссертатсионй ворид шудаанд:

ГТақризи доктори илми филологй, профессори кафедраи забоншиносй ва 
таърихи забони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
Ҷумъахон Алимй

А). Дар саҳифаҳои диссертатсия баъзе ғалатҳои имлой дар навишти вожахо 
мушоҳида гардидаанд.
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Б). Агар муаллифи рисола баъзе бандҳоеро, ки хусусияти умумй доранд 
муттаҳид намуда, дойр ба кабатҳои забонии номҳо ва хусусиятҳои сохторй -  
калимасозии маводди таҳқиқшаванда фаслҳои алоҳида ҷудо мекард, хубтару 
беҳтар мебуд.

2. Тақризи доктори илмҳои филологӣ, профессор, сарходими илмии шуъбаи 
забонҳои помирии Института илмҳои гуманитарии ба номи Б.Искандарови 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Офаридаев Назрӣ мусбат буда, ба 
автореферат се эрод гирифтааст.

А). Истилоҳи “астропотопонимия”, ки нисбати номи ҷирмоҳои кайҳонӣ 
корбаст шудааст, бемавқеъ истифода шудааст. Ҷирмҳои кайҳонй ва осмонӣ 
маъмулан бо истилоҳи “астронимия” ва “космонимия” ифода меёбанд.

Б). Агар номҳои антропонимй аз ҷиҳати мақоми иҷтимоӣ ва вазифаи таърихӣ 
ва номҳои топонимй аз рӯйи мавқеияти ҷуғрофй тасниф мешуданд, инчунин дар 
бораи тағйирёбии шаклии номҳои хориҷӣ дар осори нависанда маълумот мешуд, 
манзараи баррасии ономастикаи осори Аҳмади Дониш боз ҳам вусъат меёфт.

3. Тақризи доктори илми филология, мудири кафедраи забони тоҷикии 
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Сино Низомова 
Санавбар мусбат буда, ба афтореферат се эрод гирифтааст.

A) Ҳангоми омӯзиши адабиёти назариявӣ баъзе сарчашмаҳо, ки бевосита ба 
ономастика бахшида шудаанд, аз назар дур мондаанд: Ғаниева С.

Б) Баъзе ғалатҳои имлоӣ дар навишти вожаҳо мушоҳида гардидаанд: 
(саҳҳобагон саҳ. 18) шакли дуруст: саҳобагон, (таввасут саҳ 17) шакли дуруст 
тавассут ва (маводди саҳ. 19) маводи.

B) Калимаҳои сайругашт, нигоҳубин на калимаи мураккаби тобеъ, балкӣ 
пайваст мебошанд ва тавассути миёнванди -у- дар қолаби сайр+у+гашт.

4. Тақризи номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи методикаи таълими 
забои ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
Муродов Алишер низ мусбат буда, ба автореферат як эрод гирифтааст.

А) Дар автореферат галатҳои имлой техникй ба назар мерасад.
5. Такризи номзади илмҳои филологй, дотсент, мудири кафедраи 

грамматикаи забони арабии факултети забонҳои шарки Донишгоҳи давлатии 
Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Қӯзиева Нодира Муродовна мусбат 
буда, ба автореферата диссертатсия се эрод гирифтааст:

A) дар автореферата диссертатсия муаллиф рӯйхати адабиётро ҳам дар 
қавсайн ва ҳам дар поварак оварда аст, хуб мешуд, аз рӯйи талаботи низомнома 
танҳо дар поварак оварда шавад.

Б) дар автореферата диссертатсия номҳои гуногуни ашхос, кӯҳу дарёҳо, 
номҳои ҷуғрофӣ ва чирмҳои осмонй ва монанди инҳо зикр ёфтаанд, аммо дар баъзе 
маврид аз кадом осори Аҳмади Дониш мисол оварда шудааст, мълум нагардид.

B) Ҳамчунин, баъзе ғалатҳои имлой , китобат низ ба назар мерасанд, ки 
ислоҳи онҳо ба фоидаи кор хоҳад шуд.

Муқарризон дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуксонҳои 
диссертатсия ва автореферата он аҳаммияти ҷанбаҳои назариявию амалӣ ва 
навоварии кор, инчунин, дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро таъкид 
карда, ӯро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.19 -  Назарияи забон сазовор донистаанд.
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Шурой диссертатсионй қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби дарадаи 
илмй дар асоси иҷро кардани таҳқиқои илмй:

- таҳқиқу таҳлили маводди ономастикии асарҳои насрии Аҳмади Дониш 
нахустин таҳқиқот дар вожашиносии тоҷик аст, ки минбаъд барои омӯзиши 
маводди ономастикии асарҳои бадеиву фалсафй ҳамчун раҳнамо хидмат хоҳад 
намуд;

- дар рисола таҳкиқи махсуси ономастики: ба анчом расида, муайян карда 
шудааст, ки антропонимҳо ва топонимҳои осори Аҳмади Дониш таркиби асосии 
лугавии забони тоҷикиро дар бар мегирад;

- муайян шудааст, ки таркиби антропонимҳо ва топонимҳои осори Аҳмади 
Дониш ба ғайр аз вожагони асили забони точикй, арабй, туркй, русй, аврупой, 
юнонй ва дигар забонҳоро фарогир будааст;

- бори аввал ономастикаи осори Аҳмади Дониш аз лиҳози сохт (сода, сохта, 
мураккаб ва таркибӣ) шарҳу эзоҳ дода шудааст;

-дар диссертатсия сарчашмаи решашиносии антропонимҳо мавриди таҳлил 
қарор гирифта, муайян карда шудааст, ки дар осори Аҳмади Дониш 
антропонимҳои хоси забони арабй бештар будааст;

-дакиқ карда шудааст, ки дар таркиби лугавии осори Ахмади Дониш шумораи 
антропонимҳо 296-то ва топонимҳо 176-то мебошанд.

Аҳаммияти назариявй ва амалии таҳқиқ. Аҳаммияти назариявии таҳқиқ дар 
он аст, ки бори нахуст дар боби номшиносии асарҳои насри фалсафй ва таърихии 
маорифпарвари тоҷик Аҳмади Дониш таҳқиқ ба анҷом расидааст. Маводди 
ономастикии осори Аҳмади Дониш дар мавриди ҷаҳонбинй ва дараҷаи фаъолияги 
нависанда дар замони худ, аз ҷумла оид ба мавзеъҳои сафарнамудаи Ахмади 
Дониш, ҳамсуҳбатон ва ашхоси вокеию тахайюлие, ки дар осори ӯ тасвир шудаанд, 
маълумот медиҳад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ, пеш аз хама, ин аст, ки он маводди топонимй ва 
антропонимии асарҳои адиб, ки дар натиҷаи тахкику таҳлили илмй муайян 
шудаанд, барои истифода барои афроди ҷугрофияшинос ва муҳаққиқони 
забоншиносии таърихй, таърихшиносон кумак хоҳад расонд. Инчунин истифода 
антропониму топонимҳои фаровони осори Аҳмади Дониш дар шарҳу маънидод, 
таҳлилу таҳқиқи масоили гуногуни решашиносй, калимасозй, овозшиносй, 
грамматика ва дигар қисматҳои забоншиносй метавонад мадади амалй расонад.

Барои таҳқиқи ҳамаҷонибаи номшиносй дар осори Дониш усули муқоисавии 
синхронию-диахронй, ки асоси онро тахдили вожагонй ва сохторй тишкил 
медиҳад, истифода бурда шуд. Ин усул тайи солҳои охир дар таҳкиқоти 
номшиносй ба таври фаровон истифода мегардад. Дар ҳалли вазифаҳои асосӣ ва 
умуман, мавзуъ, ҳамчунин, усулҳои гуногуни забоншиносй: сохторй, муқоисавӣ- 
таърихй, оморй истифода шудаанд.

Предмати таҳқиқот аз баррасии номҳои мустаъмали одамон, шаҳрҳо, кӯҳҳо, 
дарёҳо, теппаҳо ва даштҳо дар охири асри XIX дар заминай осори Ахмади Дониш 
иборат мебошад. Ҳамчунин, номҳои бурҷу ситораҳо, ки дар насри Аҳмади Дониш 
зиёд ҳастанд, мавриди таҳкик карор гирифтааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи 
илмй дар амалия чунин тасдик карда мешавад, ки натиҷаҳои таҳқикот 
метавонанд ба ҳайси мавзуи таҳқиқ карор гирифтаи ҷанбаҳои назариявии 
ономастикаи бадей (дар мисоли осори Аҳмади Дониш) дар забоншиносии тодик
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пажуҳиши нав буда, дар он таҳқиқи пурра ва комили ономастикаи осори 
таҳқиқшаванда мавриди таҳқиқи амиқ қарор гирифтааст. Омӯзиши ҳамаҷонибаи 
ҷанбаҳои назариявии ономастикаи бадей дар асоси осори Аҳмади Дониш яке аз 
масъалаҳои муҳими омӯзиши эроншиносӣ, махсусан, забоншиносии тоҷик эътироф 
мешавад.

Мавриди зикр аст, ки омӯзиши паҳлуҳои гуногуни ономастикаи осори Аҳмади 
Дониш дар ҳаҷми як диссертатсияи илмӣ барои ташаккул ва рушди номшиносии 
тоҷик аз аҳаммияти хос бархӯрдор аст. Ҷойи тазаккур аст, ки маводди 
таҳқикшаванда кисматҳои гуногуни номшиносиро фаро гирифта, омӯзиши онҳо 
ҷиҳати ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ хеле муҳим мебошад.

Маводи диссертатсияро инчунин метавон дар таҳияи фарҳангҳои забони 
тоҷикӣ ва фарҳангҳои этимологии забонҳои эронии минтақа мавриди истифода 
қарор гирад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмй дар таҳқиқ аз он иборат аст, ки 
муаллифи диссертатсия дар ҷараёни пажуҳиш, аз таҳрезии мавзуи рисола, 
ҷамъоварии мавод, гурӯҳбандии онҳо, ба бобу зербобҳо ҷудо карда навиштани 
диссертатсия ба таври мустақим саҳм дорад. Навиштани мақолаҳо оид ба мавзуъ ва 
суханрониҳо дар ҳамоишу конференсияҳо оид ба мавзуи диссертатсия фаъолияти 
амалии рисоланавис дойр ба кори диссертатсионй мебошад.
Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-036 назди Донишгоҳи 
байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода аз 04 
феврали соли 2023 дар бораи сазовор донистани Шамсудинова Маҳтовбӣ 
Абдуалимовна ба дараҷаи илмии номзади илми филология қарор кабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионй 11 
нафар, аз ҷумла 3 нафар докторони илм ва 3 нафар номзадони илм аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.19 -  Назарияи забон иштирок доштанд,

Дар овоздиҳй 11 нафар иштирок намуд. Аз 11 нафар аъзои ба ҳайати шурои 
диссертатсионй шомилбуда овоз доданд: тарафдор -  11 нафар, мукобил -  нест, 
бетараф -  нест, бюллетенҳои беэътибор -  нест.

Котиби илмии
диссертатсиош
04.02.2023

Раиси шурои 
диссертатсиош

Ҳасанова Ш. Р.

Турсунов Ф. М.
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