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Шӯрои диссертатсионии 6Э.КОА-040 -и назди Институти забон ва адабиёти ба номи
Абӯабдулло Рӯдакии АИ ҶТ 

аз «. «&У» / € - 2018 ш. Душанбе

Суханронии Каримова М. Д. дар мавзӯи «Хашаккул ва инкишофи лексикаи 
лаҳҷа дар шароити дузабонй (дар асоси маводи лексикаи лаҳҷаи тоҷикони ноҳияи 
Лахш)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.22 -  Забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, Африқо, сокинони 
бумии (аборигенҳо) Амрико ва Австралия (забони тоҷикй), муассисаи 
тақриздиҳанда, муқарризони расмӣ: доктори .илмҳои филология, профессор
Маҳмадҷонов Олимҷон Обидҷонович, номзади илмҳои филология, дотсент Юсупов 
Абдулло Исмоилович ва муқарризони ғайрирасмӣ -  номзадҳои илмҳои филология 
Ш. Кабиров, М.З. Ш арипова, Алиев Одилҷон, Одинаев Нурмаҳмад Сафарович, 
Носиров Сабур Музаффарович ва доктори илмҳои филология Офаридаев Назриро 
шунида, баррасӣ карда, Шӯрои диссертатсионӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии 
пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи худ оид ба диссертатсия дар бораи асолат, арзиш, 
навоварӣ ва натиҷаҳои ба даст овардаи Каримова Мастона Дилбаровна

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзӯи «Ташаккул ва 
инкишофи лексикаи лаҳҷа дар шароити дузабонӣ (Дйр асоси маводи лексикаи лаҳҷаи 
тоҷикони ноҳияи Лахш)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология 
аз рӯйи ихтисоси 10.02.22 -  Забонҳои халқҳои кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё, 
Африқо, сокинони бумии (аборигенҳо) Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ), ба 
талаботи банди 2 ва зербандҳои 10 ва 11 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони 
илмӣ (дотсент, профессор)»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми 
октябри соли 2016, №5 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Диссертатсия ва мақолаҳои илмии чопшудаи муҳаққиқ мазмун ва 
мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Каримова Мастона Дилбаровна дараҷаи илмии номзади илмҳои 
филология дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хоҳиш карда мег^дд^^внкАа Каримова Мастона Дилбаровна дипломи 
дараҷаи илмии номзади и л ' ф ш ю / қ ж д Х р о  диҳад.
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