
КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНИИ 
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОИШ

аз « ш. Душанбе

Оид ба таъсиси 
шӯрои диссертатсионӣ

Мутобиқи банди 12 Низомномаи Муассисаи давлатии «Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва банди 
17 «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионй»,

Дар назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ шӯрои диссертатсионӣ барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (РЬИ) - доктор аз рӯйи ихтисос доир ба ихтисосҳои 
6Б011200 - Химия, 60011300 -  Биология дар ҳайати пешниҳодшуда
тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

1. Рамзи шӯрои диссертатсионӣ 6Б.КОА-044 ва муҳлати фаъолияти 
он 2 (ду) сол муқаррар карда шавад.

2. Мутобиқи банди 163 боби 10 «Низомномаи намунавй оид ба 
шӯрои диссертатсионӣ» ҳимояи диссертатсияҳо барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илм аз рӯйи ихтисосҳои 13.00.02 -Назария 
ва усулҳои омӯзишу парвариш (Химия), 13.00.02 -Назария ва 
усулҳои омӯзишу парвариш (Биология) иҷозат дода шавад.

3. Матни фармоиши мазкур дар мухдати 10 рӯз аз рӯзи ба имзо 
расиданаш дар сомонаи КОА ҷойгир карда шавад.

4. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба уҳдаи шуъбаи 
аттестатсионии илмҳои ҷамъиятӣ- гуманитарӣ гузошта шавад.

Асос: қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 июни соли 2018, № 6/4

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

Раис



Замима
ба фармоиши раиси Комиссияи 
олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз « соли 2 0 1 8 ,

Ҳайати
шӯрои диссертатсиони 6О.КОА044 дар назди Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

№ Н о м у  н асаб Р ам зи  и хти сосҳои  
илм ӣ д а р  ш ӯрои  
д и ссер т а т си о н й

В а зи ф а , ун в он  ва дар аҷ аи  
и л м ӣ  бо н и ш он  д о д а н и  рам з  
ва ном и  и хти сос

1 Бандаев 
Сироҷиддин 
Г адоевич

6Э011200-Химия 
60011300-Биология

раиси шӯро, доктори илмҳои 
химия аз ихтисоси 02.00.03 -  
химияи органикӣ

2 Сатторов
Тоҳирҷон

60011300-Биология муовини раиси шӯро, доктори 
илмҳои биология, аз ихтисоси 
03 00 08 - зоология

3
Гулов
Тоир
Ёрович

60011200-Химия котиби илмии шӯро, номзади 
илмҳои химия, аз ихтисоси 
02.00.03 -  химияи органикй

4 Алимов
Сироҷиддин
Шералиевич

60011200-Химия узви шӯро, номзади илмҳои 
педагогӣ, аз ихтисоси 13.00.01 - 
педагогикаи умумӣ, таърихи 
педагогика ва таҳсилот

5 Азизқулова
Она
Азизқуловна

60011200-Химия аъзои Шӯро, доктори илмҳои 
химияиё, аз ихтисоси 
02.00.01 -  химияи 

ҷайриорганикӣ
6 Баротов

Камолиддин
Ашурович

600113 00-Биология аъзои шӯро, номзади илмҳои 
педагогӣ, аз ихтисоси 13.00.01 - 
педагогикаи умумӣ, таърихи 
педагогика ва таҳсилот

7 Бобизода 
Г уломқодир

60011300-Биология 
60011200-Химия

аъзои шӯро, доктори илмҳои 
биологй аз ихтисоси 03.01.04 -  
Биохимия

8 Ҷайратов
Меҳровар
Ховарович

60011300-Биология аъзои шӯро, номзади илмҳои 
биологӣ, аз ихтисоси 03.00.12 -  
Физиология ва биохимияи 
растаниҳо

9 Каримзода
Маҳмадқул
Бобо

60011200-Химия аъзои шӯро, доктори илмҳои
кимиё, аз ихтисоси
02 00 03 -  Химияи органикӣ



10 Қиматов
Рустам
Сафарович

60011200-Химия аъзои шӯро, номзади илмҳои 
педагогӣ, аз ихтисоси 13.00.02 
Назария ва усулҳои омӯзишу 
парвариш (химия)

11 Савлатов
Саид
Ҳамроевич

60011300-Биология аъзои шӯро, номзади илмҳои 
биологй, аз ихтисоси 03.00.15 -  
генетика

12 Холиқов
Ширинбек
Холиқович

60011200-Химия аъзои шӯро, доктори илмҳои 
химия, аз ихтисоси 02 00 03 -  
химияи органикӣ

13 Холназаров
Санг

60011200-Химия аъзои шӯро доктори илмҳои 
педагогӣ, аз ихтисоси 13.00.01 
- педагогикаи умумӣ, таърихи 
педагогика ва таҳсилот

14 Ҷумъаев
Бахшулло
Боқиевич

60011300-Биология аъзои шӯро, доктори илмҳои 
биология аз ихтисоси 05.01.03 
-физиология ва биохимияи 
растанӣ

15 Шарипов
Мирзобек
Мирзоевич

60011300-Биология аъзои шӯро, номзади илмҳои 
педагогӣ, аз ихтисоси 13.00.01 
- педагогикаи умумӣ, таърихи 
педагогика ва таҳсилот


