КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ФАРМОИШ
аз « 29 » январи соли 2018

№

7

ш. Душанбе

Дар бораи таъсиси шўрои диссертатсионї барои дарѐфти дараљаи
илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос доир ба
ихтисосњои 6D010900 – Математика, 6D011000 – Физика, 6D011100 –
Информатика дар назди Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Н.
Хусрав
Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти
илмї ва сиѐсати давлатї оид ба илму техника», Низомномаи Муассисаи
давлатии «Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон» ва «Низомномаи намунавї оид ба шўрои диссертатсионї»,
ФАРМОИШ МЕДИЊАМ:
1. Дар назди Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Н. Хусрав
шўрои диссертатсионї барои дарѐфти дараљаи илмии доктори фалсафа
(PhD), доктор аз рўйи ихтисос доир ба ихтисосњои 6D010900 –
Математика, 6D011000 – Физика, 6D011100 – Информатика дар њайати
пешнињодшуда тасдиќ карда шавад (замима мегардад).
2. Рамзи шўрои диссерттатсионї 6D.КОА – 035 ва муњлати
фаъолият 2 (ду) сол муќаррар карда шавад.
3. Мутобиќи банди 163, боби 10 «Низомномаи намунавї оид ба шўрои
диссертатсионї» ба шўрои диссертатсионии мазкур ќабул ва њимояи
диссертатсияњо барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илм аз
ихтисосњои 13.00.02 –Назария ва методикаи омўзишу парвариш
(методикаи таълими физика), 13.00.02 –Назария ва методикаи омўзишу
парвариш (методикаи таълими информатика), 13.00.02 – Назария ва
методикаи омўзишу парвариш (методикаи таълими математика) иљозат
дода шавад.
4. Матни фармоиши мазкур дар муњлати 10 рўз (аз рўзи ба имзо
расидан) дар сомонаи КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон
љойгир карда шавад.
5. Назорати иљрои фармоиши мазкур ба уњдаи шуъбаи аттестатсионии
илмњои љамъиятї-гуманитарї гузошта шавад.
Асос: ќарори Раѐсати КОА аз 25 январи соли 2018,№1/1
Раис

А. Розиќзода.

Замима
ба фармоиши раиси Комиссияи
олии аттестатсионии назди
ПрезидентиЉумњурии Тољикистон
аз “29” январи 2018 № 7
Њайати
шўрои диссертатсионї барои дарѐфти дараљаи илмии доктори фалсафа
(PhD), доктор аз рўйи ихтисос доир ба ихтисосњои 6D010900 –
Математика, 6D011000 – Физика, 6D011100 – Информатика дар, дар
заминаи Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Н. Хусрав
1.

Шарифов
Ҷумъа

раиси Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ, 13.00.01Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва
маориф (математика) илмҳои педагогӣ

2.

Нугмонов
Мансур

муовини раиси Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ
аз рӯи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи
таълим ва тарбия (математика) илмҳои педагогӣ

3.

Раҷабов
Баҳрулло
Файзалиевич

котиби илмии Шӯро, номзади илмҳои педагогӣ аз
рӯи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ,
таърихи педагогика ва маориф (информатика)
илмҳои педагогӣ

4.

Исломов
Озод
Азимович

аъзои Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ 13.00.02 –
Назария ва методикаи таълим ва тарбия (илмҳои
графикӣ)

5.

Комилӣ
Абдулҳай
Шарифзода

аъзои
Шӯро,
доктори
илмҳои
физикаю
математика аз рӯи ихтисоси 07.00.10 - Таърихи
илм ва техника (илмҳои физикаю математика)

6.

Маҷидов
Ҳамид

аъзои Шӯро, доктори илмҳои техникӣ 01.04.14
Физикаи ҳарорат ва назарияи техникаи гармо

7.

Мирзоев
Абдулазиз
Раҷабович

аъзои доктори илмҳои педагогӣ, аз ихтисоси
13.00.01- Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика
ва таҳсилот (информатика)

8.

Назаров
Аҳтам
Пулатович

аъзои номзади илмҳои педагогӣ, аз ихтисоси
13.00.02 – Назария ва методикаи таълим ва тарбия
(информатика)

9.

Ойматова
Ҳоҷармо
Холмуродовна

аъзои Шӯро, номзади илмҳои педагогӣ, 13.00.02Назария ва методикаи таълим ва тарбия(физика)
илмҳои педагогӣ

10.
Сатторов
Абдурасул
Эшбекович

аъзои Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ, 13.00.02Назария ва методикаи таълим ва тарбия
(математика) илмҳои педагогӣ

11. Таваров
Саидмурод
Кабутович

аъзои Шӯро, номзади илмҳои педагогӣ, 13.00.02Назария ва методикаи таълим ва тарбия (физика)
илмҳои педагогӣ

12. Умаров
Умар
Сулаймонович

аъзои Шӯро, номзадии илмҳои педагогӣ 13.00.02 –
Назария ва методикаи таълими (физика) илмҳои
педагогӣ

13. Холназаров
Санг

аъзои Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ
13.00.02 – Назария ва методикаи таълими физика
(илмҳои педагогӣ)

14. Шодиев
Маҳмад
Султонович

аъзои Шӯро, доктори илмҳои педагогӣ аз рӯи
ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи таълим
ва тарбия (математика) илмҳои педагогӣ

15. Шерматов
Дусназар

аъзои
Шӯро,
доктори
илмҳои
физикаю
математика, 01.04.07 – Физикаи ҳолати конденсӣ

