
ПРОТОКОЛЫ № 1
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-064 назди Институти зироаткории 

АИКТ

аз 19 январи соли 2023 ш.Ҳисор

Дар маҷлис иштирок доштанд:
1. Асозода Нуралӣ Маҳмадулло - д.и.к., 03.02.13
2. Нарзулоев Тош Садулоевич - д.и.к., 03.02.13
3. Пӯлотова Шаҳодат Сайфуллоевна - н.и.к., 03.02.13
4. Абдураҳмонов Нуритдин Атокузиевич - д.и.б., 06.01.05
5. Аҳмадов Ҳукуматулло Маҳмудович-д.и.к., 03.02.13
6. Бухориев Толибек Аҳмадович-д.и.к., 06.01.05
7. Назиров Ҳикматулло Нуруллоевич-д.и.к., 06.01.05
8. Саидзода Саидҷамол Тоҷиддин-д.и.к., 06.01.05
9. Саидзода Раҳмон Фатҳулло-н.и.к., 06.01.05
10. Султонова Мавҷуда Ҳасановна-д.и.к., 03.02.13
11. Хоҷаев Шариф Идиевич-н.и.к., 03.02.13

Раисикунанда: д.и.к., академики АИКТ Асозода Нуралӣ 
Маҳмадулло.

Дар маҷлиси имрӯза аз 11 нафар аъзои Шӯрои диссертатсионӣ, ки 
бо фармоиши КОА-и назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
27.10.2022 фармоиши №237/шд тасдиқ шудааст, 11 нафар иштирок 
доранд.

Оид ба оғози кори Шӯро ки чй гуна пешниҳод дорад? Пешниҳод 
гардид, ки ба кори Шӯро оғоз бахшида шавад. Кӣ ҷонибдори он, ки 
кори Шӯро оғоз карда шавад, хоҳиш менамоям, мавқеи худро муайян 
намоед. Муқобил, бетараф? Нест. Якдилона қабул гардид.

Рӯзномаи ҷаласа:
Оид ба таъсиси комиссияи эксперта, ҷиҳати баррасй ва қабул 

намудани диссертатсияи Садирова Сумайро Саидаҳмадовна дар мавзӯи 
“Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар 
дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ 
аз рӯйи ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои 
кишоварзй.
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Баромад намуданд: раиси Шӯрои диссертатсионӣ д.и.к., академик 
Асозода Н.М., аъзоёни Шӯрои диссертатсионӣ, академик Бухориев Т.А. 
ва д.и.к. Султонова М.Ҳ.

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-064 назди Института 
зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон аз тарафи 
унвонҷӯи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур 
Садирова Сумайро Саидаҳмадовна ҷиҳати ҳимояи диссертатсияи 
номзадӣ дар мавзӯи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии 
унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии 
Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии 
растаниҳои кишоварзӣ ариза пешниҳод шудааст. Садирова С.С. 
унвонҷӯи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур буда, 
давраи якум дар ҷаласаи кафедраи пахтапарварӣ, генетика, селексия ва 
тухмипарварӣ ва давраи дуюми экспертизаи диссертатсияашро дар 
ҷаласаи Шӯрои олимони факултетҳои агрономӣ, боғдорӣ ва 
биотехнологияи кишоварзии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 
Ш.Шоҳтемур гузаронидааст. Хулосаро бо пешниҳод барои ҳимоя дар 
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-064 назди Института зироаткории 
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон гирифтааст.

Вобаста ба ин пешниҳод менамоем, ки барои гузаштани 
тартиботи навбатӣ номзадии се аъзои шӯрои диссертатсионй, вобаста ба 
самти диссертатсияи барои ҳимоя пешниҳодшуда комиссияи ташхисй 
дар ҳайати зерин муайян карда шавад: д.и.к. Назиров Ҳ.Н. (раиси 
комиссия), аъзоёни комиссия: д.и.б., х.к.и. Абдураҳмонов Н.А., н.и.к., 
х.к.и. Пӯлодов М. ҷиҳати экспертизаи диссертатсияи унвонҷӯ Садирова 
Сумайро Саидаҳмадовна дар мавзӯи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба 
пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои гетерозисии пахта дар 
шароити водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05-селексия ва 
тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ пешниҳод карда мешавад.

Ба овоз монда шуд:
тарафдор -11 нафар; зид - нест; бетараф - нест.
Пас аз овоздиҳӣ ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Комиссияи экспертии Шурой диссертатсионй д.и.к. Назиров 
Ҳ.М. (раиси комиссия), аъзоёни комиссия: д.и.б., х.к.и. Абдураҳмонов 
Н.А., н.и.к., х.к.и. Пӯлодов М. ҷиҳати экспертизаи диссертатсияи 
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унвонҷӯ Садирова Сумайро Саидаҳмадовна дар мавзӯи “Таъсири 
гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои 
гетерозисии пахта дар шароити водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи 
ихтисоси 06.01.05-селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ 
таъсис до да шавад.

2. Ба комиссияи эксперта супориш до да шавад, ки тахдили 
мувофиқати диссертатсияро ба самтҳои фаъолияти шӯро, инчунин 
баррасии дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи довталаб Садирова 
Сумайро Саидаҳмадовнаро анҷом дода, хулосаи комиссияи экспертиро 
омода намоянд ва дар ҷаласаи навбатии Шӯрои диссертатсионӣ 
пешниҳод намоянд.

Раиси Шӯрои диссертатсионии 
6D.KOA-064, доктори илмҳои 
кишоварзӣ, академики АИКД>

Котиби илмии Шӯрои 
диссертатсионии 6D.KOA-064, 
номзади илмҳои кишоварзӣ

Асозода Н.М.

Пӯлотова Ш.С.

Имзоҳои Асозода I
тасдиқ мекунам, но 
Института зироатқ

Ш.С. -ро

з


