
ПРОТОКОЛЫ № 2
Шурой диссертатсионии 6D.KOA-064 назди Институти зироаткории 

АИКТ

30 январи соли 2023 ш.Ҳисор

Дар маҷлис иштирок доштанд:
1. Асозода Нуралй 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. Назиров Ҳикматулло Нуруллоевич-д.и.к., 06.01.05
7. Саидзода Саидҷамол Тоҷидин-д.и.к., 06.01.05
8. Саидзода Раҳмон Фатҳулло-н.и.к., 06.01.05
9. Султонова Мавҷуда Ҳасановна-д.и.к., 03.02.13
10. Хоҷаев Шариф Идиевич-н.и.к., 03.02.13

Дар маҷлиси имрӯза аз 11 нафар аъзои Шурои диссертатсионӣ, ки бо 
фармоиши КОА-и назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.10.2022 
фармоиши №237/шд тасдиқ шудааст, 10 нафар иштирок доранд. Бо сабаби 
беморӣ Бухориев Толибек Аҳмадович - д.и.к., 06.01.05 иштирок надоштанд.

Шунида шуд: Раиси комиссияи ташхиси аввалия д.и.к. Назиров Х.Н. 
оид ба шиносии пешакӣ бо диссертатсияи пешниҳодгардидаи Садирова 
Сумайро Саидаҳмадовна дар мавзуи “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 сухан намуда, қайд кард, ки 
диссертатсияи мазкур барои ҳимоя қабул карда шавад. Диссертатсия таҳти 
роҳбарии д.и.к., профессор Саидзода С.Т. омода гардидааст.

Мавзуъ ва мундариҷаи диссертатсия ба ихтисоси 06.01.05-селексия ва 
тухмипарварии растаниҳои кишоварзй, инчунин соҳаи Шурои 
диссертатсионии 6D.KOA-064 назди Институти зироаткории Академияи 
илмҳои кишоварзии Тоҷикистон мувофиқат мекунад.

Вобаста ба мавзуъ ва натиҷаҳои асосии таҳқиқот 15 мақолаи илмӣ чоп 
гардидааст, ки аз инҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва 4 мақола дар конфренсияҳои байналмилалй дар хориҷи кишвар ба табъ 
расонида шудаанд.

Комиссияи ташхис барои ҳимоя намудани диссертатсияи Садирова 
Сумайро Саидаҳмадовна дар мавзуи “Таъсири гардолудкунандаҳо ба 
пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурагаҳои гетерозисии пахта дар шароити 
водии Вахши Ҷумҳурии Тоҷикистон”, барои дарёфти дарадаи илмии 
номзади илмҳои кишоварзй аз рӯйи ихтисоси 06.01.05-селексия ва 
тухмипарварии растаниҳои кишоварзй, дар Шурои диссертатсионии 
6D.KOA-064 назди Институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии 
Тоҷикистон, тавсия медиҳад.



ҚАРОР КАРДА ШУД:
1. Мавзуъ ва мундариҷаи диссертатсияи Садирова Сумайро 

Саидаҳмадовна дар мавзуи “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 ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 15 мақола чоп 
гардидааст, ки аз инҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
Комиссиям олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва 4 мақола дар конфренсияҳои байналмилалӣ дар хориҷи кишвар ба табъ 
расонида шудаанд ва ҳамаи онҳо ба мазмун ва мундариҷаи диссертатсия 
алоқаманд мебошанд.

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия Института 
ботаника, физиология ва генетикаи растании Академиям миллим илмҳои 
Тоҷикистон муқаррар карда шавад.

4. Бо пешниҳоди комиссиям ташхисии Шурой диссертатсионй, 
муқарризони расмии диссертатсияи мазкур шахсони зерин таъйин карда 
шаванд:

Абдуламонов Қозимамад - доктори илмҳои кишоварзй, узви вобастаи 
АМИТ, мудири лабораториям генетикаю селексияи растаниҳои Института 
биологии Помир.

Ҳафизов Абдунасир Абдукаримович - номзади илмҳои кишоварзй, 
дотсенти кафедраи агроэкология, механиконӣ ва технологияҳои 
кишоварзии Донишгоҳи давлатии Дангара .

Санаи ҳимоя: 08 апрели соли 2023, соати 10.00 муқаррар карда шавад.
5. Барои ҷойгир кардани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонаи 

КО А назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чопи автореферат дар 
ҳаҷми 100 нусха иҷозат до да шавад.

Омода намудани лоиҳаи хулосаи Шурой диссертатсионй оид ба 
диссертатсияи Садирова Сумайро Саидаҳмадовна ба ухдаи д.и.к., Назиров 
Ҳ.Н., д.и.б., Абдураҳмонов Н.А. ва н.и.к., Пӯлодов М. вогузор карда 
шавад.

Аз рафта ҷаласа чунин натиҷагирӣ карда шуд: 
тарафдор -10 нафар;
зид - нест;
бетараф - нест.

Пулотова Ш.С.

Раҷабзода Ф.Ф.

Раиси Шурой диссертат
д.и.к., академики АИКТ

Котиби илмии Шурой 
диссертатсионй, н.и.к

Асозода Н.М.

Имзоҳои Асозода Н.М. ва Пӯ 
тасдиқ мекунам, нозири кадр) 
Института зироаткории АН


