
Хулосаи
комиссиям ташхиси Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-035 дар назди 
Институти таърих, бостоншиносй ва мардумшиносии ба номи А. Дониши 
АМИТ оид ба диссертатсияи Мирзоев Шуҳрат Ҷумъамуродович дар мавзӯи 
“Таҳлили муқоисавии ҳодисаҳои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва 
ибтидои асри XV-и Мовароуннаҳру Хуросон дар “Зафарнома”-и 
Низомуддини Шомӣ ва “Аҷоибу-л-мақдур фи ахбори Темур”-и Ибни 
Арабшоҳ” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) аз рӯйи 
ихтисосҳои 6D020300 - Таърих, ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорй, 
манбаъшиносй ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ

Дар диссертатсия масъалаи мубрами таърихи Мовароуннаҳру 

Хуросон таҳқиқ карда шуда, он ба инъикоси ҳодисаҳои сиёсии нимаи 

дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV дар заминай маводи ду сарчашмаи 
хаттӣ бахшида шудааст. Аз ҷониби муаллиф сарчашмаҳои мазкур - 

“Зафарнома”-и Низомуддини Шомӣ ва “Аҷоибу-л-мақдур фи ахбори 

Темур”-и Ибни Арабшоҳ дар муқоиса истифода шудаанд. Татбиқи чунин 

усули илмй имкон фароҳам овардааст, ки эътимоднокии натиҷаҳои 

бадастомада ва хулосаҳои баровардашуда таъмин карда шавад.

Диссертатсия ба талаботи Замимаи 2-юми Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, № 267, “Дар бораи 

тартиби додани дараҷаҳои илмй” мувофиқ мебошад. Он фарогири мазмун 

ва муҳтавои ягона, дорой навгониҳои илмй буда, натиҷа ва нуктаҳои барои 

ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи дараҷаи доктори 

фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорй, манбаъшиносй 

ва методҳои таҳқиқоти таърихй мувофиқат мекунад.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 7 мақолаи илмй, аз ҷумла 5 мақола 

дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба табъ расонида шудаанд ва ҳамаи онҳо ба мазмун ва мавзӯи 

диссертатсия бевосита дахл доранд. Теъдоди маводи нашршуда ба банди 

35-уми Замимаи 2 - Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267, 

тасдиқ гардидааст, мувофиқ мебошад.

Аз ҷониби диссертант мақсад ва вазифаҳои гузошташуда иҷро 

шудаанд. Асоси методологй ва усулҳои илмии истифодашуда ба назарияи 

муосири таърихнигории ватанӣ ва мафҳуму консепсияҳои илмии 

муқарраршуда мувофиқат мекунанд. Дар таҳқиқоти диссертатсионии 

Мирзоев Шуҳрат Ҷумъамуродович дастгоҳи илмӣ тибқи талаботи 

муайяннамудаи КОА тартиб дода шудааст. Рӯйхати сарчашма ва адабиёти 
истифодашуда ба талабот ҷавобгӯй мебошад. Дар диссертатсия ва дигар 
ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Мирзоев Шуҳрат Ҷумъамуродович 

маълумоти носаҳеҳ вуҷуд надорад.

Мазмуну муҳтавои автореферат ба мазмуни диссертатсия мувофиқат 

мекунад.
Ҳамин тариқ, комиссияи ташхис баён медорад, ки рисолаи илмии аз 

ҷониби Мирзоев Шуҳрат Ҷумъамуродович таҳияшуда таҳқиқоти 

мукаммал буда, дар сатҳи баланди илмӣ-назариявӣ навишта шудааст. Он 

метавонад барои ҳимояи ошкоро дар шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-035, 

ки дар назди Института таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи 

А. Дониши АМИТ фаъолият дорад, барои ҳимоя рухсат дода шавад.

Бо назардошти хулосаи зикршуда, комиссияи ташхис тавсия медиҳад:

1. Аз ҷониби шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-035 назди Института 
таърих, бостоншиносй ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ 

диссертатсияи Мирзоев Шуҳрат Ҷумъамуродович дар мавзӯи “Таҳлили 

муқоисавии ҳодисаҳои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри 

XV-и Мовароуннаҳру Хуросон дар “Зафарнома”-и Низомуддини Шомӣ ва 

иАҷоибу-л-макдур фи ахбори Темур”-и Ибни Арабшоҳ” барои ҳимояи 

ошкоро қабул карда шавад.

2. Ба ҳайси муқарризони расмӣ таъйин карда шаванд:

а) Расулиён Қаҳҳор- д.и.т, профессори кафедраи таърихи халқи 
тоҷики ДМТ;



б) Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ- н.и.т., Сармуҳаррири сарредаксияи 

энсклопедияи миллим тоҷик.
3. Ба сифати муассисаи пешбар муайян карда шавад: Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 

автореферата диссертатсия дар сомонаи расмии Комиссиям олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Н. Раҳимов 

А. Ҳусейнов


