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Донишгоњи миллии То/икистонро дар бар мегирад. 
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                                                                       Эргаш Шоњзода 

ДОРУЛФУНУН 

   Эй манбаи илми замон, 
 Ту ифтихори то/икон, 
Шоистаи сад достон, 

         Дорулфунун, дорулфунун. 
 

          Рахшанда чун шамси мунир, 
    Бањри њама барнову пир, 

Ту рањнамову дастгир, 
      Дорулфунун, дорулфунун. 

 
    Аз њар канори кишварем, 

Чун хоњарону додарем, 
       Мењрат ба /он мепарварем, 

   Дорулфунун, дорулфунун. 
 

   Мо, /умла шогирдони ту, 
 Фархунда фарзандони ту 

    Шодон зи шаъну шони ту, 
   Дорулфунун, дорулфунун. 

 
      Дар рўзи /ашн аз мо дуруд, 

Хонем мо шодон суруд, 
Бо шеъру бо оњанги худ, 

   Дорулфунун, дорулфунун. 
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ПЕШГУФТОР 

 
                             Илм хуршед асту олим нурпош, 

                Олимо, бар ањли олам нур пош! 

 
Дар таърихи давлатдории халќи то/ик санањое њастанд, ки бо гузашти 

солњо на чун як падида медурахшанд, балки бо гузашти замон арзиши 
таърихии онҳо меафзояд. Яке аз ин падидаҳои муҳимми таърихї, ки дар 
њаёти сиёсию и/тимої ва фарњангии ин мардуми куњанбунёд таѓйироти 
куллї ба ву/уд овард,  Истиќлолияти давлатии Љумњурии То/икистон 
мебошад.  

Мардуми То/икистон имсол бисту пан/солагии пирўзии ин санаи 
таќдирсозро та/лил менамоянд.  

Истиќлолият барои мо воќеияти олии Ватану ватандорї, давлатдорию 
давлатсозї мебошад. Кору пайкорњои бардавоми созандагї, азму талошњои 
фидокоронаи нигоҳ доштани истиќлолияти сиёсї, иќтисодї ва фарњангиро 
омўзондан мароми мо буда, меъёрњои /омеаи шањрвандиро тањким 
бахшидан ва ҳамзамон њаёти озодонаи њар фард ва олитарин дара/аи бахту 
саодати воќеии /омиаро таъмин намудан аст.  

Дониши адабї дар таърихи  илму фарњанги то/икон /ойгоњи бисёр 
баланду пурифтихор дорад. Ма/мўаи донишњои филологї, ки дар гузашта 
бо мафњуми “адабиёт” ёд мешуд, давра ба давра ташаккул ёфта, њамзамон 
бо пайдо шудани шохањои  /адиди маърифати адабї  теъдоди он афзоиш 
меёфт. Дар асрњои миёна китобњои доиратулмаориф мав/уд буданд, ки дар 
онњо улуми адабї дар радифи дигар шохањои илму дониш баррасї шудаанд. 
Илми адаб ё улуми адабї марҳилаи оѓозии таълим буд.  Рўдакї ва Ибни 
Сино аввал адаб омўхта буданд. Алоќамандони донишњои филологї 
асосњои дониши марбут ба улуми адабиро, ќабл аз њама, аз фарҳангу 
донишномаҳо аз худ мекарданд. Дар зинаи болотар аз он ба манбаъњои 
асосї муро/иат менамуданд, ки аз мутуни манзуму мансур, девонњо, 
тазкирањо, ма/мўаҳо, баёзњо, /унгњо, сафинањо, кашкўлњо ва дигар манобеу 
маохизи адабию таърихї иборат буд. Дар низоми таълими мадрасањо њам ба 
донишњои адабї тава//уњ мешуд. Донишомўзон дар зинаи муайяни тањсил 
ба сурати њатмї ба омўзиши девонњои шоирони машњур, ба монанди Шайх 
Саъдї, Хо/а Њофиз, Мирзо Бедил ва дигарон машѓул мешуданд. Гузашта аз 
ин, тава//уњ ба донишњои филологї дар миёни мардуми то/ик таърихи 
дерина дошта ва то кунун њам идома дорад. Дар асри бистум, замоне, ки 
таъсиси донишгоњњо ба расмият даромад, аз  /умлаи нахустин факултетњои 
навтаъсис факултети филология буд. Дар  /умњурии мо низ аввалин 
факултете, ки дар таркиби Университети давлатии То/икистон ба номи В. 
И. Ленин таъсис ёфт, факултети таъриху филолгия мебошад (1948).  

Соли 1966 дар заминаи шуъбаи филология факултети филология таъсис 
дода мешавад ва ба фаъолият шурӯъ менамояд. Дар он давра ташкили 
факултети филология дар сохтори донишгоњ таќозои замон мањсуб меёфт, 
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зеро барои муассисањои маорифу фарњанги /умњурї, матбуоту расонањои 
ахбори умум мутахассисони соњибмаълумот хеле зарур буданд. Аз ин  /ињат 
аз замони таъсиси Донишгоҳ то имрўз факултети филология таърихи 
шуњратёр ва пурифтихореро аз сар гузаронида, барои пешрафти илму 
фарҳанг дар То/икистон саҳми сазоворе гузоштааст.  

 Дар сохтори факултет њоло пан/ кафедра: кафедраи таърихи адабиёти 
то/ик, кафедраи назария ва адабиёти навини форсии то/икї, кафедраи 
таърихи забон ва типология, кафедраи забони адабии муосири то/ик ва 
кафедраи забони то/икї ва усули таълими забон ва адабиёти то/ик мав/уд 
аст, ки дар онњо устодони варзида, муњаќќиќони шинохтаи /умњурї ба 
таълиму тарбияи  шогирдон ва тањќиќи масъалањои муњимми илми 
филология машѓуланд.  

 
КАФЕДРАИ ТАЪРИХИ АДАБИЁТИ  

ТОЉИК 
 
Замони ташкили Донишгоҳи давлатии То/икистон соли 1948 дар 

ҳайати факултети таъриху филология кафедраи забон ва адабиёти то/ик 
ташкил шуда буд. Баъдҳо ин кафедра ба ду /удо шуд: кафедраи забони 
то/икї (мудири кафедра Д.Т. То/иев) ва кафедраи адабиёти то/ик (мудири 
кафедра С.Ш. Табаров). Аз моҳи сентябри соли 1962 кафедраи адабиёти 
то/ик ба ду кафедра /удо шуд: кафедраи таърихи адабиёти то/ик, мудираш 
Ш. Њусейнзода ва кафедраи адабиёти советиии то/ик, мудири кафедра С.Ш. 
Табаров. 

Аз соли 1948 то соли 1953 таълиму тадриси забон ва адабиёти то/ик 
тавассути як кафедра роњбарї ва назорат мешуд, ки он кафедраи забон ва 
адабиёти то/ик ном дошта, сарварии онро академик Абдулѓанї 
Муњаммадович Мирзоев ба уњда доштанд. Аз соли 1953 то соли 1962 
кафедра ба ду кафедраи алоњида таќсим мешавад: кафедраи забони то/икї 
ва кафедраи адабиёти то/ик ва мудири он узви вобастаи АИ То/икистон С. 
Ш. Табаров буданд. Соли 1962 кафедраи  адабиёти то/ик ба ду кафедра 
таќсим шуд: кафедраи таърихи адабиёти то/ик (мудир профессор Ш. 
Њусейнзода) ва кафедраи адабиёти шўравии то/ик (мудир С. Табаров). 
Аввалин мудири кафедраи таърихи адабиёти то/ик шахсияти дар соњаи 
маориф ва таълими мактаби олї ва илми адабиётшиносї маъруф, номзади 
илмҳои филология, профессор Шариф/он Њусейнзода таъйин карда шуд. Аз 
соли 1985 то соли 1993 профессор А. Сатторзода вазифаи мудирии 
кафедраро ба уњда дошт. Дар муддати мусофирати ў ба Афѓонистон як сол 
Т. Неъматзода ва як сол Х. Шарифов и/рокунандаи вазифаи мудириро ба 
уњда доштанд. Соли 1993 як сол њамин  вазифаро С. Имронов ба /ой овард. 
Аз соли 1994 то соли 2009 профессор Х. Шарифов дар симати мудири 
кафедраи таърихи адабиёти то/ик ифои вазифа намуда, аз соли 2009 то моњи 
марти соли 2016 дотсент М. Солењов мудири кафедра буд ва аз моњи марти 
соли 2016 ин вазифа бар уњдаи профессор Мисбоњиддини Нарзиќул вогузор 
карда шуд.  
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КАФЕДРАИ НАЗАРИЯ ВА АДАБИЁТИ 
НАВИНИ ФОРСИИ  

ТОЉИКЇ 
 

 Кафедраи назария  ва адабиёти навини форсии  то/икї  (номњои  
пешинааш: забон ва адабиёти то/ик – 1948-1953; адабиёти то/ик – 1953-1962; 
адабиёти советии то/ик – 1962-1988; то имрўз – назария ва адабиёти навини 
форсии то/икї) баробари таъсиси донишгоњ арзи ву/уд карда,  аввалин  
мудири  он, академик Абдулѓанї Мирзоев буд. Номбурда дар ташаккули 
кафедра ва тайёр намудани мутахассисони варзидаи илмию омўзгорї  сањми 
арзанда гузошт ва муносибати кафедраро ба муассисањои  алоњидаи илмию 
таълимии собиќ Иттињоди шўравї ва Шарќи хори/ї  барќарор намуд.  

Солњои 1952-1980 сарвари кафедра шогирди академик А. Мирзоев узви 
вобастаи АИ То/икистон С.Ш. Табаров буд.  Дар ин муддат кафедра ба яке 
аз марказњои бонуфузи илмї ва таълимии мактабњои олии То/икистон 
табдил ёфт. Профессор Рањим Мусулмонќулов солњои 1980-1992 ба сифати 
мудири кафедра фаъолият намуд. Дар ин айём иќтидори илмии кафедра боз 
њам мустањкам гардид.  

Замони мудирии профессор Худойназар Асозода (солњои 1993-1996) ба 
давраи аз нигоњи сиёсиву и/тимої душвори То/икистон рост омад ва 
мавсуф тавонист, ки иќтидори илмии кафедраро нигоњ дошта, ба 
парокандашавии устодони соњибунвони кафедра роњ надињад.  Дар ин давра 
дар назди кафедра кабинети «Махзани адаб» таъсис ёфт, ки он осори 
нодири илмию адабї, рўзномаву ма/аллањои адабиву фарњангии дар 
То/икистон ва хори/и он чоп гардида ва аксњои шахсиятњои фарњангии 
/умњуриямонро дар бар мегирад. Солњои 1996 - 2002 вазифаи мудирии 
кафедра ба зимаи узви Иттифоќи нависандагони То/икистон, дотсент 
Љўрахон Баќозода вогузор гардид.   

Солњои 2002–2010 мудирии кафедра ба уњдаи профессор Аламхон 
Кўчаров вогузор шуд.        

Аз моњи октябри соли 2010 то моњи декабри соли 2012 вазифаи мудири 
кафедра дигарбора ба уњдаи профессор Х. Асозода вогузор гардид. Аз оѓози 
соли 2013 вазифаи мудирии кафедраро дотсент М. Зайниддинов ба уњда 
дорад.  

 
 

КАФЕДРАИ ТАЪРИХИ ЗАБОН  
ВА ТИПОЛОГИЯ  

 
Кафедраи таърихи забон ва типология маркази муњимтарини 

тањсилоти олї ва яке аз асоситарин марказњои илмии Донишгоњи миллии 
То/икистон ва /умњурї дар соњаи забоншиносии то/ик ба њисоб меравад.  

Бо тава//уњ ба зарурати омода кардани мутахассисони соњаи 
филология њамзамон бо таъсиси Универистети давлатии То/икистон ба 
номи В. И. Ленин (соли 1948 њоло ДМТ) факултети таъриху филология ва 
дар он кафедраи забону адабиёти то/икї фаъолияти худро оѓоз намуда, дар 
заминаи ин кафедра соли 1953 кафедрањои забони то/икї ва адабиёти 
то/икї таъсис дода мешаванд. Сарварии нахустини кафедраи забони 
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то/икиро доктори илмњои филология, профессор Д. Т. То/иев ба дўш 
дошта, то соли 1981 ба ин вазифаи пурмасъулият фаъолият карданд. Аз соли 
1981 то соли 1995 профессор М. Н. Ќосимова сарварии кафедраи забони 
то/икиро бар уњда доштанд. Моњи феврали соли 1995 бинобар сабаби васеъ 
шудани самтњои тањќиќ дар заминаи кафедраи забони то/икї нахуст 
кафедрањои забони адабии муосири то/икї, таърихи забону типология 
таъсис меёбанд.  

 Кафедраи таърихи забон ва типологияро бисёр чењрањои машњур, 
донишмандони маъруфи то/ик сарварї кардаанд. Сарварии нахустини 
кафедраи забони то/икиро, тавре дар боло зикраш рафт, доктори илмњои 
филология, профессор Д. Т.То/иев ба дўш дошта, то соли 1981 ба ин 
вазифаи пурмасъулият роњбарї карданд. Аз соли 1981 то соли 1995 
профессор М. Н. Ќосимова сарварии кафедраи забони то/икиро бар уњда 
доштанд. Аз моњи феврали соли 1995 чун дар пояи кафедраи забони то/икї 
таърихи забон ва типология таъсис меёбад, сарварии нахустини онро 
профессор М. Н. Ќосимова бар дўш мегиранд ва солњои 1995-2001 ин 
вазифаи пурмасъулиятро идома медињанд. Пас аз профессор М. Н.  
Ќосимова сарвари кафедра дотсент М. Саломов интихоб мегардад (солњои 
2001 - 2008) ва профессор Д. Хо/аев солњои 2008 то 2012 сарварии кафедраро 
бар уњда мегиранд. Аз моњи марти соли 2012 сарварии кафедраро дотсент 
Ж. Б. Гулназарова бар уњда дорад.  

 
 

КАФЕДРАИ ЗАБОНИ АДАБИИ  
МУОСИРИ ТОЉИК 

 
  Кафедраи забони адабии муосири то/икї яке аз марказњои муњим ва 
асосї доир ба тањќиќ ва омўзиши масъалањои илми забоншиносии то/ик дар   
Донишгоњи миллии То/икистон ва /умњурї ба њисоб меравад.  
 То имрўз устодони кафедра дар таълиму тарбияи дониш/ўён ва 
мутахассисони хушсалиқаву варзида барои соњањои мухталифи маориф, илм 
ва фарњанги /умњурї сањми муњим мегузоранд.  
         То соли 1953 таълиму тадриси забон ва адабиёти то/ик аз тариќи як 
кафедра роњбарї ва назорат карда мешуд ва кафедраи забон ва адабиёти 
то/ик ном дошт, ки сарварии онро доктори илми филология, академик 
Абдулѓанї Мирзоев ба ўњда дошт.  
 Соли 1953 бахши забони ин кафедраро /удо карда, кафедраи забони 
то/икиро таъсис доданд. Вазифаи мудирии ин кафедра ба дўши Д.Т. То/иев, 
ки дар он вақт ягона номзади илм дар кафедра буд, вогузор карда мешавад. 
Мавсуф дар тўли зиёда аз сї сол ин вазифаро содиќона ва бо мањорати 
баланди кордонї пеш мебарад. 

Баъдтар дар заминаи њамин кафедра (соли 1994) кафедраи нав бо номи 
таърихи забон ва типология таъсис дода шуд ва кафедраи забони то/икї 
номи кафедраи забони адабии муосири то/икиро гирифт. Аз соли 1994 то 
2001-ум роњбарии кафедраро доктори улуми филологї, профессор Т. 
Хаскашев ба уњда дошт. Солњои 2001-2002- юм и/рои вазифаи мудири 
кафедра ба зимаи дотсент Д. Хо/аев гузошта мешавад. Соли 2002-юм дар 
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асоси озмун ба ин вазифа профессор Њ. Ма/идов интихоб шуда, то соли 
2005-ум адои вазифа менамояд. Аз соли 2005 то соли 2007 – ум и/рои ин 
вазифа аз нав ба души дотсент Д. Хо/аев гузошта мешавад. Соли 2007-ум 
дар асоси озмун доктори илми филология, профессор Д. Хо/аев ба вазифаи 
мудири кафедраи забони адабии муосири то/ик интихоб мешавад. Аз соли 
2007 и/рокунандаи вазифаи мудири кафедра ба ўњдаи, дотсент М. 
Абдурањмонова гузошта шуд. Аз соли 2008-ум дар асоси озмун номзади 
илми филология, дотсент Мастура Абдурањмонова ба вазифаи мудири 
кафедраи забони муосири то/икї интихоб шуда, то моњи июни соли 2016 
роњбарии кафедраро ба зима дошт. Айни њол роњбарии кафедра ба дўши 
дотсент Њамрохон Дўстов вогузошта шудааст. 

Дар замони истиќлолият кафедраи забони адабии муосири то/икї ба 
яке аз марказњои асосии тарѓибу ташвиќи забони миллї ва тадбиќи ќонуни 
он дар кишвар мавќеи хоса пайдо кард. Дар давоми ин солњо дар кафедра 
чандин мутахассисони /авон дар риштањои гуногуни илми забоншиносї ба 
фаъолият оѓоз намуда, доир ба бахшњои гуногуни илми забоншиносї 
корњои назаррас карданд ва карда истодаанд.  

 

 

 

КАФЕДРАИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА УСУЛИ  
ТАЪЛИМИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ  

ТОЉИК 
 

Кафедраи забони то/икї ва усули таълими забон ва адабиёти то/ик 
соли 1989 бо ташаббуси собиќ декани факултети филологияи то/ик, 
профессор И. К. Усмонов ба номи кафедраи забон ва адабиёти то/ик чун 
кафедраи умумидонишгоњї таъсис дода шуд ва ба сифати мудири он дотсент 
шодравон Каримов А. А. таъйин гардид. Баъд аз як сол ба асоси озмун 
профессор Б. Камолиддинов мудири кафедраи мазкур интихоб шуд. Чун 
баъди як сол профессор Б. Камолиддинов вазифаи муовини ректор оид ба 
таълимро ба уњда гирифтанд, боз дуюмбора мудирии кафедра ба уњдаи 
шодравон Каримов А. А. вогузошта шуд ва ин масъулиятро то охирин 
лањзаи њаёт – то моњи майи соли 1996 и/ро намуданд. Аз соли 1996 то моњи 
январи соли 2012 мудирии кафедраро дотсент Ш. Кабиров ба уњда доштанд. 
Аз моњи феврал то моњи октябри соли 2013 и/рокунандаи вазифаи мудири 
кафедра ба уњдаи дотсент Ќурбонов С. вогузор шуд. Дар моњи октябри соли 
2013 дар асоси озмун дотсент Каримов Н.С. ба сифати мудири кафедра 
интихоб гардид ва то њол дар ин вазифа фаъолият дорад. Кафедра соли 1995 
ба сохтори факултаи филология ворид карда шуд ва он кафедраи хат ва 
матни форсии то/икї номгузорї гардид. Бо ќарори Шўрои олимони 
донишгоњ соли 2006 номи кафедра ба кафедраи забони то/икї (барои 
факултетњои ѓайрифилологї) ва соли 2013 ба номи кафедраи забони то/икї 
ва усули таълими забону адабиёти то/ик иваз карда шуд.  

Дар факултет аз рўйи шаш ихтисос барои соњањои гуногуни хо/агии 
халќи /умњурї мутахассисон тайёр карда мешаванд: 
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21050100 Забон ва адабиёти то/ик 
21050103 Забоншиносї ва технологияи нави иттилоотї 
26020401 Њу//атшиносї ва таъмини њу//атии идора 

   2106010202 Тар/умаи бадеї 
02020400 Фарњанги /ањонї ва ватанї (фолклор) 
25050110 Мероси хаттї 

 
Дар сохтори Донишгоњи миллии То/икистон Маркази омўзиши 

забонњо амал мекунад, ки фаъолияти он асосан ба уњдаи устодони 
факултети филология вогузор гардидааст. Дар ин марказ аз оѓози таъсис то 
кунун дањњо нафар шањрвандони хори/ї ба омўзиши забони то/икї ва 
дигар забонњо машѓул гардида, соњиби сертифакати донандаи забонњо 
шудаанд. Инчунин, маркази мазкур дар тарѓибу ташвиќи забони то/икї дар 
арсаи байналмилалї сањми арзанда дорад.  

Маркази омўзиши забонњо бо саъю кўшиши узви вобастаи Академияи 
илмњои Љумњурии То/икистон, профессор М. Н. Ќосимова ва профессор Њ. 
Ма/идов фаъолияташро оѓоз намудааст. Айни замон масъулияти роњбарии 
марказро дотсент Д. Њомидов ба уњда дорад.  

Факултети филология пешомадњои умедбахше дорад, зеро он яке аз 
манбаъњои асосии тайёр кардани кадрњои баландихтисоси соњаи филология 
дар дохили  /умњурї ва берун аз ќаламрави он мањсуб мешавад. 

Њайати устодону кормандони факултет барои боз њам мустањкам 
гардонидани базаи таълимии шуъбањои навтаъсис талош доранд.  
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Бо тава//уњ ба зарурати омода кардани мутахассисони соњаи 

филология њамзамон бо таъсиси донишгоњ (соли 1948) факултети  таъриху 
филология таъсис меёбад.  

САДОРАТИ 

ФАКУЛТЕТ 

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТ 
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Пўшида нест, ки дар ташаккули илму фарҳанг ва  маънавияти њар як 
халќу миллат забон ва адабиёти он мавќеи муњим дорад. Зеро мањз ањли 
э/од дар осори бадеии худ хулќу атвор, рафтору гуфтор, рўњу равон, хислату 
одоб ва расму русум барин унсурњои муњимми миллати хешро инъикос 
менамоянд, ки ин боиси мондагор гардидани онњо дар таърихи инсоният 
мегардад. Шояд ба њамин далел бошад, ки соли 1966 шуъбаи филология аз 
факултети таъриху филология /удо шуда, факултети мустаќили филологияи 
то/ик ташкил меёбад ва ба фаъолият шурўъ менамояд. Факултети 
филология дар муддати мав/удият ва фаъолияти худ дар тарбияи 
мутахассисони баландихтисосу варзидаи соњаи филология сањми нињоят 
назаррас дорад. 

Аз рўзњои аввали таъсисёбии факултет олимони машњури соњаи 
филология А. Мирзоев, А. А. Семенов, М. С. Андреев, М. Фозилов, Ш. 
Њусейнзода, Д. То/иев, Њ. Каримов, В. Асрорї, С. Ш. Табаров,  Б. 
Ниёзмуњаммадов ба шогирдон дарс гуфта, дар тарбияи олимони /авони 
факултет њиссаи арзанда гузоштаанд. 

Дар тўли ин солњо њайати муаллимону профессорон аз њисоби 
хатмкардањои худи факултет мукаммал гардид. Агар дар ибтидои соли 
1948  дар шуъба њамагї 25-30 нафар дониш/ў тањсил мекарда бошанд, њоло 
дар шуъбањои гуногуни он зиёда аз њазор нафар дониш/ў ба тањсил фаро 
гирифта шудаанд. Ба дониш/ўёни факултет дар айни замон дар ма/мўъ беш 
аз 70 нафар устодони варзидаи собиќадору /авон дарс мегўянд. 

Як зумра чењрањои маълуму машњури илму фарњанги  /умњурї, аз  
/умла, академикони Академияи илмњои Љумњурии То/икистон М. 
Диноршоев, Х. Отахонова, А. Рањмонзода, М. Имомзода, аъзои вобастаи 
АИ  ЉТ С. Ш. Табаров, А. Маниёзов, М. Н. Ќосимова, Д. Саймуддинов, Љ. 
Назриев,  профессорон Ш. Њусейнзода, Д. То/иев, В. Асрорї, Х. Шарифов, 
Р. Мусулмониён, А. Сатторзода, Х. Асозода, Т. Неъматзода, С. Воњидов, С. 
Амирќулов, Б. Камолиддинов, Т. Н. Хаскашев, Њ. Ма/идов, Д. Хо/аев, У. 
Тоиров, И. К. Усмонов, Р. С. Комилов, М. Муллоањмадов, Ќ. Восеъ, А. 
Кўчаров, Ш. Кабиров, А. Мањмадаминов, Р. Рањмонї, Б. Мақсудов, А. 
Абдусатторов, М. Нарзиќул, Ш. Исрофилниё, З. Мухторов, Ф. Шарифова 
ва Ш. Исматуллозода дар њамин боргоњи илму маърифат ба камол 
расидаанд. Хушбахтона, аксари ин донишмандон њоло дар факултет ба 
шогирдон дарс гуфта, ба аспирантону унвон/ўён роњбарї менамоянд. 

Таъсису оѓози фаъолияти ин кохи бегазанди посдорони сухан -
факултети филология, ба номи олимони муътабари соња  А. Мирзоев, 
Бањром Сирус, А. А. Семенов, М. С. Андреев, Ш. Њусейнзода, С. Ш. 
Табаров, Д. То/иев, Б. Ниёзмуњаммадов, Њ. Каримов,  Љ. Арзуманов, М. 
Фозилов, А. Л. Бухоризода ва бисёр дигарон сахт алоќаманд мебошад. Ин 
донишмандони фарзона барои ба ма/рои муътадил равона гаштани  
/араёни таълиму тарбия дар факултет ва тайёр намудани мутахассисони 
варзидаи соњаи филология, васеъ гардидани сохтори факултет ва муњайё 
намудани базаи таълимї корњои зиёдеро ба сомон расондаанд. 

Солњои 50-60-уми асри ХХ дар рушди минбаъдаи факултет олимони 
варзида - профессорон Д. Т. То/иев, В. М. Асрорї, Ш. Њусейнзода, С. Ш.  
Табаров сањми хеле арзанда гузоштаанд. Мањз њамин устодон аз њисоби 
шогирдони хушзавќу хушсалиќа устодони /авонро ба камол расонданд, ки 
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баъдан онњо идомабахши кору фаъолияти эшон гаштанд. Ин буд, ки як 
зумра /авонони хушзавќ, ба монанди М. Муњаммадиев, М. Н. Ќосимова, С. 
Њалимов, С. Имронов, Х. Шарифов, Њ. Ма/идов, М. Норматов, М. 
Бобомуродов, А. Неъматов, Њ. Талбакова, В. Абдулазизов ва дигарон сафи 
устодони факултетро пурра намуда, барои боз њам рушду инкишоф додани 
он сањми арзанда гузоштанд. Дар навбати худ, устодони мазкур шогирдони 
зиёдеро, ба монанди номзадњои илми филология, дотсентон А. Мирбобоев, 
М. Саломов, Д. Њомидов, С. Њалимова, Ж. Гулназарова, М. Низомов, П. 
Ниёзов, Н. Ќаландаров, Ф. Њайдаров, С. Эмомалї, Н. Каримов, С. 
Ќурбонов тарбия кардаанд, ки ифтихори ин боргоњи илму маърифат буда, 
онњоро метавон њамчун идомадињандагони анъанаи устодони хеш муаррифї 
кард. 

Айни замон дар факултети филология насли /адиде ба кори таълиму 
тарбия ва илм /алб шудаанд, ки кушиши идома додани анъанањои неки 
устодонро асоси фаъолияти худ ќарор додаанд, ба монанди: номзадњои 
илми филология М. Музофиршоев, Х. Камолов, У. Саъдуллоев, Њ. Дўстов, 
Ш. Бобомуродов, Ф. Мирзоёров, Г. Нозимова, М. Њайдаров, М. Аюбова, Ќ. 
Тўрањасанов, Г. Шукуров, А. Бобобеков, Х. Кабиров, М. Муслимов, Ш. 
Рањимова, О. Саид/аъфаров, Д. Њафиззода, Л. Бобоёрова ва муаллимони 
калону ассистентон Ќ. Нурќаев, З. Ёрова, Њ. Рањмонов, Л. Њо/ибоева, Н. 
Худоёрова, А. Авѓонов, Ф. Латифов, Њ. Муслимов, И. Бобомаллаев, М. 
Њасанов, Б. Аловиддинов, Г. Камолова, Д. Акбарова, М. Муродов, Н. 
Муњаммадхо/а, Д. Нуралиева, С. Холназарова ва М. Њасанов. 

 Факултети филологияро бисёр чењрањои машњуру шинохта ва 
донишмандони маъруф сарварї кардаанд. Нахустин декани факултети 
филология, ки он ваќтњо факултет номи таъриху филологияро дошт, 
Мануилов таъйин мешавад. Баъдтар номзади илми њуќуќ, дотсент Гранберг 
В.Г. ба ин вазифа пазируфта мешавад. Пас аз он, ки факултети њуќуќшиносї 
ба факултети таъриху филология муттањид мешавад, декани факултети 
таъриху филология олими забоншинос Арзуманов С.  Љ. таъйин мегардад. 
Дар солњои баъдї олимони машњури соњаи таъриху филология – Бухоризода 
А. Л., То/иев Д.Т., Каримов Т. Р., Неъматзода Т., Бобохонов М. ва минбаъд 
дар факултети филология Ќосимова М. Н., Асрорї В.М., Давлатов М., 
Усмонов И. К., Х. Шарифов, Х. Асозода, Имомзода М. С., Б. Шарифов, Д. 
Хо/аев, М. Саломов ва Мисбоњиддини Нарзиќул вазифаи декании 
факултетро ба уњда доштанд. Айни замон Сиро/иддини Эмомалї сарварии 
ин махзани илму адабро ба дўш дорад.  

Албатта, њар кадоме аз ин сарварон барои рушду нумуи факултет, 
мустањкам гардидани базаи илмї, таълимї ва тарбияи мутахассисони соња 
сањм гузоштаанд. Масалан, соли 1966 бо ташаббус ва дастгирии собиқ 
ректори донишгоњ шодравон С. А. Ра/абов ва декани факултет М. Н. 
Ќосимова (њоло доктори илми филология, узви вобастаи АИ ЉТ, профессор) 
нахустин шуъбаи журналистика дар сохтори факултет таъсис дода мешавад. 
Шуъбаи журналистика бисёр рўзноманигорони худшиносу хушсалиќаро 
барои Воситањои ахбори умум ба камол расонд ва баъдан дар заминаи 
њамин шуъба факултети мустаќил, факултети журналистка таъсис ёфт. 

 Дар ин солњо робитаю њамкории факултети филология ба марказњои 
бузурги илмию таълимии шањрњои Маскаву Санкт-Петербург, Тбилисї, 
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Боку, Тошканд, Ќазон хеле густариш меёбад. Донишмандони маъруфу 
машњури ин марказњо, ба монанди: М. Н. Боголюбов, А. Н. Болдирев, В. С. 
Расторгуева, А. З.  Розенфелд, В. А. Лившитс, С. Н. Соколов, И. О. 
Оранский, Л. Г. Гертсенберг, Љ. Гиюнашвили, А. Шафої, В. Б. Иванов, Х. 
Меннигулов ба аспирантону унвон/ўён роњбарї ва ба дониш/ўёни факултет 
курсу семинарњои махсус хондаанд.  

Факултети филология дар оѓози замони Истиќлолияти давлатии 
То/икистон, хусусан дар давраи муноќишањои дохилї тавонистааст, ки 
фаъолияти худро њамеша барќарор дошта, сарфи назар аз мушкилињо, сатњи 
илмї ва таълимиро ба таври муназзам нигоњ бидорад. 

Дар замони истиќлолият факултети филология ба њайси тарѓибгари 
забону адабиёт ва фарњангу тамаддуни миллати то/ик мавқеи хосса пайдо 
кард. Тўли ин солњо барои омода намудани мутахассисони соњибмаълумот 
ихтисосњои нави њу//атшиносї ва таъминоти њу//атии идорї, забоншиносї 
ва технологияи нави иттилоотї, тар/умаи бадеї, фарњанги /ањонї ва 
ватанї- фолклор ва мероси хаттї ифтитоњ ёфт. Аксари хатмкардагони ин 
ихтисосњо ба њайси тар/умон, кормандони бахшњои гуногуни идорањои 
давлатї ва ѓайридавлатї кору фаъолият доранд. 

Дониш/ўён аз соли дуюми тањсил мувофиќи завќу хоњишашон ба 
ихтисосњои кафедрањои тахассусї: забони адабии муосири то/икї, таърихи 
забон ва типология, назария ва адабиёти навини форсии то/икї, таърихи 
адабиёти то/ик /удо шуда, аз рўйи ихтисоси интихобкардаашон кори курсї, 
кори хатмкунї, маърўзаи илмї, реферат ва рисолаи дипломї менависанд, 
та/рибањои таълимї, омўзгорї, истењсолї ва пешаздипломї мегузаранд. 

Дар факултет барои таълими босамару нати/адењ кабинети му/ањњази 
«Махзани адаби профессор Худойназар Асозода», «Маркази фарњангии ба 
номи профессор Ш. Њусейнзода», кабинети ба номи профессор Д.Т. То/иев 
ва толори хониши доктор PHD ва магистр дар ихтиёри дониш/ўён ќарор 
дошта, мањфилњои илмї, адабї, вохўрию суњбатњои дониш/ўёну устодон бо 
арбобони илму фарњанг, чењрањои маъруфи /умњурї дар ин кабинету 
марказњо мутассил баргузор мегарданд. 

 Дар факултет корњои илмиву тадќиќотї пайваста бо раванди таълим 
/араён мегирад. Устодони факултет дар пан/ кафедра аз рўйи самтњои 
мушаххаси илмї кори тадќиќотї мебаранд. Масоили тадќиќшавандаи 
устодон характери илмиву назарї, илмиву амалї ва илмиву методї доранд. 
Нати/аи корњои илмии устодон дар шакли рисолањои илмї (номзадию 
докторї), илмию методї (дастури таълимї, васоити таълимї, китоби дарсї), 
маќолањо, гузоришњо дар конференсия ва семинарњои илмии ватанию 
хори/ї омода мешаванд. 

Дар факултет њамасола аз тариќи тањсили аспирантураю докторантура 
устодони /авону лаёќатманд рисолањои номзадию докторї навишта дифоъ 
менамоянд ва сафи устодони унвондорро пурра мегардонанд. Њамчунин аз 
соли тањсили 2015-2016 бо таќозои замон дар факултет ќабули доктор PHD 
ба роњ монда шуд. 

Устодони факултет дар конференсияњои /умњуриявї, байналмилалї 
фаъолона ширкат меварзиданду меварзанд. Махсусан, чењрањои бар/астаю 
намоёни илми филология, академикон: А. Рањмонзода ва М. Имомзода, 
аъзои вобастаи АИ То/икистон М.Н. Ќосимова, С.Ш. Табаров, 
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профессорон Х. Шарифов, Њ. Ма/идов, Х. Асозода, Д. Хо/аев, А. 
Мањмадаминов, У. Тоиров, Р. Рањмонов, А. Абдусатторов, Б. Маќсудов, Ш. 
Исрофилниё, М. Нарзиќул, З. Мухторов, Ф. Шарифова, С. Сабзаев, Ш. 
Кабиров, дотсентон Њ. Талбакова, М. Норматов, М. Солењов, М. 
Зайниддинов, М. Абдуррањмонова, Ж. Гулназарова, Р. Вањњобов, 
Сиро/иддини Эмомалї,  Мирбобоев А., М. Саломов, С. Анварї ва дигарон 
на танњо дар  Љумњурии То/икистон, балки берун аз марзи он низ маълуму 
машњуранд. 

Аз њайати устодони факултет 2 нафар академики АИ  ЉТ, 1 нафар узви 
вобастаи АИ То/икистон, 8 нафар узви Иттифоќи нависандагони 
То/икистон, 13 нафар профессор ва 9 нафар узви Иттињодияи 
рўзноманигорони То/икистон мебошанд. 

Дар факултет мањфилњои илмї адабї ва фаннии «Забоншиноси  
/авон», «Сипанди сухан», «Наќди адабї», «Адибони /авон», 
«Адабиётшиносї”  “Турсунзодахонї” ва  “Лоиќхонї» фаъолият мекунанд, 
ки дар онњо шогирдон тањти роњбарии устодони варзида бо гузоришу 
маърўзањои илмї ва намунаи э/одиёти назмию насрии худ иштирок 
менамоянд. Инчунин, дар назди кафедрањо мањфилњои илмии инфиродии 
профессорон ва дотсентони варзида фаъол њастанд, ки дар тарбияи 
шогирдон нақши муассир доранд. 

Дар сатњи донишгоњ мањфили “Посдорон ва дўстдорони забон” амал 
мекунад, ки фаъолияти он ба сурати густурда ба роњ монда шудааст.  

Мањфилњои илмї дар болоравии сатњи илмї ва касбии шогирдон 
сањми муњим доранд. Устодони варзидаи факултет шогирдонро аз тариқи 
њамин мањфилњо ба кори илмї  /алб менамоянд. Шогирдони факултет, ки 
дар ин мањфилњо мањорату малакаи илмии худро сайќал медињанд, дар 
озмунњои фаннї дар  /умњурї тайи чанд соли охир   /ойи аввалро ишѓол 
менамоянд. 

Адибони номдори муосири то/ик - Шоирони халқии Љумњурии 
То/икистон Мўъмин Қаноат, Бозор Собир,  Гулрухсор Сафиева, Гулназар 
Келдї, Аскар Њаким, Сайдалї Маъмур, Рањмат Назрї, Нависандањои 
халқии  /умњурї Юсуф Акобиров, Саттор Турсун, Сорбон, Аъзам Сидқї, 
Муњиддин Хо/аев, шоир ва адабиётшинос Рустами Вањњоб ва дигарон 
дастпарварони мањфили «Адибони /авон» - и факултет буда, аввалин 
чакидањои хомаи онњо дар њамин мањфил муњокима ва манзури хонандагон 
гардидаанд. 

Ин мањфил анъанаи на/иб дошт. Дар муњокима ва баррасии шеъру 
њикояи навќаламони мањфил адибони баркамол устод М. Турсунзода, М. 
Рањимї, Б. Рањимзода, Ф. Муњаммадиев ва дигарон иштирок мекарданд. 
Баъдтар ин анъанаи устодонро адибони  /авону хушистеъдод Бозор 
Собир,  Гулрухсор  Сафиева, Саттор Турсун, Рањмат Назрї, Зулфия Атої, 
ки парвардаи мањфили «Адибони /авон» буданд, идома дода, тез-тез 
мењмони ин мањфил мешуданд. Њарчанд ки чандин сол ин анъана гусаста 
гардид, њоло аз нав эњё шуда истодааст. Имрўзњо ин мањфил тањти роњбарии 
олиму адиби шинохта Рустами Вањњоб фаъолияти хубу босамар дорад. 
Доираи шогирдони мањфили мазкур мањдуд набуда, инчунин, дониш/ўёни 
э/одкорро аз факултањои дигар низ фаро мегирад.  
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  Дар факултет корњои ташкилию тарбиявї як  /узъи  /удонашавандаи 
фаъолияти њар як устод мањсуб меёбад. Устодони факултет ин корро,  аз як 
тараф, дар фаъолияти њаррўзаи худ ан/ом дињанд, аз  /ониби дигар, дар 
њамкорї бо ташкилотњои  /амъиятї: иттифоќи касаба, шўрои кураторону 
духтарон ва созмони  /авонон амалї мегардонанд. 

Дар факултет тибќи квотаи Президентї як гурўњ дониш/ўён тањсил 
мекунанд, ки аксари онњо бо бањои хубу аъло хонда, дар корњои  /амъиятї 
фаъолона иштирок менамоянд. 

Дастовардњои факултет дар пан/ соли охир баёнгари ин аст, ки 
устодони факултет бо њисси баланди масъулиятшиносї кору фаъолият 
намуда, дар њамаи бахшњо ба комёбињои назаррас соњиб шудаанд. Сол то 
сол сатњи азхудкунии барномањои таълимї аз /ониби дониш/ўёни факултет 
боло рафта, иштироки онњо дар дарсњо, мањфилу озмунњо хеле хуб шудааст. 
Дар солњои 2010 – 2016 аз  /умлаи устодону аспирантони факултет 5 нафар 
рисолаи докторї ва 13 нафар рисолаи номзадї дифоъ намуданд. 

 Таълифоти устодони факултет низ назаррас аст. 
 Равобити байналмилалии факултет бар мабнои густариши доираи 

њамкорињои таълимї, илмї-тадқиқотї ва омўзишї ба роњ монда шудааст. 
Аз давраи пас аз барқарории истиқрори сулњу вањдати миллї дар кишвари 
азизамон то ин /ониб чандин шањрвандони хори/ї, аз кишварњои Эрон, 
Афғонистон, Покистон, Чин, Канада, Туркия, Олмон, Амрико, Куриё ба 
њайси забономўз, магистрант, аспирант ва унвон/ў дар маркази омўзиши 
забонњо ва кафедрањо ба тањсил фаро гирифта шудаанд. Донишмандони 
хори/ї дар доираи ширкат дар конференсияњои байналмилалї ба факултет 
ташриф овардаанд. Устодони факултет дар конференсия ва семинарњои 
байналмилалї фаъолона ширкат намуда, дар чунин нишастњои илмие, ки 
дар кишварњои Россия, Чин, Эрон, Афғонистон, Њиндустон, Покистон ва 
дигар кишварњо баргузор гардидаанд, иштирок ва суханронї кардаанд. 

 
 

Сиро�иддини Эмомалї – декани 
 факултети филологияи ДМТ 
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Абдурањмонова Мастура Амиралиевна – номзади 
илмњои филология, дотсенти кафедраи забони адабии 
муосири то/икии факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон.   

25-уми июни соли 1960 дар шањри Кўлоби вилояти 
Хатлон таваллуд шуда, соли 1976 мактаби миёна, соли 
1980 факултети филологияи то/ики Донишгоњи 
давлатии шањри Кўлоб, соли 1990 шуъбаи рўзонаи 
аспирантураи Унверситети давлатии То/икистон ба 
номи В. И. Ленинро хатм карда, рисолаи номзадиро 

дар мавзўи «Сохтор ва маънои /умлаи амрї дар забони адабии муосири 
то/икї» соли 2002 дифоъ намудааст.  

 Дар соли 2014 барои дастовардњо дар соњаи илми гуманитарї бо 
медали «Хизмати шоиста», соли 2011 барои хизматњои бисёрсолаи дар 
соњаи маориф, бо нишони «Аълочии маорифи То/икистон» сазовор 
дониста шудааст.    

 Муаллифи китоби «Шасти камолот» (бо шариктаълиф) (2009); 
«Љумлаи амрї дар забони адабии то/икї» (2010); «Забон-њастии миллат 
Душанбе» (мураттиб) (2013); «Вожашиноси нозукбин ва омўзгори асил» 
(мураттиб) (2013) зиёда аз 50 маќолаи илмї-оммавї ва васоиту дастурњои 
таълимї мебошад. 

 Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2002-2005 /онишини декани 
факултети филологияи ДМТ дар ихтисоси њу//атнигорї; аз соли 2007 то 
соли 2016 мудири кафедраи забони адабии муосири то/ики факултети 
филологияи ДМТ буданд. Аз соли 2014 аъзои њайати мушовараи Кумитаи 
забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии То/икистон. 
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Абдусатторов Абдушукур - доктори илмњои 
филологї, профессори кафедраи таърихи адабиёти 
то/ики факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.   

28-уми апрели 1954 дар шањри Конибодом 
таваллуд шуда,  соли 1976 шуъбаи арабї-то/икии 
факултети шарќшиносї, соли 1992 аспирантураи 
Донишгоњи омўзгории То/икистонро хатм карда, 
соли 1994 рисолаи номзадиро дар мавзўи «Ташаккул 
ва тањаввули рубої дар адабиёти асрњои 10-11 форсу 

то/ик» дифоъ намудааст. Cоли 2003 рисолаи докториро дар мавзўи 
«Таъсири забон ва адабиёти араб ба адабиёти асри 11 (Ањди Сомониён ва 
Ѓазнавиёни аввал)» дифоъ кардааст. 

 Муаллифи китобњои «Талмењ дар шеъри ањди Сомониён» (1996), 
«Рўъяти Ќуръон дар шеър» (1997), «Арабият ва адабиёти ањди Ѓазнавиён» 
(2001), «Равобити адабии Арабу А/ам дар асри 11» (2003), «Шоирони ањди 
Сомониён» (1999, бо њамќаламии профессор Х. Шарифов), «Сўзании 
Самарќандї. Мунтахаби ашъор» (2006, бо њамќаламии профессор Имомов 
М.), «Саъдии Шерозї. Насињат-ул-мулк» (2007, бо њамќаламии профессор 
Имомов М.), «Асрори шеъри марѓуб» (2005), «Ашъори њамасрони Рўдакї» 
(2007, бо њамќаламии профессор Х. Шарифов),  «Ашъори њакимон ва 
орифон» (2011, бо њамќаламии профессор Х. Шарифов), «Таърихи 
адабиёти араб» (2009), «Таърихи Систон» (2013, бо њамќаламии профессор 
Имомов М.) ва зиёда аз 300 маќолаи илмї, илмї-омавї ва васоиту 
дастурњои таълимї мебошад. 

 Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2006-2009 мудири кафедраи 
забонњои хори/ї; солњои 2009-2013 мудири кафедраи забони то/икии 
Донишгоњи славянии То/икистону Россия. 
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Абдулазизов Вањоб/он – номзади илмњои филология, 
дотсенти кафедраи забони адабии муосири то/икии  
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.   

29-уми октябри соли 1955  дар /амоати дењоти 
Гулистон, ноњияи Ленин (њоло н. Рўдакї) таваллуд 
шуда, соли 1972 мактаби миёна, соли 1977 шуъбаи 
рўзонаи факултети филологияи то/ики Донишгоњи 
давлатии То/икистон, соли 1985 шуъбаи ѓоибонаи 
аспирантураи Унверситети давлатии То/икистон ба 

номи В.И. Ленинро хатм карда, рисолаи номзадиро  дар мавзўи «Љумлаи 
мураккаби тобеъ бо /умлаи пайрави пуркунанда дар забони адабии 
њозираи то/ик» соли 1993 дифоъ намудааст.  

Дорандаи нишони сарисинагии «Аълочии маорифи халќи То/икистон»  
(2011), ордени давлатии Љумњурии Афѓонистон - «Фидокорї», медали 
Давлатии Љумњурии Афѓонистон «Аз мардуми сипосгузори Афѓонистон» 
(1987-1988) ва медали «10-солагии Инќилоби Савр» (1988) њамчунин 
медалњои фахрии КМ ВЛКСМ- «За активную работу в комсомоле» (1981); 
«Трудовая доблесть» (1983); медали КМ ВЛКСМ ва Комитети Созмонњои 
Љавонони (КМО) СССР - «За укрепления мира, дружбы и солидарности 
молодёжи»(1987) ва «Медали ифтихорї»-и «Созмони Демократии 
Љавонони Афѓонистон» - ду дафъа солњои 1983 ва 1987 инчунин чандин 
Ифтихорномањои    Вазорати маориф мебошад. 

Муаллифи китоби «Пешгирии инфексияи ВНМБ (ВИЧ – инфексия) ва 
/авонон»(2010) ва «Хусусиятњои  сохторию маъноии /умлаи пайрави 
пуркунанда дар забони адабии то/ик» (2013)» зиёда аз 90 маќолаи илмї-
оммавї ва васоиту дастурњои таълимї мебошад.  

 Фаъолияти /амъиятию роњбарї: муовини декани факултети 
филологияи ДМТ оид ба илм (1996-2005), Сардори Раёсати муносибатњои 
байналмилалии Вазорати маорифи То/икистон (2005- 2009), ректори 
Донишкадаи /умњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони 
соњаи маориф (2009-20012). Мудири шуъбаи илм ва инноватся (2012 -2013), 
мудири шуъбаи тањсилоти олии касбї ва баъдидипломии Пажўњишгоњи 
рушди маорифи Академияи тањсилоти То/икистон (2013-2014). Директори 
Маркази табъу нашр, тар/ума ва баргардони Донишгоњи миллии 
То/икистон (аз соли 2014 то њол)  
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Аюбова Мамлакат  Бойтураевна - номзади  илмњои 
филология,  дотсенти кафедраи забони то/икї ва 
усули таълими забон ва адабиёти то/икии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон.  

 12-уми декабри соли 1956 дар ноњияи Шањритузи 
вилояти Ќўрѓонтеппа (њозира Хатлон) таваллуд шуда, 
соли 1974 мактаби миёна, соли 1979 факултети 
филологияи Донишкадаи давлатии омўзгории ш. 
Душанбе, соли  1998 шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи 
Донишгоњи давлатии миллии То/икистонро хатм 

карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Антропонимияи то/икони навоњии 
Шањритузу Ќубодиён (номњои ашхос)» соли 2002 дифоъ намудааст. 

 Муаллифи  китобњои дарсии “Забони то/икї барои гурўњњои русии 
факултетњои ѓайрифилологї)» (2008, 2014 (бо такмилу тасњењ); “Забони 
то/икї (дастури амалї барои факултети биология)” (2010); “Забони 
то/икї (барои факултетњои  биология ва тиббиву дорусозї)” (2013); 
«Барномаи таълимї аз фанни забони то/икї барои гурўњњои русии 
ихтисосњои ѓайрифилологї» (2010), муаллифи рисолаи илмии 
«Антропонимияи то/икони навоњии Шањритузу Ќубодиён (номњои 
ашхос)”(2013) ва зиёда аз 50 маќолаи илмї-тадќиќотї ва оммавию методї 
мебошад.  
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Акбарова Давлатбї Нусратуллоевна – муаллимаи 
калони кафедраи забони то/икї ва усули таълими 
забон ва адабиёти то/икии факултети филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон.  

20-уми ноябри соли 1972 дар дењаи Боѓи Њабиби 
ноњияи Муъминободи вилояти Хатлон таваллуд 
шуда, соли 1990 мактаби миёна, соли 1995 факултети 
филологияи то/ики Донишгоњи давлатии омўзгории 
ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии шањри Кўлоб, соли 
2005 шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи 

давлатии миллии То/икистонро хатм намудааст. Дар мавзўи 
“Калимасозии морфологии достони “Сиёвуш”-и “Шоњнома”-и Абулќосим 
Фирдавсї” тањќиќот бурда истодааст. 

Муаллифи як ќатор маќолањои илмї ва дастури таълимии “Забони 
то/икї” барои факултети њуќуќшиносї мебошад.  
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Авѓонов Алишер Файзуллоевич - ассистенти 
кафедраи таърихи адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

 26-уми ноябри соли 1987 дар ноњияи 
Ор/оникидзеобод (њоло шањри Вањдат) таваллуд 
шудааст. Соли 2004 мактаби миёна, соли 2009 
факултети филологияи то/ик, соли 2013 шуъбаи 
рузонаи аспирантураи ДМТ хатм намудааст. Рисолаи 
номзадии худро дар мавзўи “Пайдоиш ва рушди 
шеъри маснўъ дар адабиёти форсї (асрњои 11-12)” ба 

ан/ом расонида, дар њоли муњокима ќарор дорад.  
Муаллифи маќолањои “Ќавомии Мутарразї ва ќасидаи маснўи ў (2012), 

“Сохторшиносии ќасидаи “Бадоеъ-ул-асњор-фи-саноеъ-ул-ашъор” (2012); 
“Воситањои бадеии шеъри маснўъ” 2012, “Матни комили ќасидаи маснўи 
Ќавомии Мутарразї” (2012), “Ќасидаи маснўъ ва анвои он” (2012), 
“Маънї ва мафњуми шеъри маснўъ” (2013), “Хабари ќатли Абўмуслими 
Хуросонї” (2014). 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: аз 01.09.2014 то њол /онишини декан 
оид ба тарбияи факултети филологияи ДМТ. 
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Аловиддинов Бурњониддин Давронович –ассистенти 
кафедраи забони адабии муосири то/икии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон.  

 1-уми январи соли 1986 дар дењаи Нўшори 
ноњияи То/икобод дар оилаи зиёї ба дунё омада, соли 
2003 мактаби миёна ва соли 2008 факултети 
филологияи то/ик, соли 2012 шуъбаи рўзонаи 
аспирантураи  Донишгоњи миллии То/икистонро 
хатм намуда, рисолаи номзадиашро дар мавзўи 
«Ифодаи категорияи грамматикии намуд дар 

иборањои фразеологии забони адабии муосири то/икї» ба ан/ом 
расонида, дар њоли њимоя ќарор дорад. 

 Муаллифи маќолањои “Муродифњои феълњои ёвари намудњои мутлаќ 
ва давомдори иборањои фразеологии феълии забони адабии то/икї”(2013) 
“Ифодаи намуди мутлаќ дар фразеологии феълии забони то/икї”(2013) 
“Намуди умумии иборањои фразеологии феълии забони адабии то/ик ва 
фарќи   он аз намудњои мутлаќ ва давомдор”(2013). 



31 
 

 Амирқулов Субҳон - доктори илмҳои филлология, 
профессор. 

25-уми июли соли 1935 дар маҳаллаи Гулшани 
ноҳияи Хузори вилояти Қашқадарёи Љумҳурии 
Ўзбакистон таваллуд шудааст. Адабиётшинос, доктори 
илми филология (1997), профессор (1998), Корманди 
шоистаи Љумҳурии То/икистон (2005). Хатмкардаи 
Донишгоҳи омўзгории ш. Душанбе (1955). Солҳои 
1955-1957 муҳаррири калони Нашриёти давлатии 
То/икистон, 1957-1960 аспиранти шуъбаи рўзонаи 

Донишгоҳи омузгории ш. Душанбе, 1960-1966 ассистент, муаллими калони 
ДДТ, 1967-1997, муаллими калони факултети филологияи ДДТ, солҳои 1998-
2008, профессори кафедраи таърихи адабиёти то/ики факултети филологияи 
ДДМТ буда, аз соли 2008 то ин/ониб ходими илмии Институти илмї-
тадқиқотии ДМТ мебошад. 

Дорандаи Љоизаҳои “Собиқадори меҳнат”, нишони “Аълочии маорифи 
Љумҳурии То/икистон”, Грамотаи фахрии мактабҳои олии Љумҳурии 
То/икистон ва ордени “Шараф” мебошад. 

Муаллифи китобҳои “Љунайдуллоҳи Ҳозиқ ва достони ў “Юсуф ва 
Зулайхо” (1967), “Адабиёти то/ик дар нимаи якуми асри 19” (1980), 
“Фирдавсї ва мактаби адабии Аҳмади Дониш” (1995), “Таҳаввули 
адабиётёти то/ик дар нимаи аввали асри 19” (1997), “Рўдакї- падидаи нодир 
ва /аҳонии тамаддуни аҳди Сомониён” (1999), “Таҳаввули жанрҳои 
адабиёти то/ик дар нимаи аввали асри 19” (2005), “Падидаи нодир” (2008), 
“Нигоҳе ба инктшофи таърихи адабиёти то/ик дар Мовароуннаҳр (қарни 
19)” (2010),  “Устод Рўдакї-аввалин шоири миллї ва /аҳонї” (2015), 
барномаҳо ва беш аз сад мақолаи илмї-омавї ва методист.  
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Бобомуродов Миршакар – номзади илмњои филология, 
дотсенти кафедраи забони адабии муосири то/икии  
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.   

29-уми декабри соли 1942 дар шањри Пан/акенти 
вилояти Суѓд таваллуд шуда, соли 1961 мактаби миёна, 
соли 1967 факултети филологияи то/ики ба номи 
В.И.Ленин, соли 1970 шуъбаи рўзонаи аспирантураи 
Донишгоњи давлатии Тифлис (Гур/истон)-ро хатм 
карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Сохтори 

фонетикию фонологии калимањои якњи/огї» соли 1975 дифоъ намудааст.  
Дар соли 2001 барои хизмати бисёрсола дар соњаи маориф бо нишони 

сарисинагии «Аълочии маорифи То/икистон» ва соли 2002 бо медали 
«Хизмати шоиста»  мукофотонида  шудааст.    

 Муаллифи китоби «Таълими баъзе масъалањои душвори  фонетика ва 
имлои забони то/икї» (2005);«Забони то/икї барои синфи 5» (бо 
њаммуаллифї) (2009); «Барномаи забони адабии муосири то/ик» (бо 
њаммуаллифї) (2005); «Луѓати мухтасари калимасозии забони адабии 
то/ик» (2012); «Нишондоди методї ба китоби дарсии «Забони то/икї» 
барои синфи 5» (бо њаммуаллифї) (2009); «Љамоли мард дар фасоњати 
гуфтори ўст» (2012) зиёда аз 80 маќолаи илмї ва васоиту дастурњои 
таълимї мебошад. 
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Бобомуродов Шуњрат Мавлонович– номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи забони адабии 
муосири то/икии факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон.   

18-уми майи соли 1983 дар шањри Пан/акенти 
вилояти  Суѓд таваллуд шуда, соли 2001 мактаби 
миёна, соли 2006 факултети филологияи то/ик, соли 
2010 шуъбаи ѓоибонаи  аспирантураи Донишгоњи 
миллии То/икистонро хатм карда, рисолаи 

номзадиро  дар мавзўи «Хусусиятњои морфологии забони њу//атњои 
меъёрию њуќуќии соњаи маориф» соли 2011 дифоъ намудааст.  

Муаллифи китоби «Хусусиятњои морфологии забони њу//атњои 
меъёрию њуќуќии соњаи маориф» (2014), «Роњнамои  машѓулиятњои амалї 
аз фанни забони адабии муосири то/икї (морфология)» (2014), «Барномаи 
њу//атнигории муосир» (бо њаммуаллифї) (2013), «Барномаи коргузорї» 
(бо њаммуаллифї) (2013), «Барномаи лингвистикаи њу//ат» (бо 
њаммуаллифї) (2015) ва зиёда аз 20 маќолаи илмї омавї мебошад.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2008-2014 котиби илмии 
кафедраи забони адабии муосири то/ики факултети филологияи ДМТ; аз 
соли 2011 то њол раиси Шўрои олимон ва муњаќќиќони /авони факултети 
филологияи ДМТ мебошад.  



34 
 

Бобобеков Алишер Мирбобоевич - номзади илми 
филология, дотсенти  кафедраи забони то/икї ва 
усули таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи ДМТ. 
1-уми сентябри соли 1965 дар шањри Пан/акенти 
вилояти Ленинобод (њоло Суѓд) таваллуд шуда, соли 
1982 мактаби миёна, соли 1990 факултети филологияи 
то/ики Университети давлатии То/икистонро (њоло 
ДМТ) хатм карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи 
“Ќатрони Табрезї ва мероси адабии ў” соли 2012 

дифоъ намудааст. 
 Муаллиф ва мураттиби китобу дастурњои таълимии “Дастури 

иншонигорї” (2009), “Замимаи китоби дарсї барои дониш/ўёни гурўњњои 
то/икии факултетњои иќтисодї” (2009), “Марвориде аз уќёнуси беканор” 
(2010), “Ќатрони Табрезї”(2014), “Забони то/икї” (2016) ва зиёда 30 
маќолањои илмиву оммавї мебошад. 
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Бобомаллаев Илњом/он Љанобович – ассистенти 
кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 
то/икии факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон. 

10-уми июли соли 1989 дењаи Ворухи ноњияи 
Исфараи вилояти Суѓд таваллуд шуда, соли 2007  
гимназия, соли 2012  факултети филологияи то/ики 
Донишгоњи давлатии омўзгории То/икистон ба номи 
Садриддин Айниро хатм кардааст. Аз соли 2012 дар 
шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи ДДОТ ба номи С. 

Айнї тањсил карда, дар мавзўи «Наќши Амин/он Шукўњї дар адабиёти 
солњои 1950-1970» рисолаи номзадї таълиф намуда истодааст. 

Барои иштироки фаъолона дар корњои /амъиятиву илмї ва озмунњо бо 
чандин ифтихорнома, таќдирнома ва дипломи Вазорати маорифи 
Љумњурии То/икистон, Кумитаи кор бо /авонони Љумњурии То/икистон 
ќадрдонї шудааст. Дар озмуни /умњуриявии корњои илмї-тадќиќотии 
дониш/ўёни муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии То/икистон 
тањти унвони «Дониш/ў ва пешрафти илмию техникї-2010» бахшида ба 
соли маориф ва фарњанги техникї /ойи аввалро ишѓол намудааст. 

Муаллифи маќолањои «Рўдакї аз нигоњи А. Тоњир/онов», «Мавќеи 
касбу њунаромўзї дар ашъори Рўдакї», «Сандуќчаи тилоии њарфу 
њи/о…», «Домани шеър зи дасташ надињад Пўлодї…», «Мавзўъ ва 
мундари/аи силсилаи шеърњои «Муњаббат ва оила» - и А. Шукўњї, 
«Нигоње ба забон ва услуби бадеии Амин/он Шукўњї», «Шукўњї ва 
мусиќї». 
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Гулназарова Жило Бўриевна - номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 
19-уми сентябри соли 1972 дар дењаи Боѓи Њабиби 
ноњияи Мўъминободи вилояти Кўлоб (њоло вилояти 
Хатлон)  таваллуд шуда, соли 1989 мактаби миёнаро 
бо медали нуќра, соли 1994 факултети филологияи 
то/ики Донишгоњи давлатии То/икистонро бо 

дипломи аъло хатм карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Таснифоти 
маъноии феъл дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї» соли 2009 дифоъ 
намудааст. 

  Барои сањмгузор будан дар соњаи маориф ва таълиму тарбияи насли 
наврас соли 2010 бо ифтихорномаи Донишгоњи миллии То/икистон, соли 
2012 бо ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии То/икистон 
ва соли 2015 бо нишони «Аълочии маорифи То/икистон» сазовор дониста 
шудааст. 

   Муаллифи китобњои «Таснифоти маъноии феъл дар «Бањористон» - и 
Абдуррањмони Љомї» (2011), «Луѓати феълњои «Бањористон» - и 
Абдуррањмони Љомї» (2014) ва зиёда аз 30 маќолаи илмї ва васоиту 
дастурњои таълимї мебошад. 

   Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2006-2009 котиби илмии 
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ; 
солњои 2008-2011 раиси Шўрои бонувону духтарони факултети 
филологияи ДМТ; аз соли 2012 то њол мудири кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи ДМТ мебошад.  



37 
 

Ѓаффоров Шоњрух Њабибуллоевич - номзади 
илмњои филология, дотсенти  кафедраи забони 
то/икї ва усули таълими забон ва адабиёти то/ики 
факултети филологияи  ДМТ. 
 31-уми январи соли 1976 дар  дењаи Иттифоќи 
ноњияи Фархор таваллуд шуда, соли 2005 шуъбаи 
рўзонаи факултети филологияи Донишгоњи 
давлатии миллии То/икистонро бо дипломи аъло 
хатм намуда, соли 2005 шуъбаи рўзонаи 
аспирантураи Донишгоњи давлатии миллии 

То/икистонро хатм намуда, рисолаи номзадиашро дар мавзўи “Азраќии 
Њиравї ва хусусиятњои бадеї  эстетикии ќасоиди ў” соли 2012 дифоъ 
кардааст.  

Вобаста ба тадќиќоти илмї як монография тањти унвони 
«Ќасидасарои навовар (Азраќии Њиравї)» ба чоп расонида, муаллифи 
зиёда аз 20 маќолаи илмї ва илмї – оммавї мебошад. Инчунин китоби 
дарсии “Забони то/икї” (барои ихтисосњои таъриху фалсафа) - ро бо 
њаммуаллифї навиштааст. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2005-2007 муовини декани 
факултети филологияи ДМТ оид ба тарбия; аз соли 2009 то моњи сентябри 
соли 2011 ёвар ва мушовири муовини аввали ректори Донишгоњи миллии 
То/икистон оид ба таълим; солњои 2011 - 2013 мудири шуъбаи тайёрии 
ДМТ; аз соли 2013 то њол  директори литсейи риёзї -табиии ДМТ.  
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Дўстов Њамрохон Љумъаевич – номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи забони адабии 
муосири то/икии факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

13-уми сентябри соли 1981 дар дењаи Хо/аѓалтони 
ноњияи Шўрообод (њоло Шамсиддини Шоњини 
вилояти Хатлон) таваллуд шуда, соли 1998 мактаби 
миёна, соли 2005 факултети филология, соли 2010 
шуъбаи рўзFонаи аспирантураи Донишгоњи миллии 
То/икистонро хатм карда, рисолаи номзадиро дар 

мавзўи «Воњидњои фразеологии ташбењї дар забони адабии муосири 
то/ик» соли 2010 дифоъ намудааст.  

Муаллифи китоби «Воњидњои фразеологии ташбењї дар забони адабии 
муосири то/ик» (2014) ва зиёда аз 20 маќолаи илмї ва васоиту дастурњои 
таълимї мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: 2011-2013 ёрдамчии муовини ректор 
оид ба таълими ДМТ; аз 21.10.2013 то 12.01.2015 мудири шуъбаи 
та/рибаомўзї ва кор бо мутахассисони /авони ДМТ; аз 12.01.2015 то 
31.05.2016 директори Маркази фарњангї-таълимии Конфутсий дар назди 
ДМТ ва аз 01.06.2016 то њол мудири кафедраи забони адабии муосири 
то/икии факултети филологияи Донишгоњи миллии То/икистон мебошад.  
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Ёрова Зебуниссо Назаровна – ассистенти кафедраи 
назария ва адабиёти навини форсии то/икии 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.   

10-уми ноябри соли 1964 дар ноњияи Рўдакї 
таваллуд шуда, соли 1981 мактаби миёна, соли 1986 
шуъбаи рўзонаи факултети филологияи то/ики ДМТ, 
соли 1993 шуъбаи ѓоибона аспирантураи Донишгоњи 
миллии То/икистонро хатм карда, дар мавзўи 
«Мавќеи Љумъа Одина дар насри муосири то/ик» 

тањќиќот бурда истодааст.  
Мураттиби барномаи «Таърихи адабиёти то/ик» (2013) ва зиёда аз 35 

маќолаи илмї- омавї мебошад.  
Соли 2016 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, 

сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони «Аълочии 
маорифи То/икистон» сазовор дониста шудааст.    
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Зайнидинов Муртазо (Мухтадо) – номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи назария ва адабиёти 
навини форсии то/икии факултети филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон. 

3-юми декабри соли 1958 дар дењаи Ворухи ноњияи 
Исфараи вилояти Суѓд таваллуд шуда, соли 1976 
мактаби миёна, соли 1981 факултети филологияи 
то/ики ДМТ, соли 1987 шуъбаи рўзонаи 
аспирантураи Университети давлатии То/икистон ба 
номи В. И. Ленинро хатм карда, рисолаи номзадиро 
дар мавзўи «Робитањои адабии халќњои то/ику тотор 

дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX» дифоъ намудааст.  
Соли 2009 барои хизматњои бенуќсон дар соњаи маориф бо нишони   

«Аълочии маорифи халќи То/икистон»; соли  1998 «Аълочии матбуоти 
Љумњурии То/икистон»; соли 2010 «Аълочии фарњангии Љумњурии 
То/икистон»; соли 2009 сазовори мукофоти давлатии «Ордени дўстї» 
гардидааст. 

Муаллифи китобу дастурњои «Машъалафрўз» (1995), «Рањнамои 
накўињо» (1998), «Фонуси ёдњо» (1998), «Ќайюм Носирї. Абўалї Сино» 
(2008), «Адабиёти /ањон» (2001), «Тафсири Њусайнї. Сураи Юсуф» (2004), 
(бо њаммуалифї) «Таърихи адабиёти хори/ї» (2005), «Ёде аз бузургон» 
(2010), «Таърихи адабиёти хори/ї» (2015), «Пайванди халќњо ва 
тамаддунњо» (2016). Барномаи таълимии адабиёти иттињод (2005), 
Барномаи таълимии адабиёти хори/ї (2005), китоби дарсии «Адабиёти 
/ањон барои синфњои 10-11» (2001). 

Муалифи зиёда аз 300 маќолањои илмї, илмї-оммавї, таълимї-методї 
ва китобу дастурњо мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1993-1996 муовини декани 
факултети журналистика ва тар/умонии ДМТ оид ба корњои таълим ва 
тарбия;  солњои 1999 - 2001 Мудири шуъбаи таълими Донишгоњи давлатии 
миллии То/икистон;  солњои 2001 - 2002 муовини Сардори ќисми таълими 
ДДМТ. Соли 2002 тариќи гузариш фаъолияти мењнатиашро дар Дастгоњи 
и/роияи Президенти Љумњурии То/икистон ба сифати сармутахассис 
идома додааст. Соли 2005 тариќи гузариш ба ДДМТ баргашта то соли 
2008 ба сифати сардори Идораи таълимию методї фаъолият намудааст.  
Солњои 2008 - 2011 декани факултети журналистикаи ДМТ; аз соли 2013 то 
њол мудири кафедраи назария ва адабиёти навини форсии то/икии 
факултети филологияи ДМТ.  

Узви Иттињоди тар/умонњо ва ноширони Иттињоди давлатњои мустаќил 
ва Балтия; аъзои Иттифоќи журналистони То/икистон (2009), аъзои 
Иттифоќи нависандагони То/икистон (2015).  
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Зоѓакова Гурдофарид Исроиловна – номзади илмњои 
филология, котиби илмии Шўрои олимони ДМТ ва  
дотсенти кафедраи забони то/икї ва усули таълими 
забон ва адабиёти то/ики факултети филологияи 
ДМТ. 

7-уми ноябри соли 1979 дар ноњияи Шањритуси 
вилояти Ќўрѓонтеппа (дар айни њол вилояти Хатлон)  
таваллуд шуда, соли 1998 мактаби миёна, соли 2007 
шуъбаи рўзонаи факултети филология то/ики ДМТ, 
соли 2011 шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи 

миллии То/икистонро хатм карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи 
«Идиомањо дар забони адабии муосири то/ик (дар асоси маводи осори 
бадеии С. Айнї)» соли 2011 дифоъ намудааст.  

Дар соли 2016 бо  «Ифтихорнома» - и Донишгоњи миллии То/икистон 
сарфароз гардонида щудааст. 

Муаллифи маќолањои илмии «Синонимњои идиоматикї дар насри 
Садриддин Айнї» (2009), «Нишонањои муњимтарини воњидњои 
фразеологї» (2010), «Ро/еъ ба масъалаи нишонањои муњимтарини 
идиоматикии воњидњои фразеологии забони то/икї» (2010), «Мавќеи 
гурўњњои маъноии ифодањои идиоматикї дар насри бадеии С. Айнї» 
(2011), «Мавќеи санъатњои бадеї дар ќолаби идиомањои осори бадеии С. 
Айнї» (2011), «Унсурњои маъноии ифодањои идиоматикї дар насри 
бадеии Садриддин Айнї» (2012) ва «Ифоданокии воњидњои идиоматикї 
дар насри бадеии С. Айнї» (2014) мебошад. 
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Имомзода Муњаммадюсуф Сайдалї - доктори 
илмњои филология, академики Академияи илмњои 
Љумњурии То/икистон, профессори кафедраи 
назария ва адабиёти  навини форсии то/икии 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон. 

28-уми апрели 1959 дар ноњияи Темурмалик 
таваллуд шуда, соли 1976 мактаби миёна, соли 1986 
факултети филологияи Университети давлатии 
То/икистон ба номи   В. И. Ленин (њоло Донишгоњи 

миллии То/икистон), соли 1991 аспирантураи Академияи илмњои 
Љумњурии То/икистонро хатм карда, соли 1991 рисолаи номзадиро дар 
мавзўи «Њунари портретофарї дар насри Садриддин Айнї» ва соли 2002 
рисолаи докториашро дар мавзўи «Љањонбинї ва тафаккури бадеии 
Садриддин Айнї» дифоъ намудааст.  

 Дар соли 2009 бо нишони «Аълочии маорифи То/истон», соли 2011 
аз /ониби Њукумати Љумњурии То/икистон бо ордени «Дўстї», Грамотаи 
Сарони давлатњои ИДМ, Грамотаи Кумитаи и/роияи Котиботи ИДМ, 
нишони «Аълочии матбуоти Љумњурии То/икистон» (2016) ва як ќатор 
ифтихорномаву мукофотњои ватаниву хори/ї ќадрдонї шудааст.  

Имомзода Муњаммадюсуф аз соли 2011 ин/ониб Корманди фахрии 
тањсилоти олии касбии Федератсияи Россия, аз соли 2013 доктори фахрии 
Донишгоњи педагогии Синзяни Љумњурии Мардумии Чин ва аз соли 2013 
доктори фахрии Донишгоњи давлатии забоншиносии Москва мебошад.  

Муаллифи китобњои «Маънавият ва наќши зоњир» (2000), «Љањонбинї 
ва тафаккури бадеии Садриддин Айнї» (2001), «Сужет ва тасвир дар насри 
Садриддин Айнї» (2007), «Хирмани андеша» (2010) ва зиёда аз 200 
маќолаи илмї ва васоиту дастурњои таълимї мебошад.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1991 – 1999 муовини декани 
факултети филологияи ДДМТ оид ба таълим; солњои 1999-2004 декани 
факултети филологияи ДДМТ; солњои 2004 – 2012 ректори Донишгоњи 
Славянии Россияву То/икистон фаъолият намуда, аз соли 2012 то њол 
ректори Донишгоњи миллии То/икистон аст.  

Солњои 2009–2012 Раиси Шўрои диссертатсионї оид ба њимояи 
рисолањои докторї ва номзадї дар назди Донишгоњи Славянии Россия ва 
То/икистон; аз соли 2013 то њол Раиси Шўрои диссертатсионї оид ба 
њимояи рисолањои докторї ва номзадї дар назди Донишгоњи миллии 
То/икистон.  
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Исматуллозода Ширин – доктори илмњои филология, 
профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.   

14-уми марти соли 1970 дар ноњияи Њисор таваллуд 
шуда, соли 1992 шуъбаи рўзонаи факултети 
филологияи то/ики ДМТ, соли 1997 шуъбаи рўзонаи 
аспирантураи Донишгоњи давлатии миллии 
То/икистонро хатм карда, рисолаи номзадиро соли 
2007 дар мавзўи «Баъзе хусусиятњои лексикї-

семантикии ѓазалиёти Камол» ва рисолаи докториро дар мавзўи 
«Хусусиятњои забонї ва корбурди истилоњоти соњавї дар асрњои Х1 – 
Х11» соли 2014 дифоъ намудааст. 

       Муаллифи китобњои «Дафтари ишќ (Баъзе хусусиятњои лексикї-
семантикии ѓазалиёти Камол)», «Баъзе масъалањои назариявии илми 
истилоњшиносї», «Истилоњоти тиббии «Захираи Хоразмшоњї»-и 
Исмоили Љур/онї», «Луѓати русї ба то/икии истилоњоти геологї», тањия 
ва баргардони «Ѓазалиёти Анварї», китоби дарсии «Забони давлатї 
барои синфи 7» ва зиёда аз 40 маќолаи илмї ва корњои методї мебошад. 

         Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2007-2009 дар вазифаи 
муовини декани факултети филологияи ДМТ оид ба тарбия фаъолият 
намудааст; солњои 2009-2012 дар вазифаи сардори Раёсати илм ва 
навоварии техникии Донишгоњи миллии То/икистон; аз моњи июли соли 
2013 то соли 2014 директори Муассисаи нашриявии «Маориф»-и Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии То/икистон; солњои 2014-2015 дар вазифаи 
муовини ректор оид ба таълим ва корњои методии Донишгоњи давлатии 
забонњои То/икистон ба номи С. Улуѓзода; аз соли 2015 то њол директори  
Колле/и омўзгории шањри Душанбе мбошад.     
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Исрофилниё Шарифмурод - доктори илмњои 
филологї, профессори кафедраи таърихи адабиёти 
то/ики факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон. 

 7-уми январи соли 1966 дар шањри Пан/акент ба 
дунё омада, соли 1983 мактаби миёна, соли 1990 
шуъбаи рўзонаи факултети филологияи ДМТ, соли 
1995 шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи 
давлатии То/икистонро хатм карда, соли 1995 
рисолаи номзадиашро дар мавзўи «Тасвири май дар 
ашъори Њофизи Шерозї» дифоъ намудааст.  

Солњои 2007 - 2010 докторанти ДДМТ ва аз 01-уми июли соли 2010 дар 
мавзўи «Носири Бухорої ва такомули ѓазал дар асри Х1У» рисолаи 
докторї дифоъ намудааст. 

Дар соли 2012 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, 
сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони «Аълочии 
маорифи То/икистон» ва соли 2013 бо “Ифтихорнома”-и Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии То/икистон ва Академияи тањсилоти 
То/икистон сазовор дониста шудааст. 

    Муаллифи китобњои “Тањлили матнњои адабї” (2000), “Хизонаи 
пурган/” (тањлили мутуни манзуму мансури асрњои Х-Х1) (2001), “Фарњанги 
тањлилии алфози хароботии ашъори Хо/а Њофиз” (2003), “Сухани ањли дил” 
(2007),“Носири Бухорої ва такомули ѓазал дар асри Х1У” (2007), “Хамриёти 
Њофиз” (2010), “Мероси адабии Носири Бухорої ва такомули ѓазали 
ошиќонаи орифона дар асри Х1У” (2012), «Наследие Носира Бухараи и 
развитие любовно-мистической газели в Х1У веке» (2014), «Шарњи 
мунтахаби ашъори устод Абўабдуллоњи Рўдакї» (2016), «Шарњи мунтахаби 
«Гулистон»-и Саъдии Шерозї» (2016), «Шарњи мунтахаби «Бањористон»-и 
Абдуррањмони Љомї» (2016), «Шарњи бист ѓазали Саъдии Шерозї» (2016), 
«Шарњи бист ѓазали Њофизи Шерозї» (2016), «Шарњи мунтахаби «Рисолаи 
дилкушо»-и Убайди Зоконї» (2016). Инчунин тањиягар ва мураттиби 
китобњои «Поэзия любви и мудрости (Фольклор и литературное памятники 
Таджикистана)» (2009), «Жемчужины океана поэзии (Фольклор и 
литературное памятники Таджикистана)» (2011), «Бањор М. Сабкшиносї ё 
таърихи татаввури насри форсї» (2012). 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2001 - 2005 декани шуъбаи 
ѓоибонаи Донишкадаи давлатии забонњои То/икистон ва њамзамон 
мудири кафедраи филологияи то/ики ин донишкада; Солњои 2005-2006 
декани факултаи забонњои Шарќи ДДЗТ; Солњои 2010-2011 мудири 
кафедраи адабиёти то/ики ДДЗТ, аз 01 феврали соли 2012 то њол  
директори Пажўњишгоњи рушди маорифи ба номи Абдурањмони Љомии 
Академияи тањсилоти То/икистон.  
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Кўчаров Аламхон – доктори илмњои филология, 
профессори кафедраи назария ва адабиёти навини 
форсии то/икии факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

 4-уми феврали соли 1946 дар дењаи Саричашмаи 
ноњияи Шўроободи вилояти Кўлоб ба дунё омада, соли 
1964 мактаб-интернат, соли 1969 факултаи филологияи 
то/ики Донишгоњи давлатии То/икистон, соли 1976 
шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии 
То/икистонро хатм карда, рисолаи номзадиро дар 
мавзўи «Масъалањои матншиносии повести «Одина»-и С. 

Айнї» соли 1978 ва соли 1997 рисолаи докториро дар мавзўи «Мавќеи 
наќди матн дар адабиётшиносии то/ик ва масъалањои матншиносии насри 
С. Айнї» дифоъ кардааст. 

Профессор А. Кўчаров бо нишони “Аълочии маорифи халќи Љумњурии 
То/икистон” (1995) ва “Корманди шоистаи Љумњурии То/икистон” (2008), 
бо ордени “Дўстии халќњо” (2001) ва Љоизаи адабии ба номи Садриддин 
Айнї (2003) сазовор гаштааст. 

Аламхон Кўчаров соњиби рисолањои «Тадќиќи текстологии «Одина»-и 
С. Айнї» (1982), «Хусусиятњои миллї ва интернатсионалии назми М. 
Турсунзода» (1988), «Масъалањои матншиносии адабиёти то/ик» (1994», 
«Наќди матни осори С.Айнї» (2000), «Наќди матн ва масъалањои 
матншиносии насри  С.Айнї» (2002), Адабиёти то/ик барои синфи 11-и 
мактаби тањсилоти њамагонї (бо њаммуаллифї – 2007, 2011, 2015), 
«Турсунзода: мањорат ва садоќат» (2011), «Тањрири адабї ва фаъолияти 
муњарририи С.Айнї» (2013), «Муњаќќиќи соњибмактаб» (2014), китобњои 
бадеии «Сад рубої» (2012), «Бобо ва наберањо» (2013), Матнњои илмии 
ќиссањои «Одина» (1992) ва «Марги судхўр» (2010)-и С. Айнї ва матнњои 
сањењи ќиссањои «Одина» (2015), «Марги судхўр» (2015), рисолањои 
«Ќуддусия» (1993), «Маърифати нафс» (1994) ва «Дарвешия» (2014)-и Мир 
Сайид Алии Њамадониро ба табъ расондааст. Ба муносибати 700-солагии 
Мир Сайид Алии Њамадонї, ки бо ќарори Њукумати То/икистон ва 
дастгирии ЮНЕСКО соли 2015 дар сатњи байналмилалї та/лил гардид, се 
рисолаи ин мутафаккирро њам бо њуруфи кириллї ва њам бо алифбои 
ниёгон ба чоп омода намуд, ки бо номи «Се рисола»-и Амир Сайид Алии 
Њамадонї (2015) ба табъ расид. Инчунин соли 2015 Кўчаров бо 
њаммуаллифии Љ. Љўрабоев, С. Мулло/он, А. Сайфуллоев китоберо бо 
номи «Маориф - гарави пешравии /омеа» (2015) ба табъ расондаанд. 
Китоби «Муњаќќиќи соњибмактаб»  ѓолиби «Озмуни сол - 2014» гардида, 
сазовори дипломи Вазорати фарњанг ва Иттифоќи нависандагони 
Љумњурии То/икистон гардид.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: Солњои 1980 - 1988 роњбарии мањфили 
адабии «Адибони /авон»-и факултети филологияи то/ики Институти 
давлатии омўзгории ба номи Рўдакии Кўлобро ба уњда дошт. Солњои 
2002-2010 мудири кафедраи назария ва адабиёти навини форсии то/икии 
факултети филологияи ДМТ. Солњои 2011-2016 сарходими илмии 
Институти илмї-тадќиќотї дар назди Донишгоњи миллии То/икистон ва 
аз моњи июни соли 2016 то њол ба њайси профессори кафедраи назария ва 
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адабиёти навини форсии то/икии факултети филологияи ДМТ фаъолият 
дорад. Аз соли 2003 то њол узви бахши наќди адабии Иттифоќи 
нависандагони То/икистон мебошад. Солњои 2007 – 2009 узви Шўрои 
олимони Донишгоњи миллии То/икистон буд. Аз соли 2003 то њол узви 
Шўрои диссертатсионии ДМТ аст. Аз соли 2007 то њол узви комиссияи 
Љоизаи давлатии Љумњурии То/икистон ба номи Абўалї ибни Сино дар 
соњаи илм ва техника мебошад.  
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Кабиров Шањбозбек – номзади илми филология,  
профессори кафедраи забони то/икї ва усули 
таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

12-уми августи соли 1944 дар ноњияи Шўроободи 
вилояти Кўлоб (њоло ноњияи Шамсиддин Шоњини 
вилояти Хатлон) таваллуд шудааст. 

Соли 1963 мактаб–интернати «Коммунизм»–и дењаи 
Саричашма ва соли 1968 факултети филологияи 
Университети давлатии То/икистон ба номи В.И. 

Ленин (њоло Донишгоњи миллиии То/икистон)-ро бо дипломи аъло хатм 
карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Хусусиятњои лексикии «Таърихи 
Бадахшон» соли 1979 дифоъ кардааст.  

Барои хизматњои шоиста ва тўлониаш дар тарбияи мутахассисони соњаи 
филологияи то/ики ДМТ бо нишони «Аълочии маорифи То/икистон» 
(1988) ва медали «Хизмати шоиста» (1999) сарфароз гардонида шудааст. 

 Муаллифи асарњои «Хусусиятњои лексикии «Таърихи Бадахшон» (1984), 
«Тарбияи ватандўстиву интернатсионалии /авонон» (њаммуаллиф) (1988),  
«Калиди дари ган/», (1991) «Синтаксис ва пунктуатсия»  (њаммуаллиф) 
(1991), «Луѓати омонимњои забони то/икї» (1992), «Алифбо ва имлои 
ниёгон» (барои факултетњои ѓайрифилологї) (2002), «Нањв ва 
аломатгузорї» (њаммуаллиф) (2003), «Алифбои ниёгон ва матн» (барои 
синфњои 4 ва 5, њаммуаллиф) (2006), «Забон ва адабиёти то/ик» 
(њаммуаллиф) барои факултетњои ѓайрифилологии мактабњои олии 
/умњурї) (2007), «Сухан бифканад минбару дорро» (њаммуаллиф) (2009), 
«Сухан аз арши барин омадааст» (2013), «Забони то/икї» (барои гурўњњои 
то/икї, њаммуаллиф) (2016), «Забони то/икї» (барои факултетњои 
биологияву дорусозї, њаммуаллиф) (2015), «Забони то/икї» (барои 
гурўњњои русї, њаммуаллиф) (2016) ва зиёда аз сад барномањои таълимї, 
маќолаи илмї-методї ва њамчунин беш аз 120 маќолаи оммавї мебошад.   

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1996 - 2012 мудири кафедраи 
забони то/икї барои ихтисосњои ѓайрифилологї; аз соли 1992 то њол Узви 
Иттифоќи журналистони То/икистон. 
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 Кабиров Хуршед Шањбозбекович –номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи забони то/икї ва 
усули таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

27-уми апрели соли 1973 дар шањри Душанбе 
таваллуд шуда, соли 1990 мактаби миёна, соли 1996 
шуъбаи арабии факултети шарќшиносии ДМТ (УДТ), 
солњои 1994-1996 Маркази омўзиши забонњои 
Донишгоњи давлати Кувейт. Соли 2009 рисолаи 
номзадиашро тањти унвони «Вижагињои хоси забони 

шеъри Мавлоно Љалолиддини Румї» њимоя намудааст.    
Муаллифи китобњои «Дастури иншонигорї» (барои довталабони 

макотиби олии /умњурї) (2008); «Дастури таълимии забони то/икї барои 
факултетњои иќтисодї» (замима ба китоби дарсї) (2009); «Марвориде дар 
уќёнуси бекарон» (2010); «Султони мулки сухан» (2011); Вижагињои хоси 
забони шеъри Мавлоно Љалолиддини Румї (монография) (2009); 
«Этнолингвистическое исследование бытовой лексики языка таджиков 
Китая» (2016) (монография) ва бештар аз 60 асару маќолањои илмї-методї 
мебошад. 



49 
 

Камолов Хуршед Мањмадисоќович– номзади илмњои 
филологї, дотсенти кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

13-уми июни соли 1976 дар шањри Пан/акенти 
вилояти Суѓд ба дунё омадааст. Соли 1993 мактаби 
миёна, соли 1998 шуъбаи рўзонаи факултети 
филология ва соли 2007 шуъбаи рўзонаи аспирантураи 
Донишгоњи миллии То/икистонро хатм намудааст. 
Соли 2007 дар мавзўи “Иборањои изофї дар “Таърихи 

Табарї”-и Балъамї” рисолаи номзадї дифоъ кардааст. 
Барои хизматњои бенуќсон дар соњаи маориф бо  “Ифтихорнома”-и 

ДМТ ќадрдонї гардидааст. 
Муаллифи асарњои  “Иборањои изофї” (2011), “Омўзиши хат ва имлои 

форсии классикї” (2015), “Муњовараи то/икї – англисї - чехї” (бо 
њаммуаллифї (2016)), бештар 30 маќолаи илмї.  

Мавсуф њунари хушнависї дорад ва китобњои зеринро хаттотї 
намудааст: “Алифбои арабии то/икї ва имлои он” (муаллиф Ќосимова М. 
Н., 2002). Барои дониш/ўён бо номи “Машќи хатти арабиасос” (2014) 
роњнамое низ тањия намудааст.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2002-2009 ба сифати танзимгари 
Маркази омўзиши забонњои ДМТ (МОЗ), солњои 2009-2010 мудири МОЗ, 
солњои 2010-2015 муовини декани факултети филологияи ДМТ оид ба 
масоили тарбиявї фаъолият кардааст. Аз соли 2014 то имрўз Раиси бюрои 
Иттифоќи касабаи факултети филологияи ДМТ мебошад. 
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Каримов Назрулло Салимович – номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи забони то/икї ва 
усули таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

15-уми сентябри соли 1976 дар ноњияи Москва (њоло 
Њамадонї) ба дунё омада, соли 1993 мактаби миёнаи 
раќами 18-и дењаи Дашти/уми ноњияи Шўрообод 
(њоло Шамсиддини Шоњин), соли 2000-ум шуъбаи 
рўзонаи факултети филологияро бо ихтисоси забон ва 
адабиёти то/ик ва соли 2005 шуъбаи рўзонаи 

аспирантураи Донишгоњи миллии То/икистонро хатм карда, рисолаи 
номзадиро дар мавзўи «Хусусиятњои луѓавию маъноии забони ѓазалиёти 
Абулќосим Лоњутї»  соли 2013 дифоъ намудааст.  

Барои фаъолияти хуб дар /одаи таълим ва илм бо Грамотаи фахрии 
Вазорати маорифи То/икистон (2013) ва Донишгоњи миллии То/икистон 
(2007) сарфароз гардидааст. 

Муаллифи китобњои «Усули тањлили луѓавии вожањо» (њаммуаллиф) 
(2012), «Хусусиятњои луѓавию маъноии забони ѓазалити Лоњутї» (2014), 
«Луѓати вожањои арабии ѓазалиёти Лоњутї» (2014), дастури таълимии 
«Забони то/икї барои факултети муносибатњои байналхалќї» (2015), 
«Алифбо ва имлои ниёгон» (њаммуаллиф) (2015) ва мураттиби «Барнома 
аз фанни алифбои ниёгон барои дониш/ўёни соли аввали ихтисосњои 
ѓайрифилологї» (2012), «Барномаи фанни забони то/икї барои 
магистрони соли аввали факултетњои ѓайрифилологї» (2014)  инчунин 
муаллифи зиёда аз 25 маќолаи илмї ва илмї-оммавї мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2002-2013 мушовири ноиби 
аввали ректори ДМТ, соли 2013 ба сифати директори Маркази табъу 
нашр, баргардон ва тар/умаи ДМТ; аз моњи октябри соли 2013 то њол 
мудири кафедраи забони то/икї ва усули таълими забон ва адабиёти 
то/ики факултети филологияи ДМТ интихоб гардид. Аз соли 2015 аъзои 
бахши забоншиносии Шўрои дифои рисолањои номзадї ва доктории 
Донишгоњи миллии То/икистон мебошад. 
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Камолова Гадобегим Рањимовна – ассистенти 
кафедраи забони адабии муосири то/икии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон.   

17-уми августи соли 1975 дар ноњияи Файзобод 
таваллуд шуда, соли 1992 мактаби миёна, соли 2000 
факултети филологияи ДМТ-ро хатм карда, дар 
мавзўи «Асосњои лингво-дидактикии пунктуатсияи 
забони то/икї» тањќиќот бурда истодааст.  

Муаллифи маќолањои «Таълими аломати 
китобатии тире (–) - и таркиби /умлањо» (2014), 

«Усулњои босамари таълими як аломати китобатии забони то/икї» (2015), 
«Усули таълими ифодаи аломатњои китобат њангоми омўзиши воњидњои 
туфайлї» (2015). 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: аз соли 1999 то њол танзимагари 
шуъбаи рўзонаи факултети филологияи ДМТ.  
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 Ќосимова Мукаррама Набиевна – доктори илмњои 
филология, Арбоби илму техника, узви вобастаи 
Академияи илмњои Љумњурии То/икистон, 
профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон. 
16-уми январи соли 1933 дар шањри  Конибодом 
таваллуд шуда, соли 1940 мактаби миёна, соли 1955 
донишгоњ, соли 1959 шуъбаи рўзонаи аспирантураи 
Донишгоњ) хатм карда, соли 1962 рисолаи номзадиро 
дар мавзўи “Љумлањои пайрави шартї дар забони 

адабии то/ик” њимоя  намуда, соли 1981 рисолаи докториашро дар мавзўи 
«Синтаксиси /умлањои содаи насри  асри XI» дифоъ кардааст. 
        Ќосимова М. Н. дорандаи нишони «Мактаби олии СССР. Барои 
муваффаќиятњои шоиста дар фаъолияти мењнатї», медалњои «Барои 
мењнати шоиста (1970). Бахшида ба муносибати 100-солагии зодрўзи 
В.И.Ленин» (1970) ва  «Ветерани мењнат» (1985), Арбоби илму техника 
(1996), узви вобастаи Академияи илмњои Љумњурии То/икистон (2001) 
мебошанд. 
 Муаллифи китобњои дарсї ва дастурњои таълимии “Матни классикї” 
/Васоити таълимї/ (1969; 1976; 1989; 2000; 2010); “Ма/мўаи машќњо аз 
забони то/икї”, “Хрестоматия оид ба матни классикї” (1974); 
“Практикум аз забони њозираи то/ик”, /Морфология ва синтаксис: (1976); 
“Ма/мўаи машќњои синтаксиси забони то/икї (бо њаммуаллифии Б. 
Камолиддинов) (1976); Очеркњо оид ба синтаксиси /умлањои содаи насри 
асри Х1 (Дар асоси материали “Сиёсатнома”, “Ќобуснома”, 
“Сафарнома”) (1976), “Ма/мўаи машќњо аз синтаксиси /умлањои 
мураккаби забони то/икї” (бо њаммуаллифии Б. Камолиддинов) (1981), 
“Луѓати мухтасари таълимии то/икї-русї ва русї-то/икї” (бо 
њаммуаллифии Д. Искандарова) ( 2001), “Луѓати мухтасари мавзўии 
таълимии то/икї-русї” (бо њаммуаллифии Д. Искандарова, С. 
Собир/онов, С. Њошимов, Т. Шокиров, А. Њасанов) (2002); “Краткий 
русско-таджикский тематический учебный словарь” (бо њаммуаллифии Д. 
Искандарова) (2002), “Алифбои арабии то/икї ва имлои он” (2002); 
Луѓати мухтасари мавзўии таълимии то/икї-русї. (2002), Мухтасар оид 
ба истилоњоти забоншиносии пешини то/ик (2002), “Об дар «Шоњнома»-и 
Фирдавсї” (2003), “Забон ва муъ/изаи он (2004), “Хуб шуд, ки зан ба 
давлат ёр шуд” (2005), “Истилоњоти ќадимаи то/икї (маълумоти 
мухтасар) (2007), “Чор унсур: Маъниофаринї, калимасозї (дар асоси 
маводи “Маснавии маънавї”) (2007), “Вожаи бад: маъно, калимасозї, 
вазифањои грамматикї (дар асоси осори асрњои 1Х- Х) (2011), 
“Таърихи  забони адабии  то/ик  (асрњои  1Х-Х). Љ.1.(2012) ва зиёда аз 180 
маќолаи илмї ва васоиту дастурњои таълимї мебошад.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1966-1968 ва 1974-1977 
декани факултети филологияи ДМТ; солњои 1986-1995 мудири кафедраи 
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забони то/икии факултети филологияи ДМТ, солњои 1995-2003 мудири 
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ; 
солњои 2001-2009 роњбари Маркази омўзиши забонњои факултети 
филологияи ДМТ; М.Н. Ќосимова аз соли 1982 аввал ба њайси котиби 
илмї, сипас раиси Шўрои диссертатсионї оид ба дифои рисолањои 
номзадї ва докторї дар назди ДМТ ва аз соли 2012 узви Шўрои 
диссертатсионї дар назди Академияи илмњои Љумњурии То/икистон. 
Њамакнун ў узви Комиссияи аттестатсионии назди Њукумати Љумњурии 
То/икистон аст.  
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Ќаландаров Наврўз Ањмарович – номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи назария ва адабиёти 
навини форсии то/икии факултети филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон. 

 23-юми марти соли 1969 дар шањраки 
Мўъминободи ноњияи Ленинград (њозира ноњияи 
Мўъминобод) таваллуд шуда, соли 1996 шуъбаи 
рўзонаи факултети филологияи Донишгоњи давлатии 
То/икистон, соли 2003 шуъбаи аспирантураи 
Донишгоњи давлатии То/икистонро хатм карда, 

рисолаи номзадиро дар мавзўи «Аз таърихи тањаввули матни «Марги 
судхўр»-и С. Айнї»  соли 2004  дифоъ кардаст. 

Соли 1997 бо “Ифтихорнома”-и Иттифоќи /авонони То/икистон; соли 
2002 бо “Ифтихорнома”-и Кумитаи кор бо /авонони назди Њукумати 
Љумњурии То/икистон; 2002 бо “Ифтихорнома”-и Идораи кор бо 
/авонони шањри Душанбе; соли 2005 бо “Ифтихорнома”- и Кумитаи кор 
бо /авонони назди Њукумати Љумњурии То/икистон, соли 2005 бо 
“Ифтихорнома”-и Њокимияти и/роияи ноњияи Шоњмансури ш. Душанбе; 
соли 2002 ва соли 2005 бо “Ифтихорнома”- ДДМТ; соли 2011 ва соли 2014 
бо “Ифтихорнома”-и маќомоти КИ ЊХДТ дар ноњияи Шоњмансур; соли 
2013 бо “Ифтихорнома”-и маќомоти КИ ЊХДТ дар ш. Душанбе ва соли 
2013 бо нишони «Аълочии маорифи То/икистон” ќадрдонї шудааст. 

Муаллифи китобњои “Таърихи матнњои ќаламии ќиссаи «Марги судхўр» 
- и С. Айнї” (2003); “Аз таърихи тањаввули матни ќиссаи                         
«Марги судхўр» - и С. Айнї (2008) ва муаллифи беш аз 25 маќолањои илмї 
ва мураттиби барномањои таълимї-методї мебошад.  

Маќолањои ў: «Нигоње ба наќди матни ќиссаи «Марги судхўр»-и С. 
Айнї», «Зарурати тадќиќ ва дара/аи омўзиши матни ќиссаи «Марги 
судхўр»-и С. Айнї», «Таърихи матнњои ќаламии ќиссаи ««Марги судхўр»-
и С. Айнї», «Тањаввули ќиссаи «Марги судхўр»-и С. Айнї аз матни ўзбекї 
то матни то/икї». 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1994-1999 Раиси созмони 
/авонон, танзимгари дара/аи аввал оид ба корњои тарбиявї ва њимояи 
фонди дониш/ўён ДДМТ; солњои 2001-2006 мудири шуъбаи кор бо 
/авонон, узви раёсат ва Шўрои олимони ДДМТ (њамзамон раиси Шўрои 
шуъбањои кор бо /авонони мактабњои олии шањри Душанбе), солњои 2006-
2009 мудири сектори ташкилии ДМТ; аз соли 2013 то њол муовини декан 
оид ба шуъбаи ѓоибонаи факултети филологияи то/ики ДМТ мебошад.  
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Ќурбонов Содиќ Њамроќулович – номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи забони то/икї ва 
усули таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

23-юми октябри  соли 1974 дар ноњияи Бойсуни 
вилояти Сурхандарё таваллуд шуда, соли 1990 
мактаби миёнаи №18, соли 1996 шуъбаи рўзонаи 
факултети филологияи то/ики ДМТ, соли 2003 
аспирантураи Донишгоњи миллии То/икистонро  
хатм карда, соли 2004 тањти унвони «Иборањои исмї 

дар лањ/ањои Бойсун» рисолаи номзадиашро дифоъ намудааст.  
  Барои фаъолияти пурсамараш дар таълиму тарбияи дониш/ўён соли 

2016 бо нишони “Аълочии маориф ва илми Љумњурии То/икистон” 
ќадрдонї шудааст.  

 Муаллифи китобњои “Лањ/а-нумўи дигари забони куњан (2008), 
“Забони то/икї (дастури таълимї барои факултетњои физика ва 
риёзї)”(2014) (њаммуаллиф); Њу//атнигорї (2015) “Таълими ќоидањои 
имлои забони то/икї” (2016) ва беш аз 70 асару маќолањои илмї-методї 
ва оммавї мебошад.  
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Ќосимов Солењ Салимович – номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи забони то/икї ва усули 
таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

 11-уми июли соли 1976 дар дењаи Дашти/уми ноњияи 
Шўрообод (њоло Шамсиддини Шоњин) ба дунё омада, 
соли 1993  мактаб миёна, соли 1999 шуъбаи рўзонаи 
факултети филологияи Донишгоњи давлатии миллии 
То/икистонро бо дипломи аъло, соли 2005 шуъбаи 

ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии миллии То/икистонро хатм 
намудааст.  

Соли 2013 дар мавзўи «Зиндагинома ва осори Салими Хатлонї 
(Масъалањои назми то/ик дар давраи Истиќлолияти То/икистон) рисолаи 
номзадї  њимоя кардаст. 

Барои фаъолияти пурсамараш дар таълиму тарбияи дониш/ўён соли 
2013 бо нишони “Аълочии маорифи Љумњурии То/икистон” ќадрдонї 
шудааст. 
          Ќосимов С. дар тўли фаъолияти хеш 1 монографияи илмї, зиёда аз 
20 маќолаи илмї-методї ва оммавї дар нашрияњои давлатї нашр карда, 
як дастури методї «Оид ба таълифи рисолањои дипломї аз адабиёти 
то/ик» дар њаммуаллифї тањия намудааст.  
 Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2004 - 2007 методисти шуъбаи 
илмию методї ва сармутахассиси Шўрои илмию методии ДМТ; солњои 
2007 - 2008  ёрдамчии ректори ДМТ;  солњои 2008 -2010  ёрдамчии муовини 
ректор оид ба таълими ДМТ; аз моњи феврали соли 2010 то имрўз дар 
вазифаи муовини сардори раёсати таълими ДМТ кору фаъолият намуда 
истодааст. Аз соли 2014 узви Иттифоќи журналистони То/икистон 
мебошад. 
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Латифов Фатњилло Ѓаниевич – ассистенти кафедраи 
таърихи адабиёти то/ики факултети филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон. 

10-уми марти соли 1986 дар дењаи Ќуми ноњияи 
Айнї таваллуд шуда, соли 2005 мактаби миёна, соли 
2010 шуъбаи рўзонаи факултети филологияи ДМТ, соли 
2013 шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи миллии 
То/икистонро хатм намуда, дар мавзўи «Масъалањои 
сохтор ва мундари/аи ќасоиди Амир Хусрави Дењлавї» 
тадќиќоти илмї бурда истодааст.  

Муаллифи маќолањои “Сарчашмањои адабии ќасидаи “Дарёи аброр”-
и Амир Хусрави Дењлавї” (2013), “Муњтавиёти ќасоиди Амир Хусрав” 
(2013), “Сохт ва таркиби ќасоиди Амир Хусрави Дењлавї” (Тењрон, 2015) 
мебошад. 
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Ма/идов Њомид – доктори илмњои филология, 
профессори кафедраи забони адабии муосири то/икии 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.   

15-уми июни соли 1937 дар дењаи Чоряккорони 
ноњияи Рўдакї таваллуд шуда, соли 1961 Университети 
давлатии То/икистон ба номи В. И. Ленин, соли 1967 
шуъбаи рўзонаи аспирантураи Университети давлатии 
То/икистон ба номи В. И. Ленинро хатм карда, 
рисолаи номзадиро дар мавзўи «Хусусиятњои луѓавию 

маъноии воњидњои фразеологии феълии забони адабии њозираи то/ик» 
соли 2002, рисолаи докториро дар мавзўи «Системаи фразеологии забони 
адабии муосири то/ик» соли 1995 дифоъ намудааст.  

 Профессор Ма/идов Њ. бо медали «Ветерани мењнат» (1987), нишони 
«Аълочии маорифи халќи Љумњурии То/икистон» (1995) ва унвони 
фахрии «Корманди шоистаи То/икистон» (1997) сазовор дониста шудааст. 

 Муаллифи китобњои “Изучение русской фразеологии в таджикской школе» 
(дар њамкорї).– Душанбе, 1980; «Њилол Каримов – муаллими нахустини 
мо».– Душанбе, 1982; “Фразеологияи забони њозираи то/ик” (1982), The 
Similarity of Reflecting Reality in tajik phraseology and in other languages // The 
«Shahname» of Firdowsi is uniqe, creative, and artistic achievement in history of 
word civlization.– Dushanbe. – Tehran, 1994, «Забони адабии муосири то/ик 
ва меъёрњои луѓавии он» // Садои Шарќ. – 2005.– №7-9; «Забони адабии 
муосири то/ик». Љ.1.– Луѓатшиносї (2007), «Системаи фразеологии забони 
адабии муосири то/ик» (2006), “Фразеологическая система современного 
таджикского литературного языка». (2006); «Мулоњизае чанд ро/еъ ба баъзе 
масъалањои грамматикаи забони то/икї» // Садои Шарќ.-2010.– №2; «Сењри 
сухани форсии то/икї» (2014). 

Профессор Ма/идов Њ. бунёдгузори назарияи фразеологияи забони 
то/икї аст. То имрўз зиёда аз 300 дастуру маќолањо ва асарњои илмии ў бо 
забонњои то/икї, русї, англисї ва форсї рўйи чоп омадаанд. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1985-1988 проректори 
Донишкадаи педагогии забон ва дабиёти рус оид ба таълим; солњои 2002-
2005 мудири кафедраи забони адабии муосири то/икї; Солњои зиёд ба 
њайси узви Шўрои махсуси Академияи илмњои То/икистон оид ба дифои 
рисолањои докторї аз забон, узви комиссияи кории назди Њукумати 
Љумњурии То/икистон оид ба тадбиќи Ќонуни забон, узви гурўњи кории 
Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии То/икистон оид 
ба «Ќоидањои имлои забони то/икї» фаъолият намудааст. 
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Мањмадаминов Абдулњай Саидович – доктори 
илмњои филология, профессори кафедраи назария ва 
адабиёти навини форсии то/икии фаултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

1-уми апрели соли 1951 дар дењаи Муллоконии 
ноњияи Сари Хосори вилояти Кўлоб таваллуд шуда, 
соли 1973 Университети давлаии То/икистон ба номи 
В. И. Ленинро бо дипломи аъло хатм карда, соли 1993  
рисолаи номзадиро дар мавзўи “Намунаи адабиёти 
то/ик”–и  С. Айнї ва /араёни адабии солњои 20-ум” 
ва соли 1997 рисолаи докториро дар мавзўи 

“Садриддин Айнї ва ташаккули адабиётшиносии муосири то/ик” (дар 
асоси “Намунаи адабиёти то/ик”) дифоъ намудааст. 

 Мањмадаминов Абдулњай ба нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи халќи Љумњурии То/икистон» (1998) ва унвони фахрии 
«Корманди шоистаи То/икистон»  (1999)  сарфароз гардидааст. 

 Мањмадаминов Абдулњай танњо дар хусуси асари бунёдии С. Айнї 
тазкираи «Намунаи адабиёти то/ик» беш аз 100 маќола ва чор 
монография «Љусту/ўи њаќиќат» (1994, ба забони русї), «Адабиётшиносї 
ва худогоњии миллї» (1998), «Айнишиносї ва замони њозира» (2005), 
«Садриддинхо/аи Айнї ва сарнавишти то/икон» (2008) ба табъ 
расонидааст.  

Мањмадаминов Абдулњай матни илмию интиќодии китобњои дарсї ва 
дастурњои таълимии «Тартил - ул - Ќуръон», «Тањзиб - ус - сибён»,  
«Зарурийёти динийя», «Намунаи адабиёти то/ик» -и С. Айнї, «Мухтасари 
таърихи Ислом», «Мавлуди шариф ё худ миръоти Хайру-л- башар», 
«Мусулмонони Дорурроњат», «Оила ё худ вазоифи хонадорї», «Баёноти 
Сайёњи Њиндї», «Ќоидањои забони то/ик (Сарф ва нањв)», «Рањбари  
на/от», «Намунаи ган/и шойгон», «Бародари мењрубон» - и А.Фитрат, 
«Дафтари сабз» - и Сомеи Одиназодаи  Хатлонї, «Маданият  ва  вазоиф»,  
«Шариати  исломия ва тараќќиёти мадания» - и Сайид Ањмади Васлии  
Самарќандї, «Василат-ун - на/от» - и Муњаммадњусайни  Њо/иро омода 
ва ба зевари табъ ороста аст.  

Тар/умаи китоби дарсии С. Айнї «Духтарбача ё ки Холида», осори 
шарќшиносони рус А. Д. Гребенкин «То/икони округи Зарафшон», 
«Та/рибаи тавсифи бекигарии Кўлоб» ба ќалами устод Мањмадаминов А. 
тааллуќ дорад.  

Фолклоршиносї ва луѓатшиносї ќисми таркибии фаъолияти 
тадќиќотии Мањмадаминов Абдулњай мебошад. Таснифи луѓати шеваи 
гўиши мардуми Хатлон тањти унвони «Фарњанги Асалмоњ», осори 
фолклории «Ќиссаи њазрати Шоњ Ањтам», «Маликаи зебоњусн», «Шоњзода 
Доробшоњи зарринкамар» аз /умлаи онњо мебошанд.  

 Барнома ва дастурњои таълимии «Программаи адабиёти то/ик» 
(1984), «Мавзўъњои корњои контролї аз адабиёти то/ик барои 
шунавандагони ѓоибхони факултетњои иќтисодї ва таъриху 
њуќуќшиносии шуъбаи тайёрии УДТ ба номи В.И.Ленин» (1984), «Дастури 
методї оид ба кори амалии шуъбаи тайёрї» (1987), «Муќаддимаи 
адабиётшиносї» (Барномаи дарсњои лексионї ва амалї) (1996 - 2012,  пан/ 
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бор ба табъ расидааст),  «Адабиётшиносии муќоисавї» (2012), 
«Мактабњои адабї» (2013, 2016), «Назарияи адабиёт» (Барномаи дарсњои 
лексионї ва амалї) (2013); “Адиби мубориз”(1998); “Поиски истины 
(«Образцы таджикской литературы» в борьбе за права таджикского 
народа)”(1994), “Адабиётшиносї ва худогоњии  миллї (Тазкираи  С.Айнї 
«Намунаи  адабиёти  то/ик»)”(1998), “Ислом – нурбахши адабиёт ва  
фарњанг”(2004),  “Сомеи Одиназодаи Хатлонї”. Дафтари сабз. (2004), 
«Айнишиносї ва замони њозира» (2005),  «Сухан аз корномаи устод 
Лоњутї» (2007), «Садриддини Айнї – олим» (2010), «Сайид 
Садриддинхо/аи Айнї. Духтарбача ё ки Холида» (2010), «Њо/ї 
Абдуррауфи Фитрати  Бухорої.  Рањбари на/от» (2011), «Родмарде аз 
Самарќанди бостон» (2012), «Маликаи зебоњусн. Афсонањои Сайиди 
Мањмадї дар сабти Абдулњай Мањмадаминов» (2016)  ва муаллифи зиёда 
аз 400 маќола аст. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1984 – 1992 /онишини декани 
шуъбаи тайёрии ДМТ; солњои 1996 – 1999 /онишини декан оид ба шуъбаи 
ѓоибонаи факултаи филологияи ДМТ; аз соли 2009 то соли 2016 раисии 
Шўрои илмию методии факултети филологияи ДМТ;  роњбари  мањфили 
илмии «Наќди адабї»-и факултети филологияи ДМТ мебошад. Аз соли 
2009 то соли 2016 узви Шўрои илмию методии ДМТ;  
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 Маќсудов Бадриддин - доктори илмњои филология, 
профессори кафедраи таърихи адабиёти то/ики 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.  

31-уми майи соли 1956 дар шањри Конибодом 
таваллуд шуда, соли 1973 мактаби миёна, соли 1978 
факултети филология, соли 1989 шўъбаи ѓоибонаи 
аспирантураи Университети давлатии То/икистонро 
хатм карда, соли 1992 рисолаи номзадиро дар мавзўи 
“Камоли Ху/андї ва хусусиятњои асосии ѓоявию 

бадеии ѓазалиёти ў” ва соли 2007 рисолаи докториро дар мавзўи 
“Фахруддини Ироќї ва маќоми ў дар таърихи адабиёти форсу то/ик” 
дифо намудааст.  

Соли 1985 ба хотири и/рои содиќонаи вазифаи интернатсионалистї 
дар Љумњурии демократии Афѓонистон бо Нишони сарисинагии ИЛКЉУ, 
соли 1987 барои ороиши намунавии толори хониши Кабинети Љомї 
Грамотаи Фахрии Вазорати мактабњои олї ва миёнаи махсуси РСС 
То/икистон, соли 1997 барои тарѓиби донишњои ихтисосии адабї дар 
миёни омўзгорони фанњои забон ва адабиёти то/ики мактабњои Љумњурии 
То/икистон, соли 2013 барои хидматњои шоиста дар соњаи илму маорифи 
Љумњурии То/икистон бо Ордени Шараф дара/аи II сарфароз гардонида 
шудааст. 

Муаллифи китобњои “Рўзгор ва осори Камоли Ху/андї” (1994), 
Мунтахаби ѓазалиёти Камол “Саду як ѓазал” (1996), Мунтахаби ѓазалиёти 
Ироќї (2004), “Сайре дар ѓазалиёти Ироќї” (2007), “Фењристи 
дастнависњои Маркази фарњангии ба номи Ш. Њусейнзода” (2007), 
“Мунтахаби ѓазалиёти Камоли Ху/андї” (2008), “Љусту/ў дар ањвол ва 
осори Ироќї” (2009), “Равиши тањќиќи адабиётшиносї” (2012), Камоли 
Ху/андї. Ѓазалњо (2014), “Равиши тањќиќ дар адабиёти форсї (ва дигар 
риштањои улуми инсонї)” (2015), “Камоли Ху/андї. Девон” (2015), 5 
дастур ва васоити таълимї  ва беш аз 200 маќолаи илмї ва илмї-омавї 
мебошад.    

    Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1992-1996 /онишини декан 
оид ба илми факултети филологияи ДМТ; солњои 1996-1997 /онишини 
декан оид ба корњои таълими шуъбаи ѓоибонаи факултети филологияи 
ДМТ; солњои 1998-2006 мудири кафедраи улуми башарии Донишкадаи 
озоди Исмоили Сомонї. 
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Мисбоњиддини Нарзиќул – доктори илмњои 
филология, профессори кафедраи таърихи адабиёти 
то/ики факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон. 
  19-уми сентябри соли 1970 дар дењаи Артучи 
ноњияи Пан/акент таваллуд шуда, соли 1987 мактаби 
миёна, соли 1993 шуъбаи рўзонаи факултети 
филологияи ДМТ, соли 1996 шуъбаи рўзонаи 
аспирантураи Донишгоњи миллии То/икистонро хатм 
кардааст.  

Соли 1997 дар мавзўи “Адабиётшиносии форсии 
то/икї дар асрњои XIII-XIV” рисолаи номзадї ва соли 2010 дар мавзўи 
“Эъ/ози хусравї”-и Амир Хусрави Дењлавї ва суннатњои номанигорї дар 
таърихи адабиёти форсии то/икї (асрњои X-XIV)” рисолаи докторї дифоъ 
кардааст. 

Дар соли 1997 барои хидматњои шоиста дар рушди соњаи маориф ва 
илм бо нишони “Аълочии маорифи Љумњурии То/икистон”, соли 1999 
барои дастовардњо дар соњаи илмњои гуманитарї бо Љоизаи ба номи 
Исмоили Сомонии Кумитаи кор бо /авонони назди Њукумати Љумњурии 
То/икистон, соли 2007 бо “Ифтихорнома”-и Вазорати маорифи Љумњурии 
То/икистон ва соли 2016 бо нишони “Аълочии матбуоти Љумњурии 
То/икистон” сарфароз гардонида шудааст. 

Муаллифи китобњои “Адабиётшиносии форсї-то/икї дар асрои XIII-
XIV (1998), “Фурўѓи њастї (зиндагинома, баррасї ва наќди ашъори Лоиќ) 
(2002), “Љойгоњи сухан” (2006), “Муќаддимаи шеършиносї (вазни шеър) 
(2002), “Авзони ашъори Рўдакї” (2008), “Таърих ва назарияи номанигорї” 
(2009), “Эъ/ози Хусравї” ва маќоми он дар таърихи афкори адабии форсии 
то/икї (2009), “Нома ва номанигорї” (2013), “Калиди Эъ/оз” (2014), 
“Трактат Амир Хусрава Дихлави “Эъджази Хусрави” (“Чудо Хусрава”)-и 
традиции эпистолярного жанра в истории персидско - таджикской 
литературы (X-XIV вв.)”  (2014)  ва беш аз 150 маќолаи илмї, илмї-омавї ва 
методї мебошад. Маќолањои муаллиф дар хори/ аз То/икистон, дар Эрон, 
Покистон, Доѓистон, Ќазоќистон низ чоп шудаанд.  

Фаъолияти /амъиятиву роњбарї: солҳои 2002-2007 ва 2012-2013 
/онишини декан оид ба илми факултети филологияи ДМТ; солњои 1997 - 
2007 сарвари Шўрои олимон ва муњаќќиќони /авони факултети филологияи 
ДМТ; солњои 2000-2007 раиси Шўрои марказии Љамъияти илмии 
дониш/ўёни ДМТ; солњои 2013-2016 декани факултети филологияи ДМТ; аз 
моњи марти соли 2016 мудири кафедраи таърихи адабиёти то/ики факултети 
филологияи ДМТ. Аз соли 2010 аъзои Иттифоќи нависандагони То/икистон 
ва аз соли 2013 узви Иттифоќи журналистони Љумњурии То/икистон 
мебошад. 
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Мухторов Зайнидин Мухторович – доктори илмњои 
филология, профессори кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи ДМТ. 
28-уми октябри соли 1967 дар шањри Пан/акент 
таваллуд шуда, соли 1992 факултети филологияи 
ДМТ-ро хатм намудааст.  

Соли 1999 рисолаи номзадиро дар мавзўи 
«Лексикаи ирфонии ѓазалиёти Саної» ва соли 2013 
рисолаи докториро дар мавзўи «Сохт ва маънои матн 
дар забонњои то/икї ва русї» дифоъ кардааст. 

Муаллифи китобу монографияњои «Лексикаи ирфонии ѓазалиёти 
Саної» (2001), «Таърихи забони то/икї» (2003), «Дастур барои тренерони 
барномаи «Хониш ва китобат дар рушди тафаккури интиќодї» (2008), 
«Структура и семантика текста» (2013), «Култура академического письма» 
(2015), «Лингвистический анализ текста» (2015) ва бештар аз 60 маќолаи 
илмию оммавї аст. 

Дар соли 2010 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, 
сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони «Аълочии 
маорифи То/икистон» ва соли 2013 барои тарѓибу ташвиќи сиёсати 
давлатї дар соњаи фарњангу маориф бонишони «Аълочии фарњанги 
То/икистон» сазовор дониста шудааст.    

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: аз 4-уми январи соли 2009 то 3-юми  
октябри соли 2014 директори Китобхонаи илмии Донишгоњи миллии 
То/икистон; солњои 2008-2015 узви Коллегияи адвокатњои шањри 
Душанбе; аз соли 2009 узви «Ассотсиатсияи байналмилалии Хониш»; аз 
26-уми январи соли 2014 то њол ба њайси раиси Кумитаи авроосиёии 
«Ассотсиатсияи байналмилалии маърифат» (International Literacy 
Association); аз январи соли 2016 директори Пажўњишгоњи идоракунии 
давлатї ва хизмати давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии То/икистон аст.  
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Мирбобоев Азиз -  номзади илмњои филология,  
дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи 
факултети филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 
22-юми октябри соли 1957 дар ноњияи Ишкошим ба дунё 
омада, соли 1975 мактаби миёна, соли 1980 факултети 
филологияи Университети давлатии То/икистон ба 
номи В.И. Ленин, соли 1987 шуъбаи аспирантураи 
Академияи илмњои Љумњурии То/икистонро хатм карда, 
соли 1991 рисолаи номзадиашро дар мавзўи «Лексикаи 
чорводории забони вахонї» дифоъ намудааст. 

Дар соли 1997 барои ба нашр омода намудани фарњанги масодири 
гўйишњои эронии То/икистон ва сањми арзанда дар рушди эроншиносї ба  
Љоизаи Мавлавии Бунёди байналмилалии забони форсї-то/икї сарфароз  
гардидааст. 

Муаллифи китобњои “Фарњанги масодири забонњо ва гўйишњои 
эронии То/икистон” (Бо њаммуаллифон, ба забони форсї). Љилди 1-2.( 
1997) ; Фарњанги номњои то/икї (Бо М. Ќосимї, ба забонњои форсї ва 
то/икї) (2000); “Девони Одамушшуаро Рўдакї” (Бо њаммуаллифон, ба 
забонњои форсї ва то/икї) (2002); Барномаи «Муќаддимаи филологияи 
Эрон» (барои дониш/ўёни донишкадањои филологии мактабњои олї) 
(2006); “Иранистика”(2012) (њамроњ бо П. Љамшедов). “Муќаддимаи 
филологияи эронї” ва зиёда аз 200 маќолаи илмї ва васоиту дастурњои 
таълимї мебошад. 

Фаъолиятњои /амъиятию роњбарї: Солњои 1997-2003 котиби илмии 
кафедраи таърихи забони факултети филологияи ДМТ, муовини илмии 
декани факултети филологияи Донишгоњи Славянии Россия ва 
То/икистон; солњои 1998-2007 узви Шўрои илмї, узви Шўрои 
диссертатсионии Донишгоњи Славянии Россия ва То/икистон; аз соли 
2015 то њол мудири кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба 
номи С. Айнї ва њамзамон дотсенти кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи ДМТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

Муслимов Маъбуд – номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи забони то/икї ва усули таълими 
забону адабиёти то/ики факултаи филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон.  

1-уми майи соли 1972 дар ноњияи Ќумсангир 
(њозираи Љайњуни вилояти Хатлон) таваллуд шудааст. 
Соли 1989 мактаби миёна, соли 1995  шуъбаи арабии 
факултети шарќшиносии ДМТ, соли 1999 шуъбаи 
ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии миллии 
То/икистонро хатм намудааст. Рисолаи номзадиашро 

дар мавзўи «Воњидњои фразеологии забони адабии муосири то/ик бо 
унсурњои луѓавии арабї»  соли 2006 дифоъ намудааст.  

Барои корњои шоёнаш дар /одаи таълиму тарбия соли 2014 ба 
“Ифтихорнома”-и Вазорати маориф ва илми ЉТ сарфароз гардидааст. 

Муаллифи китобњои «Воњидњои фразеологии забони адабии муосири 
то/ик бо унсурњои луѓавии арабї» (2009), «Забони то/икї замимаи китоби 
дарси барои дониш/ўёни факултетњои геология ва кимиё» (2009), 
«Ма/мўаи саволњои тестї аз фанни забони то/икї» (2009), «Забони 
то/икї китоби дарсї барои дониш/ўёни факултети кимиё» (2012), 
«Луѓатномаи таълимии воњидњои фразеологии забони то/икї бо вожањои 
арабї» (2014) ва зиёда аз 30 маќолаи илмї ва васоиту дастурњои таълимї 
мебошад.    
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Муродов Мањмад Салбович - муаллими калони   
кафедраи забони то/икї ва усули таълими забон ва 
адабиёти то/ики факултети филологияи ДМТ. 

21-уми январи соли 1952 дар ноњияи Пан/ ба дунё 
омада, соли 1968 мактаби миёна ва соли 1974 
Университети давлатии То/икистон ба номи В.И. 
Ленин (њоло Донишгоњи миллии То/икистон)-ро хатм 
кардааст. 

Муаллифи маќолањои “Мавќеи экспертизаи 
забоншиносї дар илми муосир”, “Тарзи таълими 

забони то/икї дар гурўњњои низоми кредитї”, “Забони то/икї ва низоми 
кредитї”, мураттиби “Барномаи забони то/икї барои гурўњњои 
ѓайрифилологии низоми кредитї”, Њамчунин узви “Фарњанги имлои 
забони то/икї” мебошад.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1998- 2003 директори генералии 
Маркази офияткунї; солњои 2011 - 2015 мудири бахши экспертизаи 
Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии То/икистон.  



67 
 

Музофиршоев Мањмадалишо – номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи забони адабии 
муосири то/икии факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

27-уми июли соли 1961 дар ноњияи Шуѓнони ВМКБ 
таваллуд шуда, соли 1978 мактаби миёна, соли 1989 
факултети филологияи то/ики Университети 
давлатии То/икистон ба номи В. И. Ленин (њоло 
Донишгоњи миллии То/икистон) -ро хатм карда, 
рисолаи номзадиро дар мавзўи «Наввожањо ва усули 

тавлиди онњо дар забони адабии муосири то/икї» соли 2012 дифоъ 
намудааст. 

Муаллифи моногрфия бо номи «Наввожањо ва усули тавлиди онњо дар 
забони адабии муосири то/икї» (2013) ва зиёда аз 40 маќолаи илмї ва 
васоиту дастуроти таълимї мебошад. 

Фаъолияти /амъиятї: солњои 2007-2008 /онишини декани факултети 
филологияи ДМТ оид ба тарбия, солњои 2013-2016 /онишини декани 
факултети филологияи ДМТ оид ба илм ва муносибатњои байналмилалї. 
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Мирзоёров Фирдавс Ниёзович – номзади илмњои 
филология, муаллими калони кафедраи забони 
адабии муосири то/икии факултети филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон.  

25-уми сентябри соли 1979 дар дењаи Вешаби 
ноњияи Айнї таваллуд шуда, соли 1997 мактаби 
миёна, соли 2001 шуъбаи коршиносии факултети 
филологияи Донишгоњи давлатии миллии 
То/икистон (бакалавр), шуъбаи забон ва адабиёти 
то/ики факултети филологияи то/ики Донишгоњи 

давлатии миллии То/икистон (магистр, 2003), шуъбаи рўзонаи 
аспирантураи Донишгоњи миллии То/икистонро (2008) хатм карда, 
рисолаи номзадиро соли 2011 дар мавзўи «Шарњи грамматикї дар 
фарњангњои тафсирии асрњои XVI-XIX» дифоъ намудааст.  

 Дар соли 2010 барои таблиѓи худшиносї дар соњаи фарњангу маориф 
бо нишони «Аълочии матбуоти То/икистон» сазовор дониста шудааст. 

 Муаллифи ду барномаи таълимї аз фанњои «Лингвистикаи њу//ат» 
(њаммуаллиф) (2015) ва  «Фарњангнигории муосир» (њаммуаллиф) (2016) ва 
зиёда аз 80 маќолањои илмиву оммавї мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: аз соли 2012 то њол роњбари «Мањфили 
забоншиноси /авон»-и назди кафедраи забони адабии муосири то/икии 
факултети филологияи ДМТ. Аз соли 2008 узви Иттифоќи журналистони 
То/икистон мебошад. 
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Муслимов Њайдар Абубакрович – ассистенти 
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

3-юми ноябри соли 1986 дар шањри Вањдат таваллуд 
шуда, соли 2005 мактаби миёна, соли 2010 шуъбаи 
рўзонаи факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистонро хатм карда, рисолаи номзадиашро дар 
мавзўи «Хусусиятњои луѓавї-маъної дар ќасоиди 
Манучењрии Домѓонї» навишта истодааст.  
Муаллифи маќолањои «Топонимия Мавераннахра в 

«Худуд-ул-олам» (2011), «Шарњи чанд мифоним дар қасоиди Манучењрии 
Домѓонї (2014), «Шарњи чанд муродифоти ќасидањои Манучењрии 
Домѓонї (2014), «Вожањои ифодагари узви бадани инсон дар ќасоиди 
Манучењрии Домѓонї (2015), «Вожањои ифодагари ороишот дар ќасоиди 
Манучењрї (2015). 

 Фаъолияти /амъиятї: аз 01.10.2014 то њол котиби илмии кафедраи 
таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ. 
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Норматов Мадиброњим – номзади илмњои филология, 
дотсенти кафедраи забони адабии муосири то/икии  
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.   

1-уми феврали соли 1938  дар ноњияи Ашти вилояти 
Суѓд таваллуд шуда, соли 1951 мактаби миёна, соли 
1955 Омўзишгоњи омўзгории Конибодом, соли 1960 
Унверситети давлатии То/икистон ба номи В. И. 
Ленин, соли 1966 шуъбаи рўзонаи аспирантураи 
Унверситети давлатии То/икистон ба номи В. И. 

Ленинро хатм карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Тартиби калима дар 
забони адабии њозираи то/ик» соли 1968 дифоъ намудааст.  

 Барои мењнати пурсамараш бо медалњои «Барои мењнати шоён» 
(1985), нишони «Аълочии маорифи халќ» (1997) ва соли 1998 сазовори 
унвони ифтихории «Корманди шоистаи То/икистон» гардидааст.  

 Муаллифи китобњои «Љумлањои сода дар забони адабии њозираи 
то/ик» (2001); «Муќаддимаи забоншиносї» (2004); Усули тањлили 
синтаксисї» (1991); «Тањлили синтаксисї ва навъњои он» (2008); «Шасти 
камолот» (2009); «Забоншиносии умумї» (2013); «Забони адабии муосири 
то/ик» (2011) ва зиёда аз 100 маќолаи илмї ва васоиту дастурњои таълимї 
мебошад. 
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Ниёзов Пўлод Одинаевич – номзади илмњои 
филологї, дотсенти кафедраи таърихи адабиёти 
то/ики факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон. 

17-уми марти соли 1969 дар ноњияи Шўроободи 
(њоло Шамсиддини Шоњин) вилояти Хатлон ба дунё 
омада, соли 1992 омўзишгоњи омўзгории ноњияи 
Рўдакї,  соли 1997 Донишгоњи миллии То/икистон 
(ДДТ ба номи В. И. Ленин), соли 2004 шуъбаи 
ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи миллии 

То/икистонро хатм карда, соли 2004 дар мавзўи «Хусусиятњои ѓоявї ва 
бадеии «Саломон ва Абсол»-и Љомї рисолаи номзадї дифоъ намудааст. 

Муаллифи китобњои  «Абдуррањмони Љомї ва «Саломон ва Абсол»-и ў» 
(2015), «Рўдакї дар шеъри муосири то/ик» (2005), «Таърихи адабиёти 
Эрон, /.2. (баргардон аз хатти форсї) (2001), «Барномаи намунавии 
фанњои таълимии кафедраи таърихи адабиёти то/ик» (2012), «Барномаи 
имтињони минимуми номзадї аз ихтисоси 10.01.03», «Барномаи 
намунавии таърихи адабиёти то/ик» (барои факултетњои ѓайрифилологї) 
(2014) ва зиёда аз 50 маќолаи илмї – оммавї мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1999-2003 – Раиси Кумитаи 
иттифоќњои касабаи дониш/ўёни ДМТ; солњои 2003-2007 Директори 
нашриёти «Сино»-и ДМТ; солњои 2013-2014 – декани факултети забонњои 
хори/ии Донишгоњи давлатии Данѓара мебошад. 
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Низомов Муњриддин – номзади илмњои филология, 
дотсенти кафедраи таърихи адабиёти то/ики 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.  

2-юми феврали соли 1973 дар ноњияи Файзобод 
таваллуд шуда, соли 1990 мактаби миёнаро бо медали 
нуќра, соли 1995 факултети филологияи то/ики 
Донишгоњи давлатии То/икистон (њоло ДМТ)-ро бо 
дипломи аъло хатм намудааст. Рисолаи номзадиро 
дар мавзўи «Масъалањои поэтикаи ѓазалиёти 

Фаридуддин Аттори Нишопурї» соли 2002 њимоя намудааст. Рисолаи 
докториашро бо унвони “Њафт авранг”-и Абдуррањмони Љомї ва суннати 
маснависарої дар адабиёти форсї-то/икии асри XV” барои муњокима ба 
кафедра пешнињод кардааст. 

  Дар соли 2009 барои сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли 
наврас бо “Ифтихорнома”-и Вазорати маорифи Љумњурии То/икистон ва 
соли 2012 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф бо 
нишони “Аълочии маорифи Љумњурии То/икистон” мукофотонида 
шудааст.  

Муаллифи  асарњои  “Њафт авранг”-и Љомї ва анъанаи достонсарої дар 
асри XV” (2014), “Хусусиятњои ѓоявию бадеии маснавии «Силсилат-уз-
зањаб»-и Љомї” (2016), 5 барнома ва дастури таълимї, беш аз 100 маќолаи 
илмї ва илмї-омавї мебошад.  

Китобњои “Мурѓи сањар”- и Маликушшуаро Бањор” (2006), “Таърихи 
адабиёти Эрон” (/илди чањорум) (2011) ва “Девон”- и Камолуддин Баної 
(2012) - ро бо њаммуаллифии профессор Худої Шарифов ба чоп омода 
кардааст.  

Фаъолияти  /амъиятию роњбарї: солњои 2000-2002 /онишини декани 
факултети филологияи ДМТ оид ба тарбия; солњои 2007-2012 /онишини 
декани факултети филологияи ДМТ оид ба илм; аз 2- юми майи соли 2012 
то 31-уми декабри соли 2012 директори Маркази табъу нашр, баргардон 
ва тар/умаи ДМТ фаъолият намудааст.   
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Нуралиева Дилором Ќудратовна – ассистенти 
кафедраи забони то/икї ва усули таълими забон ва 
адабиёти то/ики факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

28 - уми октябри соли 1966 дар ноњияи Совети 
вилояти Кўлоб (њозира Темурмалики вилояти 
Хатлон) таваллуд шуда, соли 1984 мактаби миёна, 
соли 1990 факултети филологияи то/ики Донишгоњи 
давлатии То/иукистонро хатм намуда, соли 1992 
аспиранти шуъбаи рўзонаи факултети филологияи 

Донишгоњи миллии То/икистон.  
Фаъолияти  /амъиятию роњбарї: солњои 1990 - 1991 лаборанти кафедра, 

солњои 1991-1992 унвон/ўйи кафедра, солњои 1996 - 2011 корманди 
Вазорати адлияи Љумњурии То/икистон, солњои 2011 – 2013 лаборанти 
кафедраи забонњои хори/ии факултети муносибатњои байналхалќии ДМТ.  
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Нурќаев Ќарор Муњаммадиевич – муаллими калони 
кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 
то/икии факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон. 

26-уми апрели соли 1975 дар дењаи Сарчашмаи 
ноњияи Шањрисабзи вилояти Ќашќадарёи Љумњурии 
Ўзбекистон таваллуд шуда, соли 1992 мактаби миёна, 
соли 1998 факултети филологияи то/ики Донишгоњи 
давлатии То/икистон, соли 2003 аспирантураи 
Донишгоњи давлатии миллии То/икистонро хатм 

намудааст. Дар мавзўи «Хусусиятњои психологии адабиёти то/ик» (дар 
мисоли э/одиёти Саттор Турсун) ба тањќиќ ва тањияи рисолаи номзадї 
машѓул аст. 

Аз /ониби ў барномаи таълимии “Таърихи адабиёти /ањон” (2007), 
барномаи таълимии “Адабиёти хори/ї” (2014), дастури таълимии 
“Таърихи адабиёти хори/ї” (2014) нашр гардидааст. Муалифи зиёда аз 20 
маќолањои илмї, таълимї-методї ва китобу дастурњо мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2009-2015 муовини декан оид ба 
таълим дар факултети филологияи ДМТ.   
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 Нозимова Гулрухсор Саидисломовна – номзади 
илмњои филология, муаллими калони кафедраи 
таърихи адабиёти то/ики факултети филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон.   

12 –уми сентябри соли 1978 дар ноњияи 
Мўъминободи вилояти Хатлон таваллуд шуда, соли 
1995 мактаби миёна, соли 2007 факултети 
филологияи то/ики Донишгоњи давлатии омўзгории 
шањри Кўлоб ба номи Рўдакї, соли 2011 шуъбаи 
рўзонаи аспирантураи Донишгоњи миллии 

То/икистонро хатм карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Пайдоиш ва 
тањаввалули тамсил дар адабиёти форсу то/ик (асри 10 ва нимаи аввали 
асри 11)» соли 2012 дифоъ намудааст.  

Барои фаъолияти бенуќсон ва тарѓибу ташвиќи сиёсати давлатї дар 
соњаи Васоити ахбори омма соли 2006 бо “Ифтихорнома”-и Кумитаи 
телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии То/икистон ќадрдонї 
шудааст. 

 Муаллифи китоби “Тамсил дар шеъри форсї-то/икии асри X ва 
нимаи аввали асри X1” (2011), “Тулўи сабзи як орзу” (2012), “«Пайдоиш ва 
тањаввалули тамсил дар адабиёти форсу то/ик (асри X ва нимаи аввали 
асри X1)»” (2016) ва барномањои  таълимии “Адабиёти тамсилии форсу 
то/ик” (2014) ва “Таърихи адабиёти то/ик (барои дониш/ўёни 
факултетњои ѓайрифилологї) (њаммуаллифї)” (2015) зиёда аз 15 маќолаи 
илмї - оммавї  мебошад. 

 Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2013-2014 Раиси Шўрои 
занони факултети филологияи ДМТ, солњои 2013-2014 роњбари мањфили 
“Адабиётшиносї”. 
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Назари Муњаммадхо/а –муаллими калони кафедраи 
забони то/икї ва усули таълими забон ва адабиёти 
то/ики факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.  

14-уми майи соли 1982 дар шањри Ќўрѓонтеппаи 
вилояти Хатлон ба дунё омада, соли 2000  мактаби 
миёна, соли 2005 шуъбаи рўзонаи факултети 
филологияи ДМТ-ро хатм намудааст.  

Рисолаи номзадиашро дар мавзўи “Масъалањои 
поэтикаи сухани бадеї дар э/одиёти Њусайн Воизи 

Кошифї”- омодаи дифоъ намудааст. Муаллифи китобњои  “Таърихи 
адабиёти то/ик” (Баёз, /.I), њаммуаллиф  (2010), “Баёзи адабиёт – синфи 10 
(њаммуаллиф) (2010), “Таърихи адабиёти то/ик” (Баёз, /.II) (2014,) 
(њаммуаллиф) мебошад. 
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Рањмонзода Абду/аббори Азиз – доктори илми 
филология, академики Академияи илмњои Љумњурии 
То/икистон, академики Академияи илмњои 
байналмилалии мактабњои олї, профессори кафедраи 
назария ва адабиёти навини форсии то/икии 
факултети филологияи ДМТ. 

15 – уми марти соли 1959 дар дењаи Андароби 
ноњияи Кўлоби вилояти Хатлон таваллуд шуда, соли 
1983 факултети филологияи Унверситети давлатии 
То/икистон ба номи В.И. Ленин (њоло Донишгоњи 

миллии То/икистон) –ро бо бањои аъло хатм намуда, моњи ноябри соли 
1987 ба аспирантура дохил шуда, соли 1991 дар мавзўи «Консепсияи замон 
дар насри солњои 70-80-уми то/ик» рисолаи номзадї, соли 1999 рисолаи 
доктории худро дар мавзўи «Манбаъњои асотирї дар адабиёти то/ики 
нимаи аввали асри ХХ» дифоъ кардааст.  

Рањмонзода Абду/аббори Азиз бо нишони сарисинагии «Аълочии 
маорифи То/икистон» (1977), ордени «Шараф», (2006), Медали «20-
солагии Истиќлолияти То/икистон» (2011), «Ифтихорнома»-и Кумитаи 
и/роияи кишварњои аъзои ИДМ (2012), «Диплом»-и Агентии Федиралии 
њамкорињо бо кишварњои ИДМ - и Федератсияи Россия (2014) 
мукофотонида шудааст. 

Муаллифи китобњои дарсї ва дастурњои таълимии «Пиндорњои асотирї 
дар адабиёти то/ик (1999), «Назария ва сайри таърихии устурасозии 
форсии то/икї (1999), «Заминањои асотириву маросимї дар адабиёти 
нимаи аввали садаи ХХ” (2004); Дар омада ва чопи «Куллиёт»-и шоири 
нимаи дувуми асри XIX Шамсиддини Шоњин (2005) њиссаи муносиб 
гузошта, муќаддимаи ин Куллиёт ба ќалами вай тааллуќ дорад. Дар њамин 
асос баъдан вай рисолаи «Шамсиддин Шоњин ва анъанаи ѓазалсарої  дар 
адабиёти то/ики нимаи дуюми асри XIX ва авали асри ХХ» - ро (2006) 
таълиф намудааст.  

Рањмонзода А. А. дар рушди маорифи То/икистон хидмати шоиста 
намуда, доир ба проблемањои соњаи маориф маќолањои зиёд таълиф 
намудааст. Вай ба ислоњот ва та/дидгароии зинањои мухталифи тањсилот 
оѓоз намуда, дар ин самт бо дастгирии Президенти Љумњурии То/икистон 
– Эмомалї Рањмон ба комёбињо ноил гардидааст. Рисолаи вай «Дирўз ва 
имрўзи маорифи Љумњурии То/икистон», ки бо њаммуаллифии Расулов 
А., Ќодиров Ќ., Афзалов Х. таълиф шудааст, ислоњоти соњаи маорифи 
То/икистонро бозгў менамояд. Дар рисолаи таълимї - ахлоќии вай 
«Одоби салом» бошад, арзиши ахлоќии «салом» барои наврасон ва 
нав/авонон шарњ дода шудааст. Номбурда инчунин дар таълифи як ќатор 
ќонунњое, ки дар соњаи маориф тасдиќ гардидаанд, иштирок намуда, дар 
тањия ва таълифи барномањо, стратегияњо ва консепсияњои соњаи маориф 
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бевосита ширкат намудааст. Бо ташаббуси вай лоињаи китоби 
«Муќаддимаи низоъшиносї» барои дониш/ўёни муассисањои тањсилоти 
касбї амалї шуда, соли 2006 аз чоп баромадааст, ки муќаддима, ва боби 
«Фарњанг ва низоъ»-и он ба ќалами ў тааллуќ дорад. Рисолааш бо номи 
«Назария ва сайри таърихии устура ва устурапардозињо дар адабиёти 
форсї-то/икї» соли 2009 бо хатти форсї дар нашриёти  «Мадраса» - и 
Љумњурии Исломи Эрон аз чоп баромад. Ройзании фарњангии Љумњурии 
Исломии Эрон рисолањои номбурдаро бо унвони «Пиндорњои асотирї 
дар адабиёти то/икї», «Шамсиддин Шоњин ва анъанаи ѓазалсарої дар 
адабиёти то/ики нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри ХХ» ба хатти 
форсї бо тањриру иловањо соли 2011 аз чоп баровада, пешнињоди мардуми 
форсизабон намуд. 

Њамчунон номбурда муаллифи «Стандарти фанни адабиёти то/ик» 
(барои синфи Х1), китоби таълимии «Одоби салом», «Одоби муошират ва 
рўзгордорї» (бо њаммуаллифии Х. Зиёев, Ё. Одинаев ва дигарон) 
мебошад. Мураттиби барномањои «Адабиёти садаи ХХ-и форсии то/икї» 
бо њамроњии Х. Асозода (соли 1995),  ва «Устурашиносї» (2007) мебошад.  

Дар солњои 2011 ва 2013 Абду/аббор Рањмонзода маќола ва рисолањои 
зеринро таълиф ва нашр намудааст: “Истиќлолият ва масъалањои соњаи 
маориф”,“Рушди маориф-омили пешрафти мамлакат”,“Мирзо Турсунзода 
мунодии сулњу мадоро”,“Дирўз ва имрўзи маорифи Љумњурии 
То/икистон”, (Очерки таърихї дар бораи соњаи маориф), “Истиќлолият 
тањкимбахши давлати њуќуќбунёд”, “Абармарде дар дунёи маориф”, 
“Маориф-мењвари сиёсати и/тимоии давлат”, “Такмили тасвирсозї дар 
шинохти маънавии инсон”,“Проблемањои тањсилоти мутаасил дар низоми 
тањсилоти олии касбии Љумњурии То/икистон”, “Таъсири устурањо дар 
тафакури бадеии Аблуќосим Фирдавсї”, “Фарњанги муошират ва 
мењмондорї (дастури таълимї), “Эволюция и развития художественных 
жанров в таджикской прозы в период независимости Таджикистана” ва 
“Фуруѓи субњи доної”.  

Рањмонзода Абду/аббор дар соли 2014 маќолањои зеринро ба чоп 
расонидааст, ки муњимтаринашон инњо мебошанд: «Гулќанди шеър дар 
чакомаи хаёли доктор Абдуѓаффори Орзу», «Маќоми тањсилот дар /ањони 
муосир ва наќши он дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии 
То/икистон», «Одоби муошират», «Маќоми Абдуррањмони Љомї дар 
шинохти тариќќати сўфия ва шахсиятњои ирфонии Хуросону 
Мовароуннањр», «Истиќлолият ва рушди нахустмуассисаи тањсилоти олии 
кишвар», «Ташаккул ва тањаввули жанрњои адабї дар насри муосири 
то/икии даврони Истиќлолият», «Манбаъњои асотирї ва ривоятї дар 
адабиёти то/ики охири садаи Х1Х ва авали садаи ХХ».  

Рањмонзода Абду/аббор соли 2015 як ќатор маќола ва пажўњишњои 
илмї дар ма/аллањо ва ма/мўањои илмї интишор кардааст, ки ба 
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масъалањои муњими адабиёт, фарњанг ва сиёсат бахшида шудаанд. Дар 
миёни онњо муњимтаринашон инњо мебошанд: “Пешгирии зуњуроти 
ифротгарої дар То/икистон”, “Роль писателей и поэтов Гиссара в 
развитии таджикской литературы ХХ и начала ХХI веков», «Доир ба 
ањамияти Паёми Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон ба Ма/лиси 
Олии Љумњуриии То/икистон”, “Воќеияти и/тимої ва инъикоси он дар 
суруду офаридањои мардумии Кўлоб”, “Суруду офаридањои мардумї 
ган/инаи бебањои халќанд”, “Маќоми Мир Сайид Алии Њамадонї дар 
рушди ирфон ва адбиёти то/ик”, “Рушди давлатдории миллї ва 
равандњои идеологии /ањони муосир”,“Бозтоби симои Пешвои миллат - 
Эмомалї Рањмон дар адабиёти то/ик”, “Белинскии то/ик” (Очерки илмї - 
оммавї дар бораи устод Соњиб Табаров). 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњи 1995 - 1999  мудири шуъбаи 
таълими ДМТ; солњои 2000 - 2002 мудири шуъбаи тар/умаи Дастгоњи 
и/роияи Президенти Љумњурии То/икистон  кор карда, сипас, ба шуъбаи 
фарњанги Дастгоњи и/роияи Президенти Љумњурии То/икистон 
гузаронида шудааст. Солњои 2004 – 2005 Раиси Кумитаи телевизион ва 
радиои назди Њукумати Љумњурии То/икистон; аз моњи марти соли 2005 
то моњи январи соли 2012 Вазири маорифи Љумњурии То/икистон; аз  
моњи январи соли 2012 то феврали соли 2015 Ректори Донишгоњи 
давлатии омўзгории ба номи Садриддин Айнї; аз  моњи феврали соли 2015 
то ба имрўз бо Амри Президенти Љумњурии То/икистон Ёрдамчии 
Президенти Љумњурии То/икистон оид ба масъалањои рушди и/тимої ва 
робита бо /омеа мебошад. Рањмонзода Абду/аббори Азиз узви Шўрои 
олимони Донишгоњи миллии То/икистон доир ба њимояи рисолањои 
докторї ва номзадї ва аз соли 2013 узви Иттифоќи нависандагони 
То/икистон мебошад. 
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Равшан Рањмонї (Рањмонов Равшан Ќањњорович) -
доктори илмњои филологї, профессори кафедраи 
назария ва адабиёти навини форсии то/икии 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон. 

28-уми ноябри соли 1954 дар дењаи Пасурхи ноњияи 
Бойсун, Љумњурии Ўзбекистон ба дунё омада, соли 
1977 факултети филологияи то/ики Университети 
давалтии То/икистони ба номи В.И.Ленин (њоло 
Донишгоњи миллии То/икистон), соли 1989 

аспирантураи Институти кишварњои Осиё ва Африќои Донишгоњи 
давлатии Маскав ба номи М.В.Ломоносовро хатм карда, зери унвони 
«Назми шифоњии таълифии дарї дар Афѓонистони муосир» (Москва, 
1989) рисолаи номзадї ва «Афсонањои мардуми форсизабон дар сабти 
имрўз (Масъалањои истилоњ, хусусият, таърих, репертуар, вазъият ва 
мањорати афсонагўён дар асоси пажўњиши майдонї)» соли 1998 рисолаи 
докторї дифоъ намудааст. 

Хизматњои профессор Равшан Рањмонї сазовори ордени «Дўстї» (2008), 
нишонњои «Аълочии фарњанги То/икистон» (2008), «Аълочии маорифи 
То/икистон» (2008) дониста шудааст. Соли 2003 барои китоби “Таърихи 
гирдоварї, нашр ва пажўњиши афсонањои мардуми форсизабон”, аз 
кишвари Эрон, /оизаи байналмилалии Пажўњиши солро дарёфт намудаст. 
Соли 2008 дар дувоздањумин /ашнвораи байналмилалии ќиссагўї, дар 
шањри Исфањон суханронї намуда, сазовори «Медали тилло» гардидааст.  

Муаллифи китобњои «Омўзиш ва тањќиќи фолклори даризабонони 
Афѓонистон дар То/икистон» (Кобул, 1984), «Намунањои фолклори дарї» 
(дар 3 /илд, Кобул, 1985), «Шавѓот (Афсонањои форсї ва мањорати як 
афсонапардози эронї)» (1996); Простонародная литература современного 
Афганистана (дар 2 /илд, М., 1994); «Афсонањои дарї» (Тењрон 1994, 

1998); «Шугњои Бухоро дар сабти Равшани Рањмонї» (М., 1997); 
«Ќиссањо, ривоятњо ва дуоњои Бухоро дар сабти Рањмонї» (Д., 1998); 
«Афсона ва жанрњои дигари насри шифоњї» (Д., 1999); Ро/еъ ба таърихи 
гирдоварї, нашр ва омўзиши адабиёти омиёнаи то/ик. (Washington DC – 
2000, ба форсї), Conversations with Dauvlat Khalav. Oral narratives from 

Tajikistan. Mosow: Publishing hause “Humanitary”, (2000), «Таърихи 
гирдоварї, нашр ва пажўњиши афсонањои мардуми форсизабон» (Д., 2001; 
Тењрон, 1380=2001); «Tajik Women as Folktale Tellers: Tales in tradition 
(With video-records)» (Будапешт, 2002); «Афсонањои нодир» (Пешовар, 
2003, 2005); «Э/одиёти гуфтории мардуми то/ик» (Д., 2008), «The Popular 
Literature of the Tajiks» дар кит.: «A History of Persian Literature» (London-
New York, 2010), «Як афсона дар баёни чор насл» (Пажўњиш ва матн) (Д., 
2011), «Фарёди бесадо» (Гуфтугў бо доктор Асадуллоњ Њабиб) (Д., 2011), 
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«Замоне бо Ѓафуров њамкор будам» (Гуфтугў бо профессор Љањонгир 
Дуррї) (Д., 2012), «Муши тиллої» (Д., 2012), «Фарњанги ориёї ва то/ику 
То/икистон» (Д., 2012), «Наврўзи ориёии то/икон» (Д., 2013) ва ѓайра. 
Дар Афѓонистон бо њамкории профессор Љалолиддин Сиддиќї китоби 
“То/икон”-и Б.Ѓафуровро аз алифбои крили ба алифбои форсї баргардон 
кард, ки барои худшиносї ва вањдати миллии њамзабонон наќши муњиме 
бозидааст. Муаллиф ва тањиягари бештар аз 30 китоб ва зиёда аз 400 
маќолањои илмї ва оммавї мебошад, ки аз /умла 14 китоб ва 58 маќолаи 
илмии эшон дар кишварњои хори/ї ба нашр расидааст.  

 Фаъолияти /амъиятию роњбарї: раиси Пажўњишкадаи 
“Мардумшиносї” (1992), бунёдгузор; узви Иттињодияи журналистони 
То/икистон (1993); узви «Ан/умани байналмилалии мутолиоти 
эроншиносї дар кишвари Амрико» (2000); узви Иттињодияи 
нависандагони То/икистон (2000), узви «Ан/умани фолклори Амрико» 
(2003); узви «Созмони байналмилалии пажўњиши наќлњои фолклорї» 
(2005); узви Шўрои «Ан/умани то/икон ва форсизабонони /ањон» (1996-
2000), дубора аз соли 2006); узви Шўрои дифои рисолањои номзадию 
доктории ДМТ ва Пажўњишгоњи забон ва адабиёти то/ики ба номи 
Рўдакии АИ ЉТ аст.  
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Рустами Вањњоб - номзади илмњои филология, 
дотсенти кафедраи назария ва адабиёти навини 
форсии то/икии факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

 5 –уми майи соли 1960 дар ноњияи То/икобод 
таваллуд, шуда, соли 1983 факултаи филологияи 
то/ики Донишгоњи давлатии То/икистонро хатм 
кардааст. Соли 2008 дар мавзўи «Тањаввули поэтикаи 
вазн ва ритми шеъри муосири то/ик» рисолаи 
номзадї дифоъ кардааст. 

Барои ма/мўаи «Шањри Хуршед» Барандаи  Љоизаи ба номи Мирзо 
Турсунзода гардидааст. 

Муаллифи  китобњои  – «Калимањо» ( 1990) ва «Шањри Хуршед» (2008) 
ва «Салом» (2015), Мунтахаби ањодиси Паёмбари акрам (с)-ро тањия ва ба 
забони русї тар/ума кардааст. Тазкираи шеъри муосири То/икистон «Бўи 
/ўи Мўлиён» (2014) ва таияи китоби М. Ёњаќї «Фарњанги асотир ва 
достонворањо дар адабиёти форсї» (бо тавзењот ва таълиќот) (2014), 
дастури таълимии «Дуруст бинависем» (2016) ва рисолаи «Мирзо 
Турсунзода» (2016)   мебошад. Соли 2012 ма/мўаи маќолањояш «Адабиёт 
ва фарњанги миллї» ба табъ расидааст. 

 Фаъолияти /амъиятию роњбарї: роњбари мањфили адабии “Адибони 
/авон”-и факултети филологияи ДМТ; сардабири Нашрияи миллии 

адабии Иттифоқи нависандагони То/икистон «Садои Шарќ»; аз соли 2008 
узви Иттифоќи нависандагони То/икистон аст. 
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Рањимова Шањринисо Содиќовна – номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи забони то/икї ва 
усули таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

8-уми октябри соли 1960 дар шањри Ќурѓонтеппаи 
вилояти Ќурѓонтеппа (њоло вилояти Хатлон) 
таваллуд шудааст. Соли 1977 мактаби миёна, соли 
1981 Институти давлатии педагогии шањри Душанбе 
ба номи Т.Г. Шевченко, соли 1987 аспирантураи 
Институти давлатии педагогии шањри Душанбе ба 

номи Т.Г. Шевченкоро хатм карда, рисолаи номзадиро соли 1992 дар 
мавзўи «Унсурњои лањ/авї ва хусусиятњои услубии истифодаи онњо дар 
насри то/ик»  њимоя намудааст. 

Барои хизматњояш дар таълиму тарбияи мутахассисони соњаи маориф 
бо нишони «Аълочии маорифи То/икистон» ќадрдонї шудааст. 

Муаллифи китобњои «Забони то/икї (дастури таълимї барои 
дониш/ўёни факултетњои геологї ва кимиё)» (2009), «Забони то/икї 
(дастури таълимї барои дониш/ўёни шуъбаи ѓоибонаи факултетњои 
ѓайрифилологї» (2011), «Забони то/икї (дастури таълимї барои 
дониш/ўёни факултети геология» (2015), «Диалектизмњо ва хусусиятњои 
услубии истифодаи онњо дар насри то/ик» (2013) ва зиёда аз 30 маќолаи 
илмї ва илмию-методї мебошад. 
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Сабзаев Саидќул Миралиевич – доктори илми 
филология, профессори кафедраи забони то/икї ва 
усули таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

31-уми декабри соли 1947 дар дењаи Лархобї, 
ноњияи Восеъ таваллуд шудааст. Соли 1954 ба 
мактаби њаштсолаи №27 дења дохил шуда, соли 1962 
онро ба итмом расонд. Соли 1962 ба Омўзишгоњи 
касбї-техникии №32 шањри Кўлоб дохил шуда, 
њамзамон дар мактаби шабонаи коргар/авонони №3 

шањри Кўлоб тањсил кардааст. Соли 1964 њам ОКТ №32 ва њам мактаби 
миёнаро хатм намуда, ба факултети забон ва адабиёти то/ики Институти 
давлатии педагогии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї дохил шуд. 
Соли 1968 институтро бо дипломи аъло хатм намудааст. Соли 1982 дар 
мавзўи «Лексикаи насри бадеи ёдгории асри XI форсу то/ик «Кашф-ул-
мањ/уб»-и Абдулњасани Љуллобї» рисолаи номзадї ва соли 1996 дар 
мавзўи «Тањќиќи лингвистии истилоњоти тасаввуфи асрњои XI- XII форсу 
то/ик (зимни маводи «Кашф-ул-мањ/уб»-и Абдулњасани Љуллобї, 
«Табаќот-ус сўфия»-и Абдуллоњи Ансорї ва «Асрор-ут-тавњид»-и 
Абўсаиди Абулхайр)» рисолаи докторї дифоъ намудааст. 

Соли 1998 ба нишони «Аълочии маорифи Љумњурии То/икистон», соли 
1998 ба нишони «Аълочии фарњанги То/икистон» ва соли 2001 ба нишони 
«Аълочии матбуоти То/икситон» ќадр карда шудааст. 

Муаллифи асарњои илмию таълимии «Тасаввуф ва баъзе масъалањои 
таълими забон ва адабиёти то/ик» (1989), «Бидъат ва илњод дар адабиёти 
классикии то/ику форси асри XI» (1989), «Системный анализ некоторых 
полисемичных имён существительных, обозначающих части головы 
человека в русском и таджикском языках (в его историческом освещении)» 
(1990), «Саволњои имтињони тестї аз фанњои забон ва адабиёти то/ик 
барои дохилшавандагони мактабњои олї ва миёнаи махсус» (2000), 
мањорати суханварии Носири Хусрав» (2003), «Забони то/икї. Китоби 
дарсї барои синфи 5 (2006, 2013), «Каломи Президент дар таълими забон» 
(2007-2011), «Сухан рўдакивор некў бувад» (2008), «Из истории 
олимпийского движения (Учебные тексты для учащихся старших классов с 
углубленым изучением русского и немецкого языков)» (2008), «Маќоми 
сухан дар рўзгори Имоми Аъзам Абўњанифа» (2009), «Нишондодњои 
методї ба китоби дарсии «Забони то/икї» барои синфи 5» (2009), «Забон 
ва сабки баёни Мавлоно/алолуддини Балхї» (2004), /амъ зиёда аз сад 
рисола , дастурњои методї, маќолањю фишурдањои илмї мебошад. 

Шоир, драматург. Драмаи ў «Исёни тањмина» - ро соли 1993 Театр-
студияи «Авасто» ва соли 1994 театри давлатии мазњакаи мусиќии ба 
сањна гузошта, ба Озмуни /умњуриявии театрњои касбї «Парасту» пешкаш 
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намуда буданд. Асарњои бадеї: «Хатти роњ (ма/мўаи шеърњо)» (2001), 
«Садафи мењр (ма/мўаи шеърњо)» (2003), «Номи модарам (ма/мўаи 
шеърњо) (2006), «Саошианта (драмаи манзум)» (2006), «Хоки намозї 
(ма/мўаи шеърњо)» (2011), «Синаи рањм (ма/мўаи шеърњо)» (2014), «Пагоњ 
равам ба мактаб (ма/мўаи шеърњо)» (2014).  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњо 1989 - 1993 мудири кафедраи 
забони то/икї; солњои 1993 - 1998 декани факултети филологияи 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав ; аз 30-юми 
марти соли 2000 то 3-юми декабри соли 2004 ректори Донишгоњи 
давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав;  солњои 2004-2005 декани 
факултети филологияи Донишгоњи давлатии омўзгории То/икистон ба 
номи Ќандил Љўраев; солњои 2006-2007 мудири шуъбаи таълими забон ва 
адабиёти ПРМ; солњои 2007-2010 мудири кафедраи умумидонишгоњии 
забони то/икии ДДОТ ба номи Ќандил Љўраев; солњои 2010-2013 мудири 
шуъбаи забони Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии 
АИ ЉТ; узви Шўрои диссертатсионии Д:047.016.01 оид ба њимояи 
рисолањои докторї ва номзадї аз рўйи ихтисоси педагогикаи умумї, 
назария ва таърихи педагогикаи умумї, назария ва таърихи педагогика 
дар назди Академияи тањсилоти То/икистон; узви Иттифоќи 
нависандагони То/икистон (аз соли 2000). 
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Сўфизода Асадулло – номзади илмњои филология, 
дотсент. 
Соли 1932 дар дењаи Баландчашма (собиќ /амоати 
Давлатшоён) - и ноњияи Кангурти вилояти Кўлоб 
(њоло Хатлон) таваллуд шудааст. Соли 1956 
факултети таъриху филологияи то/ики Унверситети  
давлатии То/икистон ба номи В.И. Ленин, соли 1962   
шуъбаи фолклори аспирантураи АУ То/икистонро 
хатм карда, соли 1965 рисолаи номзадї дар мавзўи 
Шоирони халќї – вассофи воќеият» дифоъ намудааст. 

Сўфизода А. сазовори мукофотњои раёсати донишгоњ, грамотањои КМ 
ЛКСМ /умњурї ва баъдтар њангоми фаъолияти омўзгорї дар донишгоњ 
сазовори мукофоти Њизби коммунисти /умњурї, Вазорати маданияти 
То/икистон ва Вазорати маълумоти олии Иттињоди Шўравї гардидааст. 
А.С. аъзои Иттињоди журналистони То/икистон ва «Ходими шоистаи илм 
ва маорифи /умњурї» буда, соли 1963 ба унвони Аълочии маорифи њалќи 
/умњурї мушараф шудааст. 

А. Сўфизода муаллифи зиёда аз 450 асару маќолаи илмї, танќидї, 
адабиётшиносї, фолклоршиносї, забоншиносї ва методї таст. Ќисме аз 
рисолаву асарњои А.Сўфизода ба забонњои чехї, немисї ва халќњои собиќ 
Иттињоди Шўравї тар/имаву нашр шудаанд. Асарњои ў «Шеваи то/икони 
Кангурт» (1957), «Таълими њаёт ва э/одиёти Сайидои Насафї» (1960), 
«Таълими њаёт ва э/одиёти Абдулќодир Бедил дар синфи нўњ» (1962), 
«Таълими фолклор дар мактаб» (1964), «Шоирони халќї – вассофи 
воќеият» (1967), «Назми халќ – оинаи њаёт» (1969), «Чистонњои халќии 
то/икї» (1972) «Классикони марксизм дар бораи фолклор» (1972), 
«Гуманизм ва интернатсионализм дар фолклор» (1975), «Инъикоси 
воќеияти советї дар фолклори то/ик» (1977), «Фолклор – афкори эстетикї 
ва и/тимоии халќ» (1982), «Фолклор – санъати сухан» (1985), «Њазору як 
чистон» (1986), «Тањаввулоти назми шифоњии то/ик» (1992), «Фолклор 
њамрадифи таърих» (1999), «Фолклор – махзани сухан» (2006) .   
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Сиро/иддини Эмомалї – номзади илмњои филология, 
дотсенти кафедраи назария ва адабиёти навини 
форсии то/икии факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон.   

5-уми марти соли 1975 дар ноњияи Москваи вилояти 
Кўлоб (њоло Мир Сайид Алии Њамадонии вилояти 
Хатлон) таваллуд шуда, соли 1991 мактаби миёна, 
соли 1996 шуъбаи рўзонаи факултети филологияи 
ДМТ, соли 2001 шуъбаи рўзонаи аспирантураи 
Донишгоњи давлатии миллии То/икистонро хатм 

карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Аз таърихи э/оди романи «Восеъ» 
- и Сотим Улуѓзода» соли 2002 дифоъ намудааст.  

Дар соли 2007 барои дастовардњо дар соњаи илмњои гуманитарї бо 
«Љоизаи ба номи Исмоили Сомонї барои олимони /авон дар соњаи илм 
ва техника», соли 2010 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи 
маориф, сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони 
«Аълочии маорифи То/икистон» ва соли 2016 барои тарѓибу ташвиќи 
сиёсати давлатї дар соњаи фарњангу маориф бо нишони «Аълочии 
матбуоти То/икистон» ќадрдонї шудааст.    

Муаллифи китобњои «Наќши Восеъ дар адабиёти бадеї» (2001), «Аз 
таърихи э/оди романи «Восеъ» - и Сотим Улуѓзода» (2003), «Восеънома» 
(2003), «Сотим Улуѓзода ва тасвири шўриши Восеъ дар адабиёти то/ик» 
(2007), «Таърихи э/оди ќиссаи «Ривояти суѓдї» - и Сотим Улуѓзода» 
(2011), «Сотим Улуѓзода ва фарњанги миллї» (2012), «Андеша ва мањорати 
адабї» (2012), «Тасвири муњити хонавода ва манзараи табиат дар насри 
Сотим Улуѓзода» (2015) ва зиёда аз 50 маќолаи илмї ва васоиту дастурњои 
таълимї мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2001-2005 /онишини декани 
факултети филологияи ДМТ оид ба тарбия; солњои 2005-2009 /онишини 
декани факултети филологияи ДМТ оид ба таълим; солњои 2008-2013 
мудири шуъбаи та/рибаомўзї ва кор бо мутахассисони /авони ДМТ; аз 
21.10.2013 то 06.06.2014 директори Маркази табъу нашр, баргардон ва 
тар/умаи ДМТ; аз 07.06.2014 то 30.12.2014 сардори шуъбаи кадрњо ва 
корњои махсуси ДМТ; аз 02.01. 2015 то 26.03.2016 сардори раёсати кадрњо 
ва корњои махсуси ДМТ; аз 26.03.2016 то њол декани факултети 
филологияи ДМТ. 



88 
 

Сулаймон Анварї – номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи забони то/икї ва усули таълими 
забон ва адабиёти то/ики факултети филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон. 

5-уми октябри соли 1946 дар ноњияи Комсомолобод 
(њоло Нуробод) ба дунё омада, соли 1965 мактаби 
миёна, соли 1969 факултети таъриху филология, 
бахши забон ва адабиёти то/ик ва соли 1975 шуъбаи 
рўзонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии 
омўзгории шањри Душанбе ба номи Т.Г. Шевченкоро 

хатм карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Вожањои низомии 
«Шоњнома» -и Абулќосими Фирдавсї» соли 1980 дифоъ намудааст.  

 Барои фаъолияти хуб дар арсаи таълиму илм бо нишони «Аълочии 
маорифи То/икистон», се Грамотаи фахрии Вазорати маорифи 
То/икистон сарфароз гардидааст.  

–Муаллифи китобњои «Шеваи омўзиш ва парвариш» (1991), «Суруди 
Зафар» (1994), «Вожањои низомї дар «Шоњнома»-и Абулќосими 
Фирдавсї»(1994),«Забони ањди Сомониён ва арзиши сухан» (1999), 
«Ромишгари мумтоз» (2000), «Дар /усту/ўйи сухани зебо» (2000), 
«Љойгоњи сухан дар осори форсї-то/икї» (2005), «Туфон дар ѓунча» 
(2009), «Зафари нотакрор» (2010), «Сухан дар коми ў меёфт сайќал» (2011), 
«Њо/ї Њусайн ва арзиши сухан» (2013), «Шоњнома»-ган/инаи сухан» 
(2016), «Зафар Нозим- њунарманди ширинадо» (2016), «Дар роњи 
пажўњиши забон» (2016) ва китобњои дарсии «Забони то/икї»[барои 
синфњои V,VI, VII-и мактабњои миёнаи тањсилоти умумї (солњои 1984, 
2015) ва барои риштањои ѓайрифилологии донишгоњњо (2015)] ва ѓайра ва 
беш аз 250 маќолаи илмї, дастурї (методї) ва оммавї (публитсистї) 
мебошад. 

Фаъолияти /амъиятиву роњбарї: солњои 1996-2002 декани факултети 
филологияи то/ики Донишгоњи давлатии омўзгории То/икистон ба номи 
Ќ. Љўраев (њоло ДДОТ ба номи устод С. Айнї), солњои 1997-1999 раиси 
њайати коршиносони бахши забон ва адабиёти то/ики Вазорати маорифи 
/умњурї. Узви Шўрои њамгунсозии истилоњоти Кумитаи забон ва 
истилоњоти Њукумати То/икистон, аъзои Бахши забоншиносии Шўрои 
дифои рисолањои доктории Донишгоњи миллии То/икистон, узви 
Иттифоќи нависандагони То/икистон ва узви Иттифоќи 
рўзноманигорони То/икистон аст. 
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Солењов Мирзо Одинаевич - номзади илми филологї, 
дотсенти кафедраи таърихи адабиёти то/ики 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон. 

15-уми марти соли 1950 дар ноњияи Ор/енкидзеобад 
(њоло Вањдат) таваллуд шуда, соли 1966 мактаб-
интернат, соли 1973 факултети филологияи то/ики 
Донишгоњи давлатии То/икистон ба номи Ленин, 
соли 1976 шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи 
давлатии То/икистонро хатм карда, соли 1987 

рисоларо дар мавзўи “Тањќиќи ќиёсии  “Калила ва Димна”-и Абулмаолии 
Насруллоњ бо “Анвори Суњайлї”-и Камолиддин Њусайн Воизи Кошифї 
дифоъ намудааст.  

Дар соли 2010 барои хидматњои шоиста дар соњаи маориф бо нишони 
сарисинагии “Аълочии маорифи То/икистон”, соли 2014 барои корњои 
пурсамар дар соњаи илм ва маориф бо Ифтихорномаи Вазорати маориф  
ва илми  Љумњурии То/икистон сарфароз гардонида шудааст. 

Муаллифи китобњои “Шоири тавоно” (1990), “Рубоиёти Хоќонии 
Шарвонї” (1993), “Андеша ва маърифати адабї” (2001), “Арўз ва 
омўзиши он” (2005), “Саноии Ѓазнавї”, “Рубоиёт” (Бо њаммуаллифии 
академик Имомзода М.С.) (2006), “Дар боѓи рўшної” (Тањияи сарсухан ва 
матни шарњу тавзењоти Ањмад Мањдии Домѓонї бар “Њадиќат-ул-њаќиќат 
ва шариъат-ул-тариќат”-и Њаким Саноии Ѓазнавї) (2006), “Гулчини 
андарзњои Мавлавї аз “Маснавии маънавї” (2008), “Адабиёти то/ик 
барои синфи 10” (Бо њамроњии проф. У. Тоиров ва Р. Шарифов) (2008), 
“Адабиёти то/ик барои синфи 10. Баёз. (Бо њамроњии проф. Тоиров ва Н. 
Мањмадхо/а)”(2010), “Дар њарими сухансан/ї” (2011), “Гулистон”-и 
Саъдии Шерозї (бо шарњи вожањо ва таъбироту ифодањо, дар њамкори бо 
Ф. Њайдаров) (2015), “Арўз ва омўзиши он” (2016) “Китобњои таълимии 
адабї”  (бо њаммуалифии профессор Тоиров У. 2016) ва зиёда аз 200 
маќолаи илмї, илмї-омавї ва васоиту дастурњои таълимї мебошад.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1980-1985 мудири Кабинети 
Љомї, солњои 2009-2016 мудири кафедраи таърихи адабиёти то/ики ДМТ.  
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Саломов Мањмаддовуд Ќаюмович – номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

12-уми феврали соли 1967 дар ноњияи Мир Сайид 
Алии Њамадонї (собиќ ноњияи Москва)-и вилояти 
Хатлон таваллуд шуда, соли 1984 мактаби миёнаро 
хатм кардааст. Соли 1992 факултети филологияи 
то/ик ва соли 1996 шуъбаи аспирантураи Донишгоњи 
давлатии То/икистонро хатм карда, соли 2000 дар 

мавзўи «Ифодањои ма/озї дар ѓазалиёти Њофизи Шерозї» рисолаи 
номзадї дифоъ кардааст. 

 Соли 2001 барои дастовардњои илмї бо /оизаи Кумитаи /авонони 
назди Њукумати Љумњурии То/икистон ба номи Исмоили Сомонї, соли 
2007 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, сањми 
арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони 
«Аълочии маорифи То/икистон» ва чанд инифтихорномањои Донишгоњ 
сарфароз гардонида шудааст. 

 Муаллифи китобњои «Ифодаи ма/оз дар ѓазалиёти Њофизи Шерозї» 
(2001), «Ма/мўаи саволномањои тестї» (бо њаммуаллифї, дар се нашр), 
«Рисолат-ун-нойия»-Абдурањмонї Љомї» (2014) ва зиёда аз 100 маќолањои 
илмию оммавї мебошад. 

 Фаъолиятњои /амъиятию роњбарї: солњои 1998-2000 /онишини 
декани факултети филологияи ДМТ оид ба тарбия, солњои 2000-2004 
/онишини декани факултети филологияи ДМТ оид ба таълим, 2004-2008 
мудири кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи 
ДМТ, солњои 2008-2013 декани факултети филологияи ДМТ. 
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Саид/аъфаров Озод Шоњвалиевич – доктори илми 
филологї, дотсенти кафедраи забони то/икї ва усули 
таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

6-уми марти соли 1974 дар шањри Кўлоби вилояти 
Хатлон таваллуд шуда, соли 1990 мактаби миёна, 
соли 1995 факултети филологияи то/ики ДДОК ба 
номи Абўабдуллоњи Рўдакии шањри Кўлобро хатм 
намудааст.  

Соли 1999 ба шуъбаи рўзонаи аспирантураи ДДОД 
ба номи С. Айнї) дохил шуда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Мавќеи 
Калими Кошонї дар адабиёти форсии забони асрњои ХVI-ХVII 
Њиндустон» соли 2001 дифоъ намудааст. Соли 2015 рисолаи докториро 
дар мавзўи «Сабки ѓазали форсї-то/икї дар асрњои ХVI-ХVII дар 
намунаи э/одиёти Фиѓонї, Назирї, Соиб)»  дифоъ намудааст. 

 Муаллифи китобњои «Дар тангнои асолат ё дар пањнои беасолатї» 
(2009), «Асолат дар забони мардум» (2010), «Калими Кошонї ва ашъори 
ѓиноии ў» (2011), «Вазъи сиёсї ва адабии Њиндустон дар асрњои ХVI- 
ХVII» (2014) ва зиёда аз 40 маќолаи илмї ва васоиту дастурњои таълимї 
мебошад. 

  Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2011-2012 /онишини декан 
оид ба тарбияи факултети журналистикаи  ДМТ. 
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Саъдии Ќосимї – номзади илмњои филология, 
дотсенти кафедраи назария ва адабиёти навини 
форсии то/икии факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 
7-уми июли соли 1969 дар дењаи Паткуноби ноњияи 
Дарвози ВМКБ таваллуд шуда, соли 1986 мактаби 
миёна, соли 1992 шуъбаи рўзонаи факултети 
филологияи то/ики ДДОТ ба номи Ќандил Љўраев 
(њоло ДДОТ ба номи Садриддин Айнї) ва соли 1997 

шуъбаи рўзонаи аспирантураи донишгоњи мазкурро хатм намуда, соли 
1998 рисолаи номзадияшро дар мавзўи «Бадеияти латифањои халќии 
то/икї» дифоъ намудааст.  

Саъдии Ќосимї соли 2012 барои тарѓибу ташвиќ ва таълими 
фарњанги мардумї бо нишони «Аълочии фарњанги Љумњурии 
То/икистон» ва соли 2013 барои хизматњояш дар соњаи маориф ва сањми 
арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони «Аълочии маорифи 
Љумњурии То/икистон» сазовор дониста шудааст.  

Саъдии Ќосимї муаллиф ва мураттиби дастури таълимии 
«Назмшиносї» (2007) ва зиёда аз 70 маќолаи илмї, инчунин, мураттиби 
васоити методии «Корњои сан/ишї аз фанни таърихи адабиёти то/ики 
асрњои 9-15, 16-19 ва ибтидои асри 20» (2004), «Корњои сан/ишї аз фанњои 
муќаддимаи адабиётшиносї ва э/одиёти шифоњии халќи то/ик» (2005), 
дастури илмї-методї доир ба /ашни Наврўзи А/ам - «Дастури наврўзї» 
(солњои 2006 ва 2012),  «Барнома барои донишгоњњои омўзгорї аз рўи 
усули таълими зинавї аз фанни э/одиёти дањанакии халќи то/ик» (2000), 
«Барномаи фанни таърихи адабиёти хори/ї» (2005).  

Фаъолияти /амъиятиву роњбарї: солњои 1997-2000 /онишини декани 
факултети филологияи то/ик оид ба тарбия (ДДОТ ба номи Садриддин 
Айнї); солњои 2000-2005 /онишини декани факултети филологияи то/ик 
оид ба таълим (ДДОТ ба номи Садриддин Айнї); солњои 2005-2007 декани 
факултети филологияи то/ики ДДОТ ба номи Садриддин Айнї; солњои 
2007-2008 /онишини декани факултети филологияи то/ик оид ба таълим 
(ДДОТ ба номи Садриддин Айнї); соли 2008 ёрдамчии ректори ДДОТ ба 
номи Садриддин Айнї; солњои 2008-2013 ёрдамчии ректори Донишгоњи 
миллии То/икистон; солњои 2013-2014 сардори шуъбаи кадрњо ва корњои 
махсуси Донишгоњи миллии То/икистон, соли 2014 то њол ёрдамчии 
Вазири маориф ва илми Љумњурии То/икистон аст.   
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Саъдуллоев Умед/он Ќудратуллоевич – номзади 
илмњои филология, дотсенти кафедраи таърихи забон 
ва типологияи факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон.  

4-уми январи соли 1982 дар  дењаи Ромити /амоати 
дењоти  Ромити шањри Вањдат таваллуд шуда, соли 
2000-ум мактаби миёна, соли 2005 факултети 
филологияи Донишгоњи давлатии миллии 
То/икистонро хатм кардааст.  

Пас аз хатми донишгоњ ба сифати муњаќќиќи 
коромўз дар кафедраи таърихи забон ва типология ба фаъолият шурўъ 
кардааст. Рисолаи номзадиро дар мавзўи «Хусусиятњои луѓавї ва маъноии 
«Футувватномаи султонї»-и Њусайн Воизи Кошифї» соли 2010 дифоъ 
намудааст.  

     Муаллиф ва мураттиби «Футувватномаи султонї»-и Њусайн Воизи 
Кошифї (2010) (тањия ва ба нашр омода намудани матни мукаммали (бо 
њаммураттибї); “Вожањои муарраби то/икї дар «Ќуръони ма/ид» (2011); 
“Муњовараи то/икї – англисї – русї - арабї” (2012) (бо њаммуаллифї); 
“Хусусиятњои луѓавї ва маъноии «Футувватномаи султонї»-и Њусайн 
Воизи Кошифї (2013) ва  беш аз бист маќолаи илмї мебошад. 

       Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2008-2010 Раиси Шўрои 
олимони /авони факултети филологияи ДМТ; солњои 2010-2015 Раиси 
Шўрои кураторони факултети филологияи ДМТ; аз соли 2015 то њол 
/онишини декани факултети филологияи ДМТ оид ба таълим мебошад. 
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Талбакова Њуснигул  – номзади илмњои филология, 
дотсенти кафедраи забони адабии муосири то/икии  
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.   

24-уми декабри соли 1943 дар ноњияи Совет вилояти 
Кўлоб (њоло Темурмалики  вилояти Хатлон) таваллуд 
шуда, соли 1961 мактаби миёна, соли 1966 факултети 
филологияи то/ик, соли 1976 шуъбаи рўзонаи 
аспирантураи Унверситети давлатии То/икистон ба 
номи В.И. Ленинро хатм карда, рисолаи номзадиро  

дар мавзўи «Хусусиятњои лексикї ва фразеологии «Маъвои дил»-и Рањим 
Љалил» соли 1978 дифоъ намудааст.  

Дар соли 2001 барои дастовардњо дар соњаи илмњои гуманитарї бо 
унвони «Корманди шоистаи Љумњурии То/икистон»,  соли 1984 барои 
хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, сањми арзанда дар 
таълиму тарбияи насли наврас бо нишони «Аълочии маорифи халќи 
Љумњурии То/икистон» сазовор дониста шудааст.    

 Муаллифи китоби «Лексикаи забони адабии то/ик» (бо 
њаммуаллифї) (1997); Вожашиносии забони муосири то/ик (бо 
њаммуаллифї) (1999); Усули тањлили луѓавї ва фразеологии вожањо.– 
(2006); «Забон ва услуби коргузорї» (барномаи таълимї) (2006); «Луѓати 
антонимњои забони адабии то/ик» (2008); «Антонимњои номї яке аз 
воситањои муњими тасвир» (2010); «Дурахши маънї» (2014) зиёда аз 80 
маќолаи илмї ва васоиту дастурњои таълимї мебошад. 

Фаъолиятњои /амъиятию роњбарї: солњои 1983-2008 Раиси Шўрои 
занони факултети филологияи ДМТ. 
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Тоиров Урватулло – доктори илмњои филологї, 
профессори кафедраи таърихи адабиёти то/ики 
Донишгоњи миллии То/икистон. 

10-уми майи соли 1942 дар ноњияи Файзобод 
таваллуд шуда, соли 1961 мактаб-интернат, соли 1966 
факултети таърих ва филологияи то/ик, соли 1971 
шўъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии 
То/икистон ба номи Ленинро хатм карда, рисолаи 
номзадиро дар мавзўи “Ќасида дар адабиёти то/ик 
(асрњои 9-11)” соли 1990 дифоъ намудааст. Соли 1996 

дар мавзўи “Тањаввул ва такомулоти арўз дар назария ва амалияи шеъри 
форсї-то/икї” рисолаи докторї дифоъ намудааст. 

 Дар соли 1988 барои нашри њашт/илдаи Энсиклопедияи Советии 
То/ик бо Грамотаи фахрии Шўрои Олии ЉТ, соли 2002 хидматњои шоиста 
дар соњаи маориф бо нишони сарисинагии “Аълочии маорифи халќи 
То/икистон” ва боз дар њамин сол барои хидматњои шоиста дар соњаи 
илму маорифи Љумњурии То/икистон  бо медали “Нишони фахрї” 
сазовор гардидааст. 

Муаллифи китобњои “Фарњанги истилоњоти арўзи А/ам” (1991),  
“Ќомуси ќофия ва арўзи шеъри А/ам” (1994), “Тањќиќ ва таълими арўз” 
(1995), “Фарњанги истилоњоти ќофия” (1997),  “Офтобе дар миёни сояе (ду 
ќисм) (1999), “Назмшиносї” (бо њамроњи Худої Шарифов) (2004), 
“Каломи манзум” (2005), “Анвоъ ва авзони шеъри халќии то/икї” (2007), 
“Роње ба сўйи ѓафлат” (2007), “Мавлавии Рум хуб бидонад арўз” (2007), 
“Адабиёти то/ик (китоби дарсї барои синфи 10, њамроњи М. Солењов) 
(2010),  “Таърихи адабиёти то/ик, /.1. (њамроњи М. Солењов), (2010), 
“Баёзи адабиёти то/ик” (њамроњи М. Солењов)  (2011)  Адабиёти то/ик 
(китоби дарсї барои синфи 7, њамроњи Мўсоев М.)  (2013), “Рўдакї-
офаридгори назми оламгир” (2013), “Меъёр ва андозањои шеър” (2013), 
“Рисолањои илмии Абдуррањмони Љомї” (2014), “Се рисолаи арўз” (2014), 
“Тањаввул ва такомули арўз” (2015), “Китобњои таълимии адабї”  (бо 
њаммуалифии дотсант Солењов М. 2016). Инчунин, дар њамин замина 
матни чанд асари гаронбањои адабиётшиносии форс-то/ик, аз ќабили 
“Чањор маќола”-и Низомии Арўзии Самарќандї бо њамроњи профессор 
Худої Шарифов (1986,), “Ал-мўъ/ам”-и Шамси Ќайси Розї (1991), 
“Меъёр-ул-ашъор”-и Насируддини Тўсї (1992), “Фунун ва саноеи адабї”-
и Вањидиёни Комёр (1995), “Бадоеъ-ул-афкор”-и Њусайн Воизи Кошифї 
(2007), “Рисолаи рубої”-и Мулло Саъдуллоњ (2007) ва ѓайраро бо тањќиќ 
ва шарњу тавзењ, тањияву нашр кардааст. Њамчунин муаллифи 920 маќоли 
илмї ва илмї-омавї мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1974-1975 мудири редаксияи 
санъат ва маданияти Энсиклопедияи Советии То/ик; солњои 1976-1991 
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мудири редаксияи луѓатнома, истилоњот ва нашри луѓатњои дузабонаи 
Энсиклопедияи Советии то/ик; солњои 1994-1996 мудири кафедраи 
фолклоршиносї ва усули таълими забон ва адабиёти то/ик; солњои 2002-
2006 сардабири ма/аллаи “Маърифат”;Муддати шаш сол аст, ки ба 
мањфили илмии “Тањлили каломи манзум” роњбарї мекунад. Аз соли 1998 
узви Шўрои олимони ДМТ, ба аспирантони зиёде роњбарї кардааст.  
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Тўрањасанов  Ќодирќул Шодиќулович- номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи забони то/икї ва 
усули таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон. 

28-уми декабри соли 1966 дар ноњияи Айнии 
вилояти Суѓд таваллуд шуда, соли 1984 мактаби 
миёна, соли 1991 шуъбаи рўзонаи факултети 
шарќшиносии Донишгоњи миллии То/икистон, соли 
1997 аспирантураи Донишгоњи миллии То/икистонро 
хатм карда, соли 2000-ум рисолаи номзадиро дар 

мавзўи «Истилоњоти пешобшиносї дар забони форсии то/икї» њимоя 
намудааст.  

Муаллифи китобњои  «Истилоњоти пешобшиносї дар забони форсии 
то/икї» (2005); «Забони то/икї барои факултети њуќуќшиносї» (2009); 
«Забони то/икї (барои гурўњњои русї)»(2010); «Забони то/икї (барои 
гурўњњои иќтисодї)» (2011); «Фарњанги истилоњоти пешобшиносї» (соли 
2008)» «Саду як иншо» (2009); «Таърихи тањаввули истилоњоти илмии 
тиббї дар забони то/икї» (2015); «Се њазору сесаду сию се саволу 
/авобњои тестї аз забон ва адабиёти то/ик» (2014; «Расму оинњои 
мардумї» (2009) ва  зиёда аз 50 асару маќолањои илмиву методї ва оммавї 
мебошад. 
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 Хо/аев Давлатбек - доктори илмњои филология, 
профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.  

12-уми майи соли 1947 дар шањри Роѓун (собиќ 
ноњияи Оби гарм) ба дунё омада, соли 1966 мактаби 
миёна, соли 1972 факултети филологияи Донишгоњи 
давлатии То/икистон ба номи В.И. Ленинро хатм 
кардааст. Соли 1981 рисолаи номзадиашро дар 
мавзўи «Љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави 

муайянкунанда дар забони то/икї» ва соли 2004 рисолаи докториашро 
дар мавзўи «Афкори забоншиносии то/ик дар асрњои Х-ХVI» дифоъ 
намудааст. 

       Дар соли 1990 барои хизматњои бисёрсолаи бунуќсон дар соњаи 
маориф, сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони 
«Аълочии маорифи халќи РСС То/икистон», соли 1998 бо медали 
«Хизмати шоиста», соли 2011 бо медали «20 солагии Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии То/икистон» сарфароз гардидааст. 

Муаллифи китобњои «Абдусалом Дењотї  ва баъзе масъалањои забони 
адабии то/ик» (1984), «Тарбияи ватандўстию интернатсионалии /авонон» 
(1988), «Ма/мўаи машќњо аз синтаксис ва пунктуатсия» (1990), «Калиди 
дари ган/» (1990), «Синтаксис ва пунктуатсия» (1991), «Дарсњои забони 
то/икї дар синфњои 9» (1992), «Ташаккул ва тањаввули илми 
забоншиносии форсу то/ик дар асрњои миёна» (1998), «Хо/а Њасани 
Нисорї ва афкори забоншиносии ў» (2004), «Забони то/икї. Синфи 9» 
(2007; 2013), «Гуфтори накў куњан нагардад» (2011), «Афкори 
забоншиносии то/ик дар асрњои X-XIV» (2013) ва зиёда аз 180 маќолаи 
илмї ва васоиту дастурњои таълимї мебошад. 

 Фаъолиятњои /амъиятию роњбарї: солњои 1986-1987; 1997-2000 
/онишини декани факултети филологияи то/ики ДМТ оид ба таълим, 
солњои 2001-2007 мудири кафедраи забони адабии муосири то/ики 
факултети филологияи ДМТ, солњои 2007-2008 декани факултети 
филологияи ДМТ, 2009-2012 мудири кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи ДМТ.  Аз соли 1995 аъзои Иттињодияи 
журналистони То/икистон мебошад. 
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Хо/аева Зебуннисо Давлатбековна – ассистенти 
кафедраи забони адабии муосири то/икии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон.   

10-уми январи  соли 1977 дар шањри Душанбе 
таваллуд шуда, соли 1994 мактаби миёна, соли 2000 
шуъбаи ѓоибонаи факултети филологияи Донишгоњи 
давлатии миллии То/икистонро хатм карда, дар 
мавзўи «Оид ба хусусиятњои забонии осори насри 
бадеии Саттор Турсун» тањќиќот бурда истодааст.  

Китоби “Нањви забони то/икї”-ро аз лотинї 
баргардон карда (2010), муаллифи беш аз 10 маќолаи илмї-омавї 
мебошад. 
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Холназарова Сафаргул Алиевна -ассистенти кафедраи 
забони то/икї ва усули таълими забон ва адабиёти 
то/ики факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.  

15-уми августи соли 1960 дар шањри Душанбе 
таваллуд шуда, соли 1977 мактаби миёна, соли 1982 
факултети филологияи то/ики Университети 
давлатии То/икистон ба номи В.И. Ленинро хатм 
кардааст. 

 Китоби “Дастури тиб”-и Закариёи Розиро дар 
њаммуаллифии А. Девонаќулов соли 2000 ба чоп тайёр намуда, муаллифи 
4 маќолаи илмї дар Энсиклопедияи то/ик мебошад.  
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Худоёрова Нигина Зардовна – ассистенти кафедраи 
забони адабии муосири то/икии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон.   

9-уми сентябри соли 1978 дар ноњияи Файзобод 
таваллуд шуда, соли 1995 мактаби миёна, соли 2000 
шуъбаи рўзонаи факултети филологияи ДМТ, соли 
2003 шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи 
миллии То/икистонро хатм карда, дар мавзўи 
«Фразеологияи насри Ўрун Кўњзод» тањќиќот бурда 
истодааст.  

Мураттиби барномаи «Њу//атшиносї» (2013) ва зиёда аз 20 маќолаи 
илмї- оммавї мебошад.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: аз соли 2011 то њол раиси Шўрои 
занони факултети филологияи ДМТ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

Њомидов Дилмурод Ра/абович – номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

30-юми сентябри соли 1965 дар дењаи Варгонзаи 
ноњияи Китоби Љумњурии Ўзбекистон таваллуд шуда, 
соли 1982 мактаби миёна, соли 1992 шуъбаи рўзонаи 
факултети филологияи то/ики Донишгоњи давлатии 
То/икистон, соли 1997 шуъбаи аспирантураро хатм 
кардааст. Соли 1999 дар мавзўи «Тањќиќи лингвистии 

топонимњои водии Кешруд» рисолаи номзадї дифоъ намудааст. Рисолаи 
докториаш «Тањќиќи забоншиносии гидронимњои Осиёи Миёна» омодаи 
дифоъ аст ва умед аст, ки рўзњои наздик дифоъ хохад намуд.  

Дар соли 2016 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, 
сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони «Аълочии 
маорифи То/икистон» сазовор дониста шудааст. 

Муаллифи китоби «Топонимияи водии Кешрўд” (2002-2014), 
«Шевашиносии то/ик» (2006), «Сарнавишти вожањо» (2006), «Таърихи 
забони то/икї» (Самарќанд, 2007), «Лафзи хуш дар /илва орад маънии 
гуфторро» (2010), «Варгонза» (2012), «Фарњанги мухтасари гидронимњои 
эрониасли Мовароуннањр» (2013), «Баррасии забоншиносии номвожањои 
/уѓрофии водии Кешрўд» (2014) ва беш аз 120 маќолаи илмиву васоиту 
дастурњои таълимиву методї мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: аз соли 2009 директори Маркази 
омўзиши забонњои ДМТ буда, њамзамон аз моњи сентябри соли 2015 раиси 
Шўрои илмї-методии факултети филологияи ДМТ аст. Узви Иттињодияи 
рўзноманигорони То/икистон мебошад.  
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Њайдаров Фахриддин Наботович – номзади илмњои 
филологї, дотсенти кафедраи таърихи адабиёти 
то/ики факултети фиилологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон 

10-уми марти соли 1968 дар ноњияи Данѓара 
таваллуд шуда, соли 1996 шуъбаи рўзонаи факултети 
филологияи Донишгоњи давлатии То/икистон ва соли 
2000 шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи 
давлатии миллии То/икистонро хатм карда, рисолаи 
номзадиро соли 2002  дар мавзўи «Рўзгор ва осори 

Бадри Чочї» дифоъ намудааст. 
Дар соли 2004 барои дастовардњо дар соњаи илмњои гуманитарї бо 

«Љоизаи ба номи Исмоили Сомонї барои олимони /авон дар соњаи илм 
ва техника» ва соли 2012 барои хизматњои шоён дар соњаи маориф ва 
сањми босазо дар таълим ва тарбияи мутахассисони соњибкасб бо нишони 
«Аълочии маорифи Љумњури То/икистон» сарфароз гардонида шудааст. 

Муаллифи китобњои «Бадри Чочї. Гулчини девони ашъор» (2000), 
«Рўзгор ва осори Бадри Чочї» (2002), Дастури методї оид ба таълифи 
рисолаи дипломї аз фанни таърихи адабиёти то/ик (њаммуаллифї, 2010), 
«Гулистон»-и Саъдї (бо шарњи вожањо ва таъбироту ифодањо, 
њаммуаллифї, 2015), Равзанаи нигоњ (ма/мўи маќолањо, њаммуаллифї, 
2015) ва зиёда аз 20 маќолаву фишурдањои илмї ва илмию оммавї 
мебошад.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои  2001-2004 мушовири ноиби 
аввали ректори ДДМТ, солњои 2004-2006 мудири шуъбаи таълими бахши 
ѓоибонаи ДДМТ, солњои 2006 – 2008 мудири сектори тарбияи ДДМТ, 
солњои 2008-2010 мудири шуъбаи мониторинг ва назорати сифати 
таълими ДМТ, солњои 2010 -2013 сардори Маркази тестї ва мониторинги 
сифати таълими ДМТ, аз августи соли 2013 то феврали соли 2016 декани 
факултети журналистикаи ДМТ фаъолият намудааст. 
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Њалимова Сафаргул Шарифовна - номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи Донишгоњи милли 
То/икистон.  

4-уми майи соли 1968 дар ноњияи Вањдат таваллуд 
шуда, соли 1985 мактаби миёна, соли 1990 факултети 
филологияи то/ик, соли 1997 аспирантураи 
Донишгоњи миллии То/икистонро хатм карда, 
рисолаи  номзадиашро дар мавзўи “Лексикаи касбу 
њунар дар осори Сайидои Насафї” Соли 2002 дифоъ 

намудааст. 
     Муаллифи китоби “Вожаю истилоњоти пешаварї дар осори Сайидои 

Насафї” (2014) буда, беш аз 30 маќолаи илмї ва барномањои таълимї 
мебошад. 
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Њафиз Рањмон (Рањмонов Њафиз Азизович) – муаллими 
калони кафедраи назария ва адабиёти навини форсии 
то/икии факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон. 

 4-уми майи соли 1964 дар ноњияи Вахш таваллуд 
шуда,  соли 1986 факултети  филологияи Донишгоњи 
давлатии То/икистон (њоло Донишгоњи миллии 
То/икистон), соли 1997 шуъбаи ѓоибонаи  аспирантураи   
Донишгоњи давлатии миллии То/икистонро хатм 
кардааст. 

Солњои 2001-2004 муњассили маълумоти дуюми факултаи њуќуќшиносии 
Донишгоњи миллии То/икистон буда, онро бо дипломи аъло хатм кардааст. 

Бо Ифтихорномаи Вазорати маорифи То/икистон (2009), нишонњои 
«Аълочии матбуоти То/икистон», «Аълочии фарњанги То/икистон» (2011), 
«Аълочии телевизион ва радио» (2013), «Аълочии маориф ва илми Љумњурии 
То/икистон» (2016) сазовор шудааст.          

Муаллифи беш аз 200 маќолаи илмї ва илмию оммавї, дастурњои таълимї 
ва барномањои таълимї аз фанни «Таърихи адабиёти /ањон» аст. Мавсуф 
инчунин фаъолияти пурмањсули муњаррирї ва тар/умонї дошта, мураттиб ва 
муњаррири 18 китоби илмию таълимии марбут ба анвои гуногуни њуќуќ, аз 
/умла њуќуќи шањрвандї, њуќуќи байналмилалии оммавї, њуќуќи оилавї, 
/иноятї ва ѓайра мебошад, инчунин яке аз муаллифони «Фарњанги 
истилоњоти њуќуќ» (нашри соли 2005) ба шумор меравад.  

Њафиз Рањмон њамчун журналисти касбї аз соли 1987 ин/ониб бо ќалам ва 
сухан сарукор дорад. Аз соли 1987 ин/ониб узви Иттифоќи журналистони 
То/икистон мебошад. Муаллифи силсилабарномањои «Марворидњои 
бесадаф» мебошад, ки дар он маъруфтарин чењрањои адабиёти /ањон бо осори 
мондагори хеш муаррифї шудаанд ва мешаванд. То кунун беш аз 60 
барномаи «Марворидњои бесадаф» манзури бинандагон гардонида шудааст, 
ки дар онњо симоњои намоёни адабиёти /ањонї ва осори оламшумули онњо 
мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Мавсуф инчунин ба њайси муаллиф ва 
баранда дар тањия ва пахши барномањои и/тимоию сиёсї ва адабию 
фалсафии «Тафсир», «Афкор» ва «Жемчужины мысли» сањм дорад, ки дар 
онњо аз мавзўъњои муњими сиёсат ва и/тимоиёт, фарњангу маънавият ва 
ахлоќи /омеаи То/икистон сухан меравад. Муаллифи якчанд филмњои 
мустанад, аз ќабили «Ойини зиндагисоз» (бахшида ба Наврўзи байналмилал), 
«Пойдевори тамаддун» (гиромидошти забони давлатї), «Њикмати рамзњои 
Парчам» (таърих, хосият ва моњияти рамзњои Парчам), «Мизони адолат» 
(ро/еъ ба њуќуќи инсон аз таърих то имрўз) мебошад.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: соли  2010 и/рокунандаи вазифаи мудири 
кафедраи назария ва адабиёти навини форсии то/икии факултети филологияи 
ДМТ; Аз моњи сентябри соли 2010 то моњи августи соли 2012 ба сифати 
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сармуњаррири њафтаномаи «Ба ќуллањои дониш» - нашрияи расмии 
Донишгоњи миллии То/икистон; аз 13-уми августи соли 2012 то 3-юми 
ноябри соли 2014 дар вазифаи муовини аввали директори Шабакаи якуми 
телевизиони То/икистон; аз 3-юми ноябри соли 2014 то њо ба њайси котиби 
масъули Шабакаи якум фаъолият дорад. 
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Њо/ибоева Лола То/ибоевна –  ассистенти кафедраи 
таърихи адабиёти то/ики факултети филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон. 
5-уми майи соли 1972 дар ноњияи Зафаробод таваллуд 
шуда, соли 1989 мактаби миёна, соли 1994 факултети 
филологияи ДМТ, соли 1997 шуъбаи рўзонаи 
аспирантураи Донишгоњи давлатии То/икистонро 
хатм кардааст.  
Муаллифи  маќолањои «Таъвили ашъори Рўдакї дар 
гуфтори Абўсаиди Абулхайр» (2012), пешгуфтори 

китоби «Ма/мўаи рубоиёти Абўсаиди Абулхайр» (2013), «Тарњи /амол 
дар рубоиёти Абўсаиди Абулхайр», «Эпические сказания – мост методу 
древностью и настоящим в Таджикистане» / “Epic Stories thаt Bridge 
Ancient and Present worlds in Tajikistan”.  

Беш аз 20 китобро аз хати форсї ба кириллии то/икї баргардондааст, 
аз /умла, китобњои «Таъсири Миср дар тамаддуни Эрони бостон» (2007), 
«Мероси ишроќии Мавлоно Љалолуддини Румї» (2008), «Турк ва Тур дар 
«Шоњнома»-и Фирдавсї» (2009). Мутар/ими новеллаи «Тўморњои 
наврўзї» - и Эра/ Баширї аз форсї ба русї («Новогодние свитки») аст.  
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Њайдаров Муњаммадёр Мањмадумарович – номзади 
илмњои филология, муаллими калони кафедраи 
забони адабии муосири то/икии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон.  

9-уми июли соли 1980 дар дењаи Турбаќалъа - 4 
(њоло Вањдат) -и ноњияи Шањринав таваллуд шудааст. 
Хатмкардаи мактаби миёнаи №6-и ноњияи Шањринав 
(1997), шуъбаи коршиносии факултети филологияи 
то/ики Донишгоњи давлатии миллии То/икистон 
(бакалавр, 2001), шуъбаи забон ва адабиёти то/ики 

факултети филологияи то/ики Донишгоњи давлатии миллии То/икистон 
(магистр, 2003), шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи миллии 
То/икистон (2008).  Рисолаи номзадиро соли 2015 дар мавзўи «Калимањои 
услуби баланд дар забони адабии муосири то/ик» дифоъ намудааст. 

 Муаллифи як дастури методї (Машѓулиятњои амалї аз фанни 
луѓатшиносии забони адабии муосири то/ик, 2010) ва зиёда аз 30 
маќолањои илмиву оммавї мебошад. 

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 2004-2008 танзимгари Маркази 
забони адабии муосири то/ик (МЗАМТ); солњои 2014-2015 раиси Кумитаи 
падару модарони факултети филологияи то/ики ДМТ; аз соли 2015 то њол 
раиси Шўрои кураторони факултети филологияи ДМТ. 



109 
 

Њафиззода Дўстмурод – дотсенти кафедраи забони 
то/икї ва усули таълими забон ва адабиёти то/ики 
факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.  
1-уми октябри соли 1977 дар ноњияи Файзобод 
таваллуд шуда, соли 1994 мактаби миёна, соли 2005 
шуъбаи ѓоибонаи факултети филологияи ДМТ, соли 
2010 шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи 
миллии То/икистонро хатм намудааст. Рисолаи 
номзадиашро дар мавзўи “Мавзўъњои сиёсї-назми 

солњои 90-уми то/ик” соли 2010 њимоя намудааст.  
Соли 2015 бо нишони “Аълочии маориф ва илми Љумњурии 

То/икистон” сарфароз гардонида шудааст. 
 Муаллифи китобњои  “Љанги шањрвандї ва инъикоси бадеии он”  

(2010), “Инъикоси воќеањои и/тимої-сиёсии То/икистон дар назми 
солњои 90-уми садаи ХХ”. (2014) мебошад. 
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Њасанов Исматулло Саъдуллоевич–муаллими кафедраи 
забони то/икї ва усули таълими забон ва адабиёти 
то/ики факултети филологияи Донишгоњи миллии 
То/икистон.  

1-уми январи соли 1960 дар дењаи Чашмасори ноњияи 
Мўъминободи вилояти Хатлон таваллуд шуда, соли 
1977 мактаби миёна, соли 1982 факултети забон ва 
адабиёти то/ики Донишгоњи давлатии омўзгории 
шањри Кўлоб ба номи Рўдакиро хатм намудааст.  

Муаллифи маќолањои “Феълњои ифодагари нутќу 
калом дар забони то/икї” (2013), “Калимањои мураккаби муодили 
иборањои озоди синтаксисї дар ашъори Мир Сайид Алии Њамадонї 
(2014), “Мавќеи ѓазал дар э/одиёти Алимуњаммад Муродї” (2015), 
“Тарњбандињои сарфию нањвии њамвазифа дар осори Мир Сайид Алии 
Њамадонї” аст. 
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 Њасанов Мењроб Мањмадович – ассистенти 
кафедраи забони адабии муосири то/икии факултети 
филологияи Донишгоњи миллии То/икистон.   

23-юми июни соли 1990 дар ноњияи Ховалинг 
таваллуд шуда, соли 2008 мактаби миёна, соли 2014 
шуъбаи рўзонаи факултети филологияи то/ики ДМТ, 
соли 2015 ба шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи 
Донишгоњи миллии То/икистон дохил шудааст, дар 
мавзўи «Тадќиќи сохториву фонатсионии воњидњои 
фразеологии забони адабии то/икї» тањќиќоти илмї  

бурда истодааст.  
Мураттиби зиёда аз 5 маќолаи илмї омавї мебошад.  
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Шарифов Худої (Шарифзода) – доктори илмњои 
филологї, профессор, Арбоби шоистаи илм ва 
техникаи То/икистон, профессори кафедраи таърихи 
адабиёти то/ики факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

25-уми июни соли 1937 дар ноњияи Дарвози 
То/икистон таваллуд шуда, соли 1956 мактаби миёна, 
соли 1961 шуъбаи забон ва адабиёти то/ики факултети 
филология, соли 1969 аспирантураи назди кафедраи 
таърихи адабиёти то/икро хатм карда, соли 1970 дар 
мавзўи «Ташаккули афкори адабии форс-то/ик дар 

асрњои Х-ХI» рисолаи номзадї дифоъ намудаст. Соли 1987 дар мавзўи 
«Назарияи наср дар осори форсии марњилаи классикї» (асрњои Х-XV) 
рисолаи докторї њимоя кардааст. 

Дар соли 1997 барои мењнати пурсамараш дар соњаи суханшиносї бо 
уновни  Арбоби шоистаи илм ва техникаи Љумњурии То/икистон,  соли 2007 
бо нишони Аълочии маориф, ва бо  Љоизаи адабии Айнї (1995), Љоизаи 
адабии Саъдї (РЉИ), (2016) Нишони миллии Фирдавсї (ЉИЭ) 2016  
сарфароз гардонида шудааст. 

Муаллифи китобњои «Услуб ва камолоти сухан» (1985), «Маќоми 
Ибни Сино дар шеъру адаби то/ик» (1985, њамроњ бо Ш. Њусейнзода), Ибни 
Сино: «Пирўзинома», «Фанни шеър» (1985, њамроњ бо Ш. Њусейнзода), 
«Мунтахаби «Тар/умон-ул-балоѓа» ва «Њадоиќ-ус-сењр» (1987), «Каломи 
бадеъ» (1991), «Шоир ва шеър» (1998), «Шоирони ањди Сомониён» (1999, 
њамроњ бо А. Абдусаттор), «Мероси Сомониён» (1999, њамроњ бо А. 
Абдусаттор), «Озурдагон ва умедворон» (2001), «Савти А/ам» (2002), 
«Балоѓат ва суханварї» (2002), «Рози /ањон» (2003), «Назарияи наср»  (2004), 
«Суннатњои адабї» (2007), «Ашъори њамасрони Рўдакї» (2007), Восифї: 
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» (мунтахаби њикоёт, 2008), «Сухан аз адабиёти миллї» 
(2009), «Ашъори њакимон ва орифон» (2011, њамроњ бо А. Абдусаттор),  
«Маънавият ва /ањони зоњирї» (2012), «Сездањ маќола» (2013), “Шоњнома” 
ва шеъри замони Фирдавсї” (2014), Ма/муаи асарњои адабии Сино (2016), 
“Шоњнома” ва шеъри замони Фирдвсї (2016-Эрон). 

 Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1975-1976 /онишини декани 
факултети филологияи ДМТ оид ба таълим; солњои  1989-1993 мудири 
кафедраи фолклор ва методикаи таълими факултети филологияи ДМТ;  
солњои 1993-1997 декани факултети филологияи то/ики ДМТ; солњои 1993-
2009 мудири кафедраи таърихи адабиёти то/ики факултети филологияи 
ДМТ; аз соли 1989 то соли 2003 раиси бахши танќид ва адабиётшиносии 
ИНТ; аз соли 1993 то 2015 аъзои Президиуми ИНТ; Раиси бахши адабиёт 
барои /оизаи давлатии ба номи Рўдакї; аз соли 1979 узви Иттињодияи 
нависандагони То/икистон аст.  
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Шарифова Фарангис Худоиевна  – доктори илмњои 
филология, профессори кафедраи таърихи забон ва 
типологияи факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

  10-уми октябри соли 1970 дар шањри Душанбе 
таваллуд шуда, соли 1987 макаби миёна, соли 1992 
факултети филологияи то/ики ДМТ ва соли 2000 
шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии 
миллии То/икистонро хатм карда, рисолаи номзадиро 
дар мавзўи  “Хусусиятњои лексикї-семантикии “Кашф-

ул-мањ/уб”-и Алї  Њу/вирии  Ѓазнавї ” соли 2012 ва рисолаи докториро 
дар мавзўи “Тањаввули /умлаи содаи забони то/икї” дифоъ намудааст. 

       Соли 2016 барои хизматњои шоиста дар соњаи маориф бо нишони 
“Аълочии маорифи То/икистон”  сазовор дониста шудааст. 

        Муаллифи китобњои “Хусусиятњои вожагонии “Кашф-ул-мањ/уб”-и 
Алї Њу/вирии Ѓазнавї” (2011), “Тањаввули /умлаи содаи забони то/икї” 
(2013), “Забони пањлавї. Адабиёт ва дастури он” (баргардон аз хатти 
форсї, соли 2013)  ва 46 маќолаи илмиву оммавиро ба чоп расонидааст.    
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Шарифов Боймурод Бобоевич – номзади илмњои 
филологї, дотсенти кафедраи  назария ва адабиёти 
навини форсии то/икии факултети филологияи 
Донишгоњи миллии То/икистон.  

2-юми декабри соли 1964 дар ноњияи Файзобод 
таваллуд шуда, соли 1989 шуъбаи рўзонаи факултети 
филологияи то/ики Донишгоњи давлатии То/икистон, 
соли 1994 шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи 
давлатии То/икистонро хатм карда, соли 1995 рисолаи 
номзадиашро дар мавзўи «Афкори адабї ва танќидии 

Хоќонї» њимоя намудааст. 
Боймурод Шариф як монография ва беш аз сад маќола таълиф ва 

мунташир намуда, корњои таълимиву тадќиќоти илмиро пайваста пеш 
мебарад. Аз /умла асарњои ў «Афкори адабї ва танќидии Хоќонї» (1995), 
«Хоќонї ва наќди шеър» (2010) дар муайян намудани пањлуњои 
норавшани таърихи адабиёти то/ик, адабиёти Эрон ва Афѓонистон, наќди 
адабї, тафсир ва осору ањволи чењрањои адабї наќши арзанда доранд.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1996-1998 муовини декани 
факултети филологияи ДМТ оид ба тарбия ва илм; аз соли 2003 то моњи 
декабри соли 2004 муовини декани факултети филологияи ДМТ оид ба 
таълим ва аз моњи декабри соли 2004 то моњи апрели соли 2007 декани 
факултети филологияи ДМТ шуда кор кардааст. Аз соли 2012 ин/ониб 
декани факултети филологияи то/ики ДДОТ ба номи С.Айнї мебошад.  
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Шукуров Гулназар Холович – номзади илмњои 
филология, дотсенти кафедраи забони то/икї ва усули 
таълими забон ва адабиёти то/ики факултети 
филологияи ДМТ. 

   1-уми январи соли 1974 дар ноњияи Айнии вилояти 
Суѓд, дар оилаи омўзгор таваллуд шуда, соли 1990 
мактаби миёна, соли 1999 шуъбаи рўзонаи факултети 
филологияи то/ики ДМТ ва соли 2010 факултети 
молиявию иќтисодии ДМТ (маълумоти дуюм)- ро хатм 
намудааст.  Рисолаи номзадиро дар мавзўи «Тањаввули 

забони адабии то/ик дар давраи истиќлол (дар асоси маводи рўзномањо)»  
соли 2007 дифоъ намудааст.  

 Муаллифи китобњои «Дастури иншонигорї» (2008), Забони то/икї  
(дастури таълимї барои факултетњои иќтисодї) (2009) «Тањаввули забони 
адабии то/ик дар давраи истиќлол» (2011),  «Tajik for beginners» (бо 
забони англисї) (2012), «Луѓати вожањои нав» (2013), Забони то/икї 
барои навомўзон (бо забони чинї) (2014), «Забони то/икї барои 
навомўзон (бо забони ќазоќї)» (2015), “Забони то/икї” (2016)   ва зиёда аз 
27 маќола ва дастуру васоити таълимї мебошад. 
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 Юлдошев Абдулло Ќурбонмамадович – номзади 
илмњои филологї, дотсенти кафедраи таърихи 
адабиёти то/ики факултети филологияи Донишгоњи 
миллии То/икистон. 

20-уми октябри соли 1948 дар шањри  Оњангарони 
вилояти Тошканд Љумњурии Ўзбакистон таваллуд 
шуда, соли 1972 шуъбаи рўзонаи факултети 
шарќшиносии ДМТ-ро хатм карда, соли 1987 рисолаи 
номзадиро дар мавзўи “Тањаввули ѓазали арабї дар 
асрњои V-VIII” дар Институти шарќшиносии АФ 

СССР дар шањри Москва дифоъ намудааст.  
Муаллифи китобҳои  “Рўзгори Борбади ромишгар” (1987), “Санъо 

дар сарчашмањои забони арабї” (Санъо-1990), “Тамаддуни исломї: 
То/икистон” (ба забони арабї) ва беш аз 50 маќолањои илмї ва   илмї-
омавї мебошад.  

Фаъолияти /амъиятию роњбарї: солњои 1970 – 1972 тар/умони забони 
арабї дар  Љумњурии Арабии Яман; солњои 1977-1981 тар/умони забони 
арабї дар Ироќ;  соли 1992 - 1994 мудири шуъбаи Осиё ва Африқои 
Идораи муносибатњои ду/ониба ва бисёр/онибаи Вазорати корњои 
хори/ии  Љумњурии То/икистон; солњои 1994 – 1997 мудири Идораи 
муносибатњои ду/ониба ва бисёр/онибаи Вазорати корњои хори/ии 
Љумњурии То/икистон; 1998 - 2004 мудири Идораи Осиё ва Африқои 
Вазорати корњои хори/ии Љумњурии То/икистон; солњои    
2004 - 2006 мушовири Котиботи Созмони Њамкории Шанхай, Пекин; аз 
03.04.2006 то 20.06.2007 /онишини Вазири корњои хори/ї; Аз 20-уми июни 
соли 2007 то соли 2010 /онишини якуми Вазири корњои хори/ї; аз 10. 2010 
то 11.2014 Сафири фавќулода ва мухтори Љумњурии То/икистон дар 
мамлакати Арабистони Саудї фаъолият намудааст.  
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Мукофотњои давлатї дар 25 – соли Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии То�икистон 

 
Барандагони Љоизаи ба номи Исмоили Сомонї  

барои олимони �авон дар соњаи илм  
ва техника 

 
1. Мисбоњиддини Нарзиќул – соли 1999; 
2. Саломов Муњаммаддовуд  – соли 2001;  
3. Њайдаров Фахриддин   – соли 2004;  
4. Сиро/иддини Эмомалї  – соли  2007.  

 

Ордени “Дўстї” 

1. Кўчаров Аламхон – соли 2001;    
2. Равшан Рањмонї  – соли  2008; 
3. Зайниддинов Мухтадо – соли  2009; 
4. Имомзода Муњаммадюсуф Сайдалї – соли 2011; 
 

Ордени “Шараф” 
1. Рањмонзода Абду/аббори Азиз – соли 2006; 
2. Маќсудов Бадриддин – соли 2013.  

 
Медали “Хизмати шоиста” 

1.  Хо/аев Давлатбек – соли 1998; 
2. Кабиров Шањбозбек – соли 1999; 
3.  Бобомуродов Миршакар – соли 2002; 
4. Абдурањмонова Мастура – соли 2014.  

 

Медали 20 - солагии Истиќлолияти То�икистон 

      1. Рањмонзода Абду/аббори Азиз – соли 2011; 
      2. Хо/аев Давлатбек – соли 2011; 

 

Медали «Нишони фахрї»  

1. Тоиров Урватулло – соли 2002; 
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Арбоби илм ва техника 

1. Ќосимова Мукаррама – соли 1996; 
2. Шарифов Худої – соли 1997. 

 

Корманди шоиста 

1. Ма/идов Њомид – соли 1997;  
2. Норматов Мадиброњим – соли 1998;  
3. Мањмадаминов Абдулњай Саидович – соли 1999; 
4. Талбакова Њуснигул –  соли 2001; 
5. Амирќулов Субњон – соли 2005; 
6.  Кўчаров Аламхон – соли 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Мукофотњои соњавї  дар 25 – соли Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии То�икистон 

 
Нишони Аълочии маорифи  

Љумњурии То�икистон 
1. Кўчаров Аламхон – соли 1995; 

2. Ма/идов Њомид – соли 1995; 

3. Норматов Мадиброњим – соли 1997; 

4. Мисбоњиддини Нарзиќул – соли 1997; 

5. Мањмадаминов Абдулњай – соли 1998; 

6. Сабзаев Саидќул – соли 1998;  

7. Бобомуродов Миршакар – соли 2001; 

8. Тоиров Урватулло – соли 2002;  

9. Худої Шарифов  – соли 2007; 

10.  Саломов Мањмаддовуд – соли 2007; 

11.  Равшан Рањмонї – соли 2008; 

12.  Имомзода Муњаммадюсуф Сайдалї – соли 2009 

13. Зайниддинов Муртазо – соли 2009; 

14.  Рањимова Шањринисо – соли 2009; 

15. Сиро/иддини Эмомалї – соли 2010; 

16.  Солењов Мирзо – соли 2010; 

17.  Абдурањмонова Мастура – соли 2011; 

18.  Абдулазизов Вањоб/он – соли 2011; 

19. Низомов Муњриддин – соли 2012; 

20.  Њайдаров Фахриддин – соли 2012; 

21.  Исрофилниё Шарифмурод  – соли 2013; 

22. Ќаландаров Наврўз – соли 2013; 

23.  Ќосимов Солењ – соли 2013; 

24.  Саъдии Ќосимї – соли 2013; 

25.  Гулназарова Жило – соли 2015; 

26.  Њафиззода Дўстмурод –соли 2015; 

27.  Ёрова Зубунисо – соли 2016; 

28.  Ќурбонов Содиќ – соли 2016; 
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29.  Њомидов Дилмурод – соли 2016; 

30.  Њафиз Рањмон – соли 2016; 

31.  Шарифова Фарангис – соли 2016; 

 
Ифтихорномаи  Вазорати маориф ва илми  

Љумњурии То�икистон 
 

1. Мисбоњиддини Нарзиќул – соли 2007; 

2. Низомов Муњриддин – соли 2009; 

3. Њафиз Рањмон – соли 2009; 

4. Гулназарова Жило – соли  2012; 

5. Каримов Нарзулло – соли 2014 

6. Исрофилниё Шарифмурод  – соли 2013; 

7. Муслимов Маъбуд – соли 2014; 

8. Солењов Мирзо – соли 2014; 

 

Ифтихорномаи Кумитаи забон ва истилоњоти назди 
Њукумати Љумњурии То�икистон  

1. Каримов Нарзулло – соли 2015. 

 

Ифтихорномаи Донишгоњи миллии 

То�икистон 

1. Каримов Нарзулло – соли  соли 2008; 

2. Гулназарова Жило – соли 2010; 

3. Ќаландаров Наврўз – соли 2011; 

4. Камолов Хуршед –соли  2011 

5. Зоѓакова Гурдофарид  – соли 2016; 

6. Њикматова Дилафрўз – соли 2016;  
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Аълочии матбуоти Љумњурии  
То�икистон 

 
1. Зайниддинов Мухтадо – соли 1998; 

2. Сабзаев Саидќул – соли 2001; 

3. Мирзоёров Фирдавс – соли 2010; 

4. Њафиз Рањмон – соли 2011;  

5. Имомзода Муњаммадюсуф Сайдалї – соли 2016  

6. Мисбоњиддини Нарзиќул – соли 2016; 

7. Сиро/иддини Эмомалї – соли 2016: 

 

Аълочии фарњанги  Љумњурии 
 То�икистон 

 
1. Сабзаев Саидќул – соли 1998; 

2. Равшан Рањмонї – соли 2008; 

3. Зайниддинов Мухтадо – соли 2010 

4. Њафиз Рањмон – соли 2011; 

5. Саъдии Ќосимї – соли 2012; 

 

Аълочии телевизион ва радио 

1. Њафиз Рањмон – соли 2013; 

 

Љоизаи адабии ба номи Садриддин Айнї 

1. Шарифов Худої – соли 1995; 

2. Кўчаров Аламхон – соли 2013. 

 

Ифтихорномаи Кумитаи телевизион ва радиои назди 
Њукумати Љумњурии То�икистон 

 

1. Нозимова Гулрухсор –  соли 2006  
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Мукофотњои давлатњои бурунмарзї  

1. Рањмонзода Абду/аббори Азиз – «Ифтихорнома»-и Кумитаи 
и/роияи кишварњои аъзои ИДМ,  соли 2012; 

2. Рањмонзода Абду/аббори Азиз – «Диплом»-и Агентии Федералии 
њамкорињо бо кишварњои ИДМ - и Федератсияи Россия, соли 2014; 

3. Мирбобоев Азиз –  Љоизаи Мавлавии Бунёди байналмилалии     
забони форсї-то/икї, соли 1997; 

4. Равшан Рањмонї – соли 2003 барои китоби “Таърихи гирдоварї, 
нашр ва пажўњиши афсонањои мардуми форсизабон”, аз кишвари Эрон, 
/оизаи байналмилалии Пажўњиши солро дарёфт намудаст; 

5. Равшан Рањмонї – соли 2008 дар дувоздањумин /ашнвораи    
байналмилалии ќиссагўї, дар шањри Исфањон суханронї намуда, сазовори 
«Медали тилло»  гардидааст.  

6.  Шарифов Худої – соли 2016  Љоизаи  “Бењтарин китоби сол”-и  ба 
номи Саъдї Љумњурии Исломии Эрон  

7. Шарифов Худої – соли 2016  Љоизаи фарњангї ва њунарии 
Фирдавсї  (ЉИЭ).  
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