Устодони кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти
точик барои ихтисосњои ѓайрифилологї

Кабиров Шањбозбек–номзади илми филология,
профессори кафедраи забони тољикї ва усули таълими
забон ва адабиёти тољики факултети филологияи
Донишгоњи миллии Тољикистон.
12-уми августи соли 1944 дар ноњияи Москваи
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
Тољикистон ба номи В.И. Ленин (њоло Донишгоњи миллиии Тољикистон)ро бо дипломи аъло хатм кардааст.
Аз соли 1968 то њол дар донишгоњи мазкур ба сифати ассистент,
муаллими калон, дотсент ва профессор фаъолият намуда истодааст.
Дар ин муддат соли 1969 дар сафи Ќуввањои Мусаллањи Иттињоди
Шўравї ва солњои 1973-1976 ва 1979-1983 дар Љумњурии Исломии
Афѓонистон хизмат ва ифои вазифа намудааст.
Соли 1979 рисолаи номзадиро дар мавзўи «Хусусиятњои лексикии
«Таърихи Бадахшон» дифоъ кардааст. Се нафар унвонљў тањти роњбарии
ў рисолаи номзадї њимоя намуда, се нафари дигар машѓули иншои рисола
мебошанд. Аз соли 1996 то соли 2012 мудири кафедраи забони тољикї
барои ихтисосњои ѓайрифилологиро ба уњда дошт. Барои хизматњои
шоиста ва тўлониаш дар тарбияи мутахассисони соњаи филологияи тољик
бо нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» (1988) ва медали «Хизматњои
шоиста» (1999) сарфароз гардонида шудааст. Узви Иттифоќи
журналистон (1992) мебошад.
Мавсуф муаллифи асарњои «Хусусиятњои лексикии «Таърихи
Бадахшон», «Калиди дари ганљ», «Синтаксис ва пунктуатсия»
(њаммуаллиф), «Луѓати омонимњои забони тољикї», «Тарбияи
ватандўстиву интернатсионалии љавонон» (њаммуаллиф), «Алифбо ва
имлои ниёгон» (барои факултетњои ѓайрифилологї), «Забон ва адабиёти
тољик» (њаммуаллиф) барои факултетњои ѓайрифилологии мактабњои
олии љумњурї), «Алифбои ниёгон ва матн» (барои синфњои 4 ва 5, 7
њаммуаллиф), «Сухан бифканад минбару дорро» (њаммуаллиф), «Забони
тољикї» (барои гурўњњои тољикї, њаммуаллиф), «Нањв ва аломатгузорї»
(њаммуаллиф), «Забони тољикї» (барои гурўњњои русї, њаммуаллиф),
«Забони тољикї» (барои факултетњои биологияву дорусозї),
(њаммуаллиф), «Сухан аз арши барин омадааст», Забони тоҷикӣ (барои

ихтисосҳои

ғайрифилологӣ).–Душанбе:

«Эр-граф»,

2019,

185

с.

(ҳаммуаллиф С. Анварӣ, Н. Каримов) ва зиёда аз 200 маќолањои илмї,
методї ва маќолањои оммавї мебошад. Дар конфронсу њамоишњои берун
аз љумњурї дар Афѓонистон, Эрон ва Њиндустон маърўзањо кардааст.

Сабзаев Саидќул Миралиевич – доктори илми
филология, профессори кафедраи забони тољикї ва
усули таълими забон ва адабиёти тољики факултети
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон.
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 касбїтехникии №32 ш. Кўлоб дохил шуда, њамзамон дар мактаби шабонаи
коргарљавонони №3 ш. Кўлоб тањсил кардааст. Соли 1964 њам ОКТ №32
ва њам мактаби миёнаро хатм намуда, ба факултети забон ва адабиёти
тољики Институти давлатии педагогии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи
Рўдакї дохил шуд.
Соли 1968 институтро бо дипломи аъло хатм намуд ва ба њайси
омўзгори кафедраи забони тољикї ба кор пазируфта шуд.
Аз ноябри соли 1968 то декабри соли 1969 дар хизмати њарбї буд. Аз
соли 1969 то соли 1989 омўзгор ва саромўзгори кафедра буд. Аз соли 1989
то соли 1993 вазифаи мудирии кафедраи забони тољикиро ба уњда дошт.
Аз соли 1993 то соли 1998 дар вазифаи декани факултети филологияи
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав адои вазифа
намуд.
Аз 30-юми марти соли 2000 то 3-юми декабри соли 2004 ректори
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав буд. Солњои
2004-2005 иљрокунандаи вазифаи профессори кафедраи забони тољикии
ДДЌ ба номи Носири Хусрав, сипас сармутахассисиДепартаменти
аттестатсия ва акредидатсияи ВМ ЉТ, декани факултети филологияи
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Ќандил Љўраев буд.
Солњои 2006-2007 мудири шуъбаи таълими забон ва адабиёти ПРМ 13 м
Тољикистон, солњои 2007-2010 мудири кафедраи умумидонишгоњии
забони тољикии ДДОТ ба номи Ќандил Љўраев, солњои 2010-2013 мудири
шуъбаи забони институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии
АИ ЉТ буд.

Аз соли 2010 профессори кафедраи забони тољикї ва усули таълими
забон ва адабиёти тољик аст.
Соли 1982 дар мавзўи «Лексикаи насри бадеи ёдгории асри XI форсу
тољик «Кашф-ул-мањљуб»-и Абдулњасани Љуллобї» рисолаи номзадї ва
соли 1996 дар мавзўи «Тањќиќи лингвистии истилоњоти тасаввуфи асрњои
XI- XII форсу тољик (зимни маводи «Кашф-ул-мањљуб»-и Абдулњасани
Љуллобї, «Табаќот-ус сўфия»-и Абдуллоњи Ансорї ва «Асрор-ут-тавњид»и Абўсаиди Абулхай)» рисолаи докторї дифоъ намудааст.
Соли 1998 ба нишони «Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон»,
соли 1998 ба нишони «Аълочии фарњанги Тољикистон» ва соли 2001 ба
нишони «Аълочии матбуоти Тољикситон» ќадр карда шудааст.
Муаллифи асарњои илмию таълимии «Тасаввуф ва баъзе масъалањои
таълими забон ва адабиёти тољик» (1989), «Бидъат ва илњод дар адабиёти
классикии тољику 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 тољик
барои дохилшавандагони мактабњои олї ва миёнаи махсус» (2000),
мањорати суханварии Носири Хусрав»(2003), «Забони тољикї. 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 тољикї» барои синфи 5» (2009), «Забон
ва сабки баёни Мавлонољалолуддини Балхї» (2004), љамъ зиёда аз сад
рисола, дастурњои методї, маќолањю фишурдањои илмї мебошад.
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 Тољикистон мебошад.
Тањти роњбарии ў њашт нафар оид ба забони тољикї ва педагогика
рисолањои номзадї дифоъ намуданд.
Узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон (аз с.2000) аст.
Шоир, драматург. Драмаи ў «Исёни тањмина»-ро соли 1993 Театрстудияи «Авасто» ба сањна гузошта ва соли 1994 ба Озмуни љумњуриявии
театрњои касбї «Парасту» пешкаш намуда буданд.
Чунин асарњои бадеияш тариќи нашрияњои давлатии љумњурї ба
табъ расидаанд:
1. Хатти роњ (маљмўаи шеърњо).–Душанбе: Адиб, 2001.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Садафи мењр (маљмўаи шеърњо).–Душанбе: Адиб, 2003.
Номи модарам (маљмўаи шеърњо).–Душанбе: Адиб, 2006.
Саошианта (драмаи манзум).–Душанбе: Адиб, 2006.
Хоки намозї (маљмўаи шеърњо).–Душанбе: Адиб, 2011.
Синаи рањм (маљмўаи шеърњо).–Душанбе: Адиб, 2014).
Пагоњ равам ба мактаб (маљмўаи шеърњо).–Душанбе, 2014).
Синаи рањм ((маљмўаи шеърњо).–Душанбе: Адиб, 2015).

Сулаймон Анварї –номзади илми филология,
дотсенти кафедраи забони тољикї ва усули таълими
забон ва адабиёти тољики факултети филологияи
Донишгоњи миллии Тољикистон.
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 тољик 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. Тањти роњбарии ў се нафар рисолаи номзадї дифоъ карда ва се
нафари дигар дар марњалаи натиљагирї аз пажўњишои илмии худ
мебошад.
Барои фаъолияти хуб дар арсаи таълиму илм бо нишони «Аълочии
маорифи Тољикистон», се Грамотаи фахрии Вазорати маорифи
Тољикистон сарфароз гардидааст. Узви Шўрои њамгунсозии истилоњоти
Кумитаи забон ва истилоњоти Њукумати Тољикистон, аъзои Бахши
забоншиносии Шўрои дифои рисолањои доктории Донишгоњи миллии
Тољикистон, узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон ва узви
Иттифоќи рўзноманигорони Тољикистон аст.
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 љустуљўйи сухани зебо» (2000),
«Љойгоњи сухан дар осори форсї-тољикї» (2005), «Туфон дар ѓунча»
(2009), «Зафари нотакрор» (2010), «Сухан дар коми ў меёфт сайќал» (2011),
«Њољї Њусайн ва арзиши сухан» (2013), «Зафари таронапардоз» (2016),
«Шоњнома»-ганљинаи сухан» (2017), «Арзиши бадеии сухан» (2017),

«Наќди масоили суханшиносї» (2017), «Дар густараи забон ва баён»
(2017), «Њамнавои рўзгор» (2017) ва китобњои дарсии «Забони тољикї»
(барои синфњои V,VI,VII мактабњои миёнаи тањсилоти умумї (солњои
1984, 2015), Барномаи забони тољикї ва китоби «Забони тољикї» (китоби
дарсї барои ихтисосњои ѓайрифилологии муассисањои тањсилоти олии
касбї, 2019) ва беш аз 270 маќолаи илмї, методї ва оммавї (публитсистї)
мебошад.
Фаъолияти љамъиятиву роњбарї: солњои 1996-2002 декани факултети
филологияи тољики Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи
Ќ. Љўраев (њоло ДДОТ ба номи устод С. Айнї), солњои 1997-1999 раиси
њайати коршиносони бахши забон ва адабиёти тољики Вазорати маорифи
љумњурї ва аз соли 2001 дотсенти кафедраи забони тољикї ва усули
таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ мебошад.

Аюбова Мамлакат

Бойтураевна - номзади илмњои филология,
дотсенти кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти
тољики Донишгоњи миллии Тољикистон.
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 Тољикистонро хатм карда,
рисолаи номзадиро дар мавзўи «Антропонимияи
тољикони навоњии Шањритузу Ќубодиён (номњои ашхос)» соли 2002
дифоъ намудааст.
Фаъолияти мењнатиаш аз соли 1978 оѓоз гардидааст. Солњои 19781993 ба њайси муаллими забон ва адабиёти тољик дар мактабњои миёна
(1978-1987: №1-и н.Шањритуз; 1987-1993: №17, №25 ш. Душанбе), солњои
1993-1994 муњаррир ва сармуњаррири шуъбаи табъу нашри ДДМТ,
солњои 1994-2002 ассистенти кафедраи хат ва матни форсии тољикии ДМТ,
солњои 2002-2007 муаллими калони кафедраи забони тољикї барои
ихтисосњои ѓайрифилологї (њоло кафедраи забони тољикї ва усули
таълими забон ва адабиёти тољики Донишгоњи миллии Тољикистон) кор
кардааст. Аз соли 2007 то имрўз дар кафедраи мазкур ба њайси дотсент
кору фаъолият менамояд.

Њаммуаллифи китобњои дарсии “Забони тољикї барои гурўњњои
русии факултетњои ѓайрифилологї)» (2008, 2014 (бо такмилу тасњењ);
“Забони тољикї (дастури амалӣ барои факултети биология)” (2019);
“Забони тољикї (барои факултетњои биология ва тиббиву дорусозї)”
(2013); «Барномаи таълимї аз фанни забони тољикї барои гурўњњои русии
ихтисосњои ѓайрифилологї» (2010), муаллифи рисолаи илмии
«Антропонимияи тољикони навоњии Шањритузу Ќубодиён (номњои
ашхос)”(2013) ва зиёда аз 50 маќолаи илмї-тадќиќотї ва оммавию методї
мебошад.

Рањимова Шањринисо Содиќовна– номзади илми
филология, дотсенти кафедраи забони тољикї ва усули
таълими забон ва адабиёти тољики факултети филологияи
Донишгоњи миллии Тољикистон.
8-уми октябри соли 1960 дар шањри Ќўрѓонтеппаи
вилояти Ќўрѓонтеппа (њоло вилояти Хатлон) таваллуд
шудааст. Соли 1977 мактаби миёнаи №39 шањри
Ќўрѓонтеппа ва соли 1981 Институти давлатии педагогии шањри Душанбе
ба номи Т.Г. Шевченкоро хатм кардааст.
Фаъолияти кориашро соли 1981 ба сифати ассистенти кафедраи
МТИ-филиали ДДПД ба номи Т.Г. Шевченкоро дар шањри Ќўрѓонтеппа
оѓоз намудааст. Хатмкардаи шуъбаи аспирантураи Институти давлатии
педагогии шањри Душанбе ба номи Т.Г. Шевченко (1987).
Соли 1992 дар мавзўм «Унсурњои лањљавї ва хусусиятњои услубии
истифодаи онњо дар насри тољик» рисолаи номзадї њимоя намудааст. Аз
соли 2003 инљониб дар кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон
ва адабиёти тољик ба њайси дотсент фаъолият намуда истодааст.
Муаллифи 1 монография, чор васоити таълимї ва зиёда аз 30
маќолаи илмї ва илмию-методї мебошад. Дар мавзўи «Муродифоти
грамматикии шаклњои замонии феъл дар забони тољикї» тањќиќот бурда
истодааст.
Барои хизматњояш дар таълиму тарбияи мутахассисони соњаи
маориф бо нишони «Аълочии маорифи Тољикистон» ќадрдонї шудааст.
Осор: Забони тољикї (дастури таълимї барои донишљўёни факултетњои
геологї ва кимиё) (2009), Забони тољикї (дастури таълимї барои
донишљўёни шуъбаи ѓоибонаи факултетњои ѓайрифилологї (2011).
Забони тољикї (дастури таълимї барои донишљўёни факултети геология
(2015), Диалектизмњо ва хусусиятњои услубии истифодаи онњо дар насри

тољик (2013), Забони тољики (дастури таълимї барои факултети
дипломатия, 2018) ва ѓайра.

Тўрањасанов Ќодирќул Шодиќулович - номзади
илми филология, дотсенти кафедраи забони тољикї ва
усули таълими забон ва адабиёти тољики факултети
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон.
28-уми декабри соли 1966 дар ноњияи Айнии
вилояти Суѓд таваллуд шуда, соли 1984 мактаби миёнаи
№4, соли 1991 факултети забонњои Шарќи Донишгоњи
миллии Тољикистонро хатм кардааст.
Фаъолияти кориашро соли 1991 дар кафедраи хат
ва матни форсии тољикї оѓоз намудааст.
Хатмкардаи аспирантураи ДМТ ва ДТИ ТЉТ (1997).
Солњои 2000-2006 муаллими калон ва аз соли 2007 то њол дотсенти
кафедраи забони тољикї барои факултањои ѓайрифилологии ДМТ.
Соли 2000-ум рисолаи номзадиашро дар мавзўи «Истилоњоти
пешобшиносї дар забони форсии тољикї» њимоя намудааст. Муаллифи 2
монография, 12 васоити таълимї ва зиёда аз 50 асару маќолањои илмиву
методї ва оммавї мебошам.. Дар мавзўи «Тањаввули истилоњоти тиббии
тољикї» кори тадќиќотї бурда истодааст.
Китобу дастурњои «Истилоњоти пешобшиносї дар забони форсии
тољикї» (2005), Забони тољикї (барои гурўњњои русї (2010), Забони
тољикї (барои гурўњњои иќтисодї), (2017). Фарњанги истилоњоти
пешобшиносї (соли 2008), Таърихи тањаввули истилоњоти илмии тиббї
дар забони тољикї (2015). Се њазору сесаду сию се саволу љавобњои тестї
аз забон ва адабиёти тољик (2014), Расму оинњои мардумї (2009),
Табрикнома (2017), История формирования таджикской медицинской
терминологии (2015), Забони тољикї (барои факултети њуќуќушиносї,
2019) ва маќолањои зиёди илмї ва илмї-омавї навиштааст.
1.
Каримов Назрулло Салимович – номзади илми
филология, дотсент, мудири кафедраи забони тољикї ва
усули таълими забон ва адабиёти тољики факултети
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон.
15-уми сентябри соли 1976 дар ноњияи Москва (њоло
Њамадонї) ба дунё омада, соли 1993 мактаби миёнаи раќами 18-и дењаи
Даштиљуми ноњияи Шўрообод (њоло Шамсиддини Шоњин), соли 2000-ум

факултети филологияро бо ихтисоси забон ва адабиёти тољик ва соли 2005
шуъбаи рўзона ва ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи миллии
Тољикистонро хатм карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Хусусиятњои
луѓавию маъноии забони ѓазалиёти Абулќосим Лоњутї» феврали соли
2013 дифоъ намудааст. Солњои 2002-2013 мушовири ноиби аввали ректори
ДМТ, ассистент, муаллими калон ва дотсенти кафедраи забони тољикї ва
усули таълими забон ва адабиёти тољик, соли 2013 ба сифати директори
Маркази табъу нашр, баргардон ва тарљумаи ДМТ ва октябри соли 2013
ба асоси озмун мудири кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон
ва адабиёти тољик интихоб гардид.
Барои фаъолияти хуб дар љодаи таълим ва илм бо Ифтихорномаи
Вазорати маориф ва илми ЉТ, Кумитаи забон ва истилоњоти назди
Њукумати ЉТ ва Донишгоњи миллии Тољикистон сарфароз гардидааст.
Муаллифи монографияи «Хусусиятњои луѓавию маъноии забони
ѓазалити Лоњутї», Забони тољикї (китоби дарсї барои ихтисосњои
ѓайрифилологии муассисањои тањсилоти олии касбї). –Душанбе, 2019
(њаммуаллиф), Забони тољикї (дастури таълимї барои факултети иќтисод
ва идора). –Душанбе, 2019, 175с.(њаммуаллиф), Забони тољикї (дастури
таълимї барои факултети муносибатњои байналхалќї). –Душанбе, 2019,
185с. (њаммуаллиф), «Луѓати вожањои арабии ѓазалиёти Лоњутї»,
«Маљмўи саволњои тестї аз фанни алифбои ниёгон» ва «Барнома аз фанни
алифбои

ниёгон»

(барои

донишљўёни

соли

аввали

ихтисосњои

ѓайрифилологї), “Номњои тољикї” (бо шарњи маъно). –Душанбе: “ЭРГраф”, 2017, -80с. ва ѓайра мебошад.

Кабиров Хуршед Шањбозбекович – шарќшинос,
доктори илмњои филологї, дотсенти кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики
факултети филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон.
27-уми апрели соли 1973 таваллуд шуда, соли 1990
мактаби миёнаи №24-и ш. Душанбе, соли 1990-1996
шуъбаи арабии факултети шарќшиносии ДМТ (УДТ),
солњои
1994-1996
Маркази
омўзиши
забонњои
Донишгоњи давлати Кувейт.

Солњои 1996 – 1997 мудири шуъбаи илм
ва робитањои
байналмилалии раёсати обуњавосанљии Вазорати њифзи муњити зист ва
солњои 1997-2001 ба сифати мутахассиси пешбар, баъдан
сармутахассиси раёсати сиёсати илмї- техникї ва барномањои рушди
иљтимоии Вазорати иќтисод ва робитањои иќтисоди хориљии

љТ

фаъолият намудааст. Соли 2001 ассистенти кафедраи Хат ва матни
форсии тољикии ДДМТ, соли 2007 муаллими калони кафедраи забони
тољикї барои ихтисосњои ѓайрифилологии ДМТ, аз соли 2012 то 2015
докторант. Соли 2009 рисолаи номзадиашро тањти унвони «Вижагињои
хосси забони шеъри Мавлоно Љалолиддини Румї» ва рисолаи
докториашро соли 2017 тањти унвони «Тањќиќоти этнолингвистии
лексикаи рўзгордории тољикони Чин (дар мисоли маводи гурўњи
этникии сарикўлињо)» њимоя намудааст. Муаллифи 2 монография, 4
васоити таълимї-тарбиявї ва бештар аз 60 асару маќолањои илмїметодї мебошад.
Китобу монографияњои «Дастури иншонигорї» (барои
довталабони макотиби олї) (2008), Дастури таълимии «Забони
тољикї» (барои факултетњои иќтисодї, 2016) «Марвориде дар уќёнуси
бекарон» (2017), «Султони мулки сухан» (2011), Вижагињои хоси забони
шеъри

Мавлоно

Чалолиддини

Румї

(монография),

«Этнолингвистическое исследование бытовой лексики языка таджиков
Китая» (2016) (монография), «Тањќиќоти этнолингвистии лексикаи
рўзгордории тољикони Чин (дар мисоли маводи гурўњи этникии
сарикўлињо)» (2017, ба забони русї) ва ѓ.

Бобобеков Алишер Мирбобоевич - номзади илми
филология, дотсенти дотсенти кафедраи забони тољикї
ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ.
1-уми сентябри соли 1965 дар ш. Панљакенти вилояти
Ленинобод (њоло Суѓд) таваллуд шуда, соли 1982
мактаби миёна, соли 1990 факултети филологияи тољики
Университети давлатии Тољикистонро (њоло ДМТ) хатм карда, рисолаи
номзадиро дар мавзўи “Ќатрони Табрезї ва мероси адабии ў” соли 2012
дифоъ намудааст. Аз майи соли 1984 то июни соли 1986 дар хизмати њарбї
буд.
Муаллифи китобу дастурњои таълимии “Дастури иншонигорї”
(2009), “Забони тољикї (дастури таълимї барои донишљўёни факултетњои
иќтисодї” (2018), “Марвориде аз уќёнуси беканор” (2017), монографияи
“Ќатрони Табрезї”(2014) ва зиёда 30 маќолањои илмиву оммавї мебошад.

Муслимов Маъбуд – номзади илми филология,
дотсенти кафедраи забони тољикї ва усули таълими
забону адабиёти тољики факултаи филологияи
донишгоњи миллии Тољикистон. 1-уми майи соли 1972
дар ноњияи Ќумсангир (њозираи Љайњуни вилояти
Хатлон) таваллуд шудааст. Соли 1989 мактаби миёна,
соли 1990 ба факултаи забонњои шарќ шуъбаи арабї
дохил шудааст ва соли 1995 онро хатм намудааст.
Пас аз хатми донишгоњ дар факултаи филология дар кафедраи
забони муосири тољики ДДМТ ба њайси лаборанти калони кафедра ба кор
шурўъ кардааст.
Аз сентябри соли 2001 ба сифати ассисенти кафедраи хат ва матни
форси тољикии ДДМТ (њоло кафедраи забони тољикї ва усули таълими
забону адабиёти тољик) ба кор шурўъ кардааст.
Соли 1999 шуъбаи ѓоибонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии
миллии Тољикистонро хатм намудааст. Рисолаи номзадиашро дар мавзўи
«Воњидњои фразеологии забони адабии муосири тољик бо унсурњои
луѓавии арабї» соли 2006 дифоъ намудааст. Барои корњои шоёнаш дар

љодаи таълиму тарбия соли 2014 ба ифтихорномаи Вазорати маориф ва
илми ЉТ сарфароз гардидааст.
Муаллифи монографияи «Воњидњои фразеологии забони адабии
муосири тољик бо унсурњои луѓавии арабї» (2009), «Забони тољикї”
(дастури таълимї барои донишљўёни факултетњои геология»
(2016),Забони тољикї (барои факултети химия, њаммуаллиф), «Маљмўаи
саволњои тести аз фанни забони тољикї» (2009), «Забони тољикї китоби
дарси барои донишљўёни факултаи кимиё» (2018), «Луѓатномаи таълимии
воњидњои фразеологии забони тољикї бо вожањои арабї» (2014) ва зиёда
аз 35 маќолаи илмиву омавї ва васоиту дастурњои таълимї мебошад.
Ќурбонов Содиќ Њамроќуллович – номзади илми
филология, дотсенти кафедраи забони тољикї ва усули
таълими забон ва адабиёти тољики факултети
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон.
23-юми октябри соли 1974 дар ноњияи Бойсуни
вилояти Сухондарё таваллуд шуда, соли 1990 мактаби
миёнаи №18, соли 1996 факултети филологияи тољики
Донишгоњи миллии Тољикистонро хатм кардааст.
Фаъолияти кориашро соли 1998 муњаќќиќ-коромўзи кафедраи
таърихи забон ва типологияи ДДТ сар кардааст. Хатмкардаи
аспирантураи ДМТ (2003). Соли 2001-2003 ассистенти кафедраи хат ва
матни форсии тољикии ДМТ, соли 2004 муаллими калон ва соли 2007
дотсенти кафедраи забони тољикї барои ихтисосњои ѓайрифилологї.
Соли 2004 тањти унвони «Иборањои исмї дар лањљањои Бойсун» рисолаи
илмиашро дифоъ намудааст. Муаллифи 1 монография, 12 дастури
таълимї ва беш аз 70 асару маќолањои илмї-методї ва оммавї мебошад.
Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон (2016). Дар мавзўи «Асолат дар
лањљањои тољикї» кори тадќиќотї мебарад.
Китобу монографияњои “Лањља-нумўи дигари забони куњан”. –
Душанбе: «Оила», 2008 (монография); Забони тољикї (дастури таълимї
барои факултетњои физика ва риёзї). –Душанбе: «ЭР-граф», 2014
(њаммуаллиф); Њуљљатнигорї. –Душанбе: «ЭР-граф», 2015; Таълими
ќоидањои имлои забони тољикї. – Душанбе: «Бањманруд», 2016.

Ќосимов Солењ Салимович – номзади
илмњои филология, дотсенти кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти
тољики факултети филологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон.
11-уми июли соли 1976 дар дењаи
Даштиљуми
ноњияи
Шўрообод
(њоло
Шамсиддини Шоњин) ба дунё омада, соли 1993
мактаби миёна, соли 1999 шуъбаи рўзонаи
факултети
филологияи
Донишгоњи
давлатии
миллии
Тољикистонро бо дипломи аъло, соли 2005 шуъбаи ѓоибонаи
аспирантураи Донишгоњи давлатии миллии Тољикистонро хатм
намудааст. Соли 2013 дар мавзўи «Зиндагинома ва осори Салими
Хатлонї (Масъалањои назми тољик дар давраи Истиќлолияти
Тољикистон) рисолаи номзадї њимоя кардааст.
Барои фаъолияти пурсамараш дар таълиму тарбияи
донишљўён соли 2013 бо нишони “Аълочии маорифи Љумњурии
Тољикистон” ќадрдонї шудааст.
Ќосимов С. 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 тољик» дар њаммуаллифї тањия намудааст.
Фаъолияти љамъиятию 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 Тољикистон
мебошад.

Ғаффоров Шоҳрух (тав.31.01.1976, ноҳияи Фархор),
адабиётшинос, номзади илмҳои филологӣ (2011).
Факултети филологияи тоҷикро бо дипломи аъло
хатм кардааст (2005). Мудири кабинети “Махзани адаб”и факултети филологияи тоҷик (2003-2005). Аспиранти
шуъбаи ғоибонаи ДМТ (2005-2009), муовини декани
факултети филологияи тоҷик (2005- 2007). Аз соли 2005 ба сифати
ассистенти
кафедраи
забони
тоҷикӣ
барои
ихтисосҳои
ғайрифилологии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ
намудааст. Аз соли 2009 то сентябри 2011 ба ҳайси ёвар ва
мушовири муовини
аввали
ректори
Донишгоҳи
миллии
Тоҷикистон ифои вазифа кардааст. Аз соли 2011 то соли 2013 дар
вазифаи мудири шуъбаи тайёрии ДМТ ва минбаъд директори литсейи
равияи табию риёзии ДМТ кор карда истодааст.
Рисолаи номзадияшро таҳти унвони “Азрақии Ҳиравӣ ва
хусусиятҳои бадеӣ эстетикии қасоиди ӯ” соли 2012 ҳимоя
намудааст. Муаллифи китоби «Забони тоҷикӣ» (дастури таълимӣ
барои факултетҳои таърих ва фалсафа). – Душанбе: «Баҳманруд», 2012
(ҳаммуаллиф); Як нусхаи дастнависи девони Азрақӣ. – Душанбе, 2010.,
монографияи «Ќасидасарои навовар» (Азраќии Њиравї). –Душанбе, 2015
ва зиёда аз 30 асару мақолаҳои илмӣ-методӣ ва оммавӣ мебошад.

Њафиззода Дўстмурод – дотсенти кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики
факултети
филологияи
Донишгоњи
миллии
Тољикистон.
1-уми октябри соли 1977 дар ноњияи Файзобод
таваллуд шуда, соли 1994 мактаби миёна, соли 2005
факултети филологияи ДМТ-ро хатм намудааст. Соли
2015 бо нишони “Аълочии маориф ва илми Љумњурии Тољикистон”
сарфароз гардонида шудааст.
Фаъолияти кориашро њамчун омўзгори забон ва адабиёти тољик дар
МТУ№33 ноњияи Файзобод оѓоз намуда, солњои 2005-2007 муњаќќиќкоромўзи кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ,

солњои 2007-2010 аспиранти назария ва адабиёти навини форсии тољикии
ДМТ, аз соли 2010 то кунун ассистент, муаллими калон(2010) ва
дотсент(2014)-и кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон ва
адабиёти тољики ДМТ мебошад.
Рисолаи номзадиашро дар мавзўи “Мавзўъњои сиёсї-назми солњои
90-уми тољик” соли 2010 њимоя намудааст.
Муаллифи китобњои “Љанги шањрвандї ва инъикоси бадеии он”
(2010), Инъикоси воќеањои иљтимої-сиёсии Тољикистон дар назми
солњои 90-уми садаи ХХ. (2014,) Забони тољикї (дастури таълими барои
донишљўёни факултети иќтисод ва идора).–Душанбе, 2019 ва маќолањои
илмї ва илмї-омавї мебошад.

Шукуров Гулназар Холович – номзади илмњои
филология, дотсенти кафедраи забони тољикї ва усули
таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ.
01 январи соли 1974 дар ноњияи Айнии вилояти Суѓд, дар
оилаи омўзгор таваллуд шуда, соли 1990 мактаби миёна,
соли 1999 факукултети филологияи тољик ва соли 2010
факултети молиявию иќтисодии ДМТ – ро хатма намудааст. Рисолаи
номзадиро дар мавзўи «Тањаввули забони адабии тољик дар давраи
истиќлол (дар асоси маводи рўзномањо)» соли 2007 дифоъ намудааст.
Муаллифи китобњои «Дастури иншонигорї» (2008), Забони тољикї
(дастури таълимї барои факултетњои иќтисодї, 2009) «Тањаввули забони
адабии тољик дар давраи истиќлол» (2011), «Tajik for beginners» (бо забони
англисї) (2012), «Луѓати вожањои нав» (2013), Забони тољикї барои
навомўзон (бо забони чинї) (2014), «Забони тољикї барои навомўзон (бо
забони ќазоќї)» (2015), “Забони тољикї” (2016) ва зиёда аз 27 маќола ва
дастуру васоити таълимї мебошад.
Солњои 2001-2007 ассистенти кафедраи хат ва матни форсии тољикии
ДМТ, солњои 2008- 2011 - муаллими калони кафедраи забони тољикї
барои тахассусњои ѓайрифилологии ДМТ, солњои 2011то њоло дотсенти
кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики
ДМТ. Аз соли 2009 узви Иттифоќи журналистони Тољикистон мебошад.

Акбарова Давлатбї Нусратуллоевна–муаллимаи
калони кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон
ва адабиёти тољики факултети филологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон.
20-уми ноябри соли 1972 дар дењаи Боѓи Њабиби
ноњияи Муъминободи вилояти Хатлон таваллуд шуда,
соли 1990 мактаби миёна, соли 1995 факултети
филологияи тољики Донишгоњи давлатии омўзгории ба
номи Абўабдуллоњ Рўдакии шањри Кўлобро хатм намудааст.
Фаъолияти кориашро аз лаборанти кафедраи физикаи ДДОК оѓоз
намуда, солњои 1990-1995 донишљўйи факултети филологияи ДДОК,
солњои 1995-1998 ассистенти кафедраи забони тољикии ДДОК, солњои
1998-1999 муњаќќиќ-коромўзи кафедраи таърихи забон ва типологияи
ДМТ, солњои 1999-2005 аспиранти кафедраи таърихи забон ва типологияи
ДМТ, солњои 2005-2006 лаборанти калони кафедраи забони тољикї барои
ихтисосњои ѓайрифилологии ДМТ, солњои 2006-2010 ассистенти кафедраи
забони тољикї барои ихтисосњои ѓайрифилологии ДМТ ва аз соли 2011 то
њол муаллимаи калони кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон
ва адабиёти тољики факултети филологияи ДМТ мебошад.
Рисолаи номзадиашро дар мавзўи “Калимасозии морфологии
достони “Сиёвуш”-и “Шоњнома”-и Абулќосим Фирдавсї” омодаи дифоъ
намуда, муаллифи як ќатор маќолањои илмї мебошад. Инчунин дастури
таълимии “Забони тољикї” барои факултети њуќуќшиносиро бо
њаммуаллифї соли 2019 нашр карданд.

Нуралиева Дилором Ќудратовна – ассистенти
кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон ва
адабиёти тољики факултети филологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон.
28-уми октябри соли 1966 дар ноњияи Совети вилояти
Кўлоб (њозира Темурмалики вилояти Хатлон) таваллуд
шуда, соли 1984 мактаби миёна, соли 1990 факултети
филологияи тољикро хатм намудааст. Соли 1990-1991 лаборанти кафедраи
забони тољикї, соли 1991-1992 унвонљўйи њамин кафедра, 1992 аспиранти
рўзонаи њамин донишгоњ, соли 1996 корманди ВА ЉТ, соли 2011
лаборанти кафедраи забонњои хориљии факултети МБДМТ.

Аз соли 2013 то њол ассистенти кафедраи забони тољикї ва усули таълими
забон ва адабиёти тољики факултети филологияи Донишгоњи миллии
Тољикистон.
Дар мавзўи “Хусусиятњои грамматикии њуљљатњои меъёрии соњаи
њуќуќ” тадќиќоти илмї бурда истодааст.

Холназарова Сафаргул Алиевна -ассистенти кафедраи
забони тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти
тољики факултети филологияи Донишгоњи миллии
Тољикистон.
15 августи соли 1960 дар шањри Душанбе таваллуд шуда,
соли 1977 мактаби миёна, соли 1982 факултети
филологияи тољики Донишгоњи миллии Тољикистонро
(пештара Университети давлатии Тољикистон ба номи В.И. Ленин) хатм
кардааст.
Фаъолияти кориашро дар вазифаи муњарири хурд дар Палатаи
китоби РСС Тољикистон соли 1982 сар кардааст. Аз соли 1983 то соли 2013
дар Институти шарќшиносї ва забону адабиёти тољики Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон дар вазифаи ходими илмї кор кардааст. Аз
моњи сентябри 2001 то њоло ассистенти кафедраи забони тољикї ва усули
таълими забон ва адабиёти тољики факултети филологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон мебошад. “Дастури тиб”-и Закариёи Розиро бо
њаммуаллифии А.Девонаќулов соли 2000 ба чоп тайёр намуда, муаллифи
4 маќолаи илмї дар Энсиклопедияи тољик мебошад.
Муњаммадхоља Назар – муаллими калони кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики
факултети филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон.
14-уми майи соли 1982 дар ш. Ќўрѓонтеппаи вилояти
Хатлон ба дунё омада, соли 1989 ба мактаби миёна рафта,
соли 2005 факултети филологияи ДМТ-ро хатм намудааст.
Фаъолияти кориашро ба њайси муњаќќиќ-коромўзи кафедари таърихи
адабиёти тољик оѓоз намуда, солњои 2006-2011 ба сифати китобдор ва
мудири Маркази фарњангии ба номи профессор Ш. Њусейнзода, соли

2011-2012 муњаррири Маркази табъу нашр, баргардон ва тарљумаи ДМТ,
аз соли 2012 ассистенти кафедраи забони тољикї (барои ихтисосњои
ѓайрифилологї), аз соли 2013 то кунун муаллими калони кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ мебошад.
Рисолаи номзадиашро дар мавзўи “Масъалањои поэтикаи сухани
бадеї дар эљодиёти Њусайн Воизи Кошифї”- омодаи дифоъ намуда,
муаллифи якчанд маќолањои илмї ва дастурњои таълимї мебошад.
Муаллифи китобњои “Таърихи адабиёти тољик” (Баёз, љ.I), њаммуаллиф
(2010), Баёзи адабиёт–синфи 10 (њаммуаллиф) (2010), Таърихи адабиёти
тољик (Баёз, љ.II) (2014,) (њаммуаллиф), Таърихи адабиёти Амрико–
Душанбе, 2017. – 269 с. (њаммуаллиф), Истилоњоти адабиётштносї
(дастури ёрирасони таълимї) мураттиб- Душанбе, 2018.- 44 с., Ашъори
дилангез (воситаи ёрирасон барои донишљўёни ѓайри филологии ДМТ)
мураттиб- Душанбе, 2018.-207 с., Адабиёти Юнону Рими бостон (дастури
таълимї) Душанбе, 2018.-191 с. (њаммуалиф). Инчунин муаллифи њашт
маќолаи илмї-омавї мебошад.

Њасанов Исматулло Саъдуллоевич – муаллими калони
кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон ва
адабиёти тољики факултети филологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон.
1-уми январи соли 1960 дар дењаи Чашмасори ноњияи
Муъминободи вилояти Хатлон таваллуд шуда, соли 1977
мактаби миёна, соли 1982 факултети забон ва адабиёти
тољики ДДК ба номи Рўдакиро хатм намуда, то соли 2012 дар мактаби
миёнаи №7 ноњияи Мўъминобод ба њайси муаллими забон ва адабиёти
тољик фаъолият намудааст. Аз соли 2012 ба њайси ассистенти ва муаллими
калони кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти
тољики факултети филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон кор карда
истодааст. Дар мавзўи «Мундариљаи эљодиёти Алимуњаммад Муродї”
тадќиќот бурда истодааст. Муаллифи маќолањои илмї ва илмї -омавї
мебошад.

Одиназода Мењрубон (тав.15.12.1959,
забоншинос , муаллими калон

ноҳияи

Њамадонї),

Факултети филология тољики ДДОТ соли 1985 хатм кардааст. Аз
солњои 1985 то соли 2008 дар мактабњои тањсилоти умумии № 17, 54, 1 ва
литсейи №1 ноњияи Њамадонї ба њайси омўзгори дараљаи олї аз фанњои
«забон ва адабиёти тољик» ва «Алифбои ниёгон» фаъолият намудааст.
Солњои 2008 то соли 2013 дар Коллељи кўњкории ба номи С. Юсуфова
мудири кафедраи забонњоро ба уњда дошт.
Солњои 2013 то 2016 омўзгори калони кафедраи забон ва адабиёти
Коллељи омўзгори ба номи Х. Махсумова фаъолият намудааст.
Аз моњи сентябри соли 2016 то њол ба сифати муаллими калони
кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики
Донишгоњи миллии Тољикистон кор карда истодааст. Кори илмїтањќиќотияшро дар мавзўи «Вижагињои вожасозї дар маснавии «Ирфон»и Мирзо Абдулќодири Бедил» пеш бурда истодааст.
Муаллифи зиёда аз 10 мақолаҳои илмӣ-методӣ ва оммавӣ мебошад

Каримова Зулфия Мазиёевна ассистентикафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики
Донишгоњи миллии Тољикистон.
21-уми октябри соли 1978 дар дењаи Тагноби ноњия
Њамадонї вилояти Хатлон таваллуд шуда, соли 1994
мактаби миёна, соли 2007 шуъбаи ѓоибонаи факултети
филологияи ДМТ-ро хатм намудааст.
Фаъолияти кориашро соли 2005 ба сифати коргузори факултаи гумруки
Донишкадаи андоз ва њукуќ (њоло Донишкадаи молия ва иќтисоди
Тољикистон) ѓоз намуда, аз соли 2009 то соли 2016 лаборант, 2016 то 2019
мудири кабинети кафедра ва аз моњи сентябри соли 2019 ассистенти
кафедраи забони тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
мебошад. Доир ба лањљаи љануби Тољикистон тадќиќоти илмї бурда
истодааст. Дар ин самт маќолањои илмии хешро дар маљљалаи “Паёми
донишгоњи миллии Тољикистон” бо номњои “Асолати забон дар
лањљањои тољикї (20012), Унсурњои таърихї дар лањљањои тољикї (2013)
нашр кардааст.

