
РӮЙХАТИ ҲУҶҶАТҲОИ ЗАРУРӢ БАРОИ ГУЗАШТАНИ 

ЭКСПЕРТИЗАИ АВВАЛИЯИ РИСОЛАҲОИ ИЛМӢ  

1. Нусхаи фармоиш оид ба қабул кардан ба аспирантура, докторантура 

ва унвонҷӯӣ. 

2. Нусхаи иқтибос аз суратҷаласаи Шӯрои олимон ва комиссияи 

проблемавии байникафедравӣ.  

3. Нусхаи шаҳодатнома дар бораи гузаштани имтиҳонӣ минимуми 

номзадӣ. 

4. Барои докторантхои PhD транскрипт оиди азхуд кардани барномаи 

таълимӣ. 

5. Рӯйхати корҳои чопшуда, ки аз тарафи унвонҷӯй ва роҳбари илмӣ 

имзо шудаанд. 

6. Нусхаҳои мақолаҳо дар маҷаллаҳои  КОА ва SCOPUS, фишурдаҳо, 

монографияҳо, патентҳо ва пешниҳодҳои ратсионализаторӣ: 

- барои дарёфти унвони илмии номзади илм – 2 мақолаи КОА (1 мақола 

дар алоҳидагӣ), на камтар аз 1 патент; 

- барои дарёфти унвони илмии доктори илм – 12 мақолаи КОА (на 

камтар аз 7 мақола дар алоҳидагӣ), 1 монографияи илмии тақризӣ, 2 

патент. 

7. Санадҳои амалӣ (акты внедрений) (дар марҳилаи ҳимоя пешниҳод 

кардан мумкин аст). 

8. Ҷадвали ҷамъбастии тадқиқотҳои гузаронидашуда (дар шакли васеъ). 

(Замимаи 1). 

9. Картаҳои шахсии беморон бо имзо ва мӯҳри роҳбарияти муассисаҳо. 

10. Журналҳо ва картахои омӯзиши клиникӣ- лабораторӣ бо имзо ва 

мӯҳри роҳбарияти муассисаҳо (созишномаҳои байнимуассисаҳо аз 

тарафи роҳбарони муассисаҳо бо имзо ва муҳр тасдиқ карда шуда). 

11. Иқтибос аз комитети этика ҳангоми гузаронидани тадқиқотҳои 

таҷрибавӣ. 

12. Коркарди оморӣ (статистика), қаторҳои вариатсионӣ. 

13. Картотека (рефератҳо) аз манбаъҳои адабӣ. 

14. Рисолаи илмӣ мувофиқи талаботи нави КОА ҶТ ба расмият 

дароварда шуда, бо имзои роҳбари илмӣ (бо маълумотнома оиди 

антиплагиат). (Замимаи 2, 3). 

15. Ариза ба номи муовини ректор оид ба илм ва нашрия баъди 

пешниходи тамоми номгӯи ҳуҷҷатҳои зарурӣ. (Замимаи 4). 

 

 



Замимаи 1 

Намуна 

МЕТОДЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ФИО соискателя __________________________________________________ 

Тема диссертации__________________________________________________ 

Искомая  ученая  степень___________________________________________ 

Специальность (шифр)_____________________________________________ 

 

Название 

исследования 

Общ. 

анализ 

крови 

Биохим. 

Анализ 

крови 

Бак. 

исследование 

Иммуннол-е 

исследования 

УЗИ Рентген КТ 

Количество 

исследований, 

шт 

100 100 85 54 91 91 72 

Где и кем 

проведено 

(название учрежд-

я, ФИО 

специалиста) 

Лаборатория 

РЦКПБ 

ФИО… 

Лаборатория 

РЦКПБ 

ФИО… 

НИИ 

профмедицины 

ФИО… 

НИИ 

профмедицины 

ФИО… 

Медцентр 

«Шифобахш» 

ФИО… 

Медцентр 

«Шифобахш» 

ФИО… 

Медцентр 

«Шифобахш» 

ФИО… 

 

Примечание: название столбцов необходимо заполнять в зависимости от проводимых 

Вами исследований. В строке «Количество исследований» необходимо указать общее 

количество проведенных исследования в соответствующем столбце 

 

Имзои унвонҷӯ 

Имзои роҳбари илмӣ 

 

 

 

 



Замимаи 2 

Сарсаҳифаи диссертатсия (намуна) 

_____________________________________________________________________________  

(номи муассисаи илмӣ, таҳсилоти олии касбӣ ё муассисае, ки барномаҳои таҳсилоти 

касбии баъд аз муассисаи таҳсилоти олиро амалӣ месозад ва дар он ҷо диссертатсия иҷро 

шудааст) 

 

                                                                                                                     Бо ҳуқуқи дастнавис  

ВБД_________  

(шохиси УКД дар мавриде, ки агар диссертатсия ба забони русӣ бошад)             

     ___________________________________________________________________  

                 (насаб, ном, номи падари (агар бошад) довталаби дараҷаи илмӣ)                      

     ___________________________________________________________________  

                                                      ( номи диссертатсия)  

 

 

Диссертатсия  

барои дарёфти дараҷаҳои илмии  

доктори фалсафа(PhD) - доктор аз рӯйи  

ихтисос, доктори ҳабилитат,  

номзад (доктор)-и илмҳои  

________________ 

(соҳаи илм) 

аз рӯйи ихтисоси_________  

 

 

 

Роҳбари илмӣ (мушовири илмӣ)  

______________________________________  

(дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ)  

_______________________________________________________  

(насаб, сарҳарфи ном ва номи падари роҳбар (мушовир) - и илмӣ) 

 

 

 

 

 

(макон ва соли таълифи диссертатсия)   



Сарсаҳифаи автореферат (намуна) 

___________________________________________________________________  

(номи муассисаи илмӣ, таҳсилоти олии касбӣ ё муассисае, ки барномаҳои таҳсилоти 

касбии баъд аз муассисаи таҳсилоти олиро амалӣ месозад ва дар он ҷо диссертатсия иҷро 

шудааст) 

                                                                                                                     Бо ҳуқуқи дастнавис  

ВБД_________  

(шохиси УКД дар мавриде, ки агар диссертатсия ба забони русӣ бошад) 

 

                    ___________________________________________________________________  

                 (насаб, ном, номи падари (агар бошад) довталаби дараҷаи илмӣ)  

                     

 

                   ___________________________________________________________________  

                                                      ( номи диссертатсия)  

 

 

 

 

Автореферати диссертатсия  

барои дарёфти дараҷаҳои илмии  

доктори фалсафа(PhD) - доктор аз рӯйи  

ихтисос, доктори ҳабилитат,  

номзад (доктор)-и илмҳои  

________________ 

(соҳаи илм) 

аз рӯйи ихтисоси_________  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

(макон ва соли таълифи автореферат)  

                                                                                                                                      



                                                                                                                    

Диссертатсия дар ________________________________иҷро шудааст  

(номи муассисаи илмӣ, таҳсилоти олии касбӣ ё муассисае, ки барномаҳои таҳсилоти 

касбии баъд аз муассисаи таҳсилоти олиро амалӣ месозад ва дар он ҷо диссертатсия иҷро 

шудааст) 

 

 

Роҳбари илмӣ (мушовири илмӣ) _____________________________________  

 

(насаб, ном, номи падар (агар бошад),  

дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, вазифа, номи 

воҳиди сохтории муассисае, ки дар он ҷо 

роҳбари илмӣ (мушовири илмӣ) кор мекунад)  

 

Муқарризони расмӣ:_______________________________________________  

 

(насаб, ном, номи падар (агар бошад), дараҷаи 

илмӣ, унвони илмӣ, вазифа, номи воҳиди 

сохториии муассисае, ки дар он ҷо 

муқарризони расмӣ кор мекунанд)  

 

Муассисаи пешбар________________________________________________  

                 (номи муассиса)  

 

 

 Ҳимояи диссертатсия санаи «____» _____________ соли 202___ дар маҷлиси шӯрои 

диссертатсионии 6D.КОА-0___ назди___________________________________________ 

 

(номи муассисаи илмӣ, таҳсилоти олии касбӣ ё муассисае, ки барномаҳои таҳсилоти 

касбии баъд аз муассисаи таҳсилоти олиро амалӣ месозад ва дар назди он шӯрои 

диссертатсионӣ таъсис дода шудааст) 

___________________________________________________________ баргузор мегардад.  

(суроға, e-maіl, телефони котиби илмӣ)  

 Бо диссертатсия дар китобхонаи________________________________  

(номи муассисаи илмӣ, таҳсилоти олии касбӣ ё муассисае, ки барномаҳои таҳсилоти 

касбии баъд аз муассисаи таҳсилоти олиро амалӣ месозад ва дар назди он шӯрои 

диссертатсионӣ таъсис дода шудааст) 

______________________________________________________шинос шудан мумкин аст.  

                          

  Автореферат______________тавзеъ шудааст.  

                                       (сана)  

 

     Котиби илмии шӯрои 

      диссертатсионӣ    (имзо)_________ ____.(сарҳарфи насабу ном) 

  



СОХТОРИ ДИССЕРТАТСИЯ 

барои самти илмҳои техникӣ, масолеҳшиносӣ, сохтмон, меъморӣ, геологӣ-минералогӣ, 

химиявӣ, географӣ, физикаю математика, технологияи коркард (аз рӯйи соҳаҳо), 

фарматсевтӣ, биологӣ, тиббӣ, кишоварзӣ, байторӣ 

Сарсаҳифа.............................................................................................................................................. 

Мундариҷа............................................................................................................................................. 

Номгӯи ихтисораҳо, аломатҳои шартӣ (агар дар диссертатсия мавҷуд бошад) .................. 

Муқаддима………………...…….…………………………………………………........................... 

- мубрамии мавзӯи таҳқиқот; 

- дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш;  

- робитаи  таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ; 

Тавсифи умумии таҳқиқот: 

- мақсади таҳқиқот; 

- вазифаҳои таҳқиқот; 

- объекти таҳқиқот; 

- мавзӯи (предмет) таҳқиқот; 

- навгонии илмии таҳқиқот; 

- аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот; 

- нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда; 

- дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо; 

- мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи 

таҳқиқот); 

- саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот; 

- тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия (гузориши нуктаҳои асосии 

диссертатсия дар конференсияҳо, маҷлисҳо, семинарҳо, ҳангоми хондани 

маърӯзаҳо дар муассисаҳои таълимӣ); 

- интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия; 

- сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. 

 

БОБИ 1. Шарҳи адабиёт (таҳлили адабиёти омӯхташуда ва андешаю ақидахои назариявӣ, 

асосҳои назаривию методологии таҳқиқот, баён ва таҳлили масъалаҳои ҷойдошта, чӣ гуна 

натиҷаҳои ба даст оварда шудаанд, кадом масъалаҳо ҳал нашудаанд, нишон додани мавқеи 

таҳқиқот дар заминаи умумии таҳқиқи мавзуъ, асоснок кардани  самти таҳқиқот бо сатҳи 

мавҷудаи рушди он, собит намудани аҳаммият ва мубрамии вазифаҳои ба миён 

гузошташуда ва ғ. 

 

БОБИ 2. Мавод ва методҳои таҳқиқот..........................................................................................  

БОБИ 3 ва ғайра. Натиҷаҳои аз таҳқиқот бадастовардашуда..............................................  

БОБИ .... Баррасии натиҷаҳои таҳқиқот......................……….................................................... 

Хулосаҳо.............................................................................................................................................. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот........................................................ 

Рӯйхати адабиёт..........………………………………………...…….….......................................... 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия.....................................……………......................…... 

Замимаҳо. ...........................................................................................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замимаи 3 

Образцы библиографического описания литературы 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

Книги 

С одним автором  

1. Воячек, В. И. Основы оториноларингологии / В. И. Воячек. – Л.: Медгиз, 1963. – 348 с.  

С двумя авторами  

2. Блоцкий, А. А. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ / А. А. 

Блоцкий, М. С. Плужников. – СПб.: Спец. Лит., 2002. - 176 с.  

C тремя авторами  

3. Гандельсман, А. Б. Физические упражнения при гипертонической болезни / А. Б. 

Гандельсман, Т. А. Евдокимова, В. И. Хитрова. – Л.: Знание, 1986. – 32 с.  

Авторов больше трех  

4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В.Г. Базаров [и др.]. – М.: Медицина, 

1984. – 252 с.  

или  

4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В.Г. Базаров, В.А. Лисевский, Б.С. 

Морозов, Г.Д. Бочарова, И.Н. Потапов. – М.: Медицина, 1984. – 252 с.  

 

Статьи из журналов 

С одним автором  

5. Кандрор, В. И. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы и апоптоз / В. И. 

Кандрор // Проблемы эндокринологии. – 2002. – № 1. – С. 45-48. 

С двумя авторами  

6. Погодина, В. В. Патогенез персистентных и хронических форм клещевого энцефалита / 

В. В. Погодина, Н. Г. Бочкова // Неврология и психиатрия. – 1987. – № 2. – С. 170-172.  

C тремя авторами  

7. Карагулян, О. Р. Опыт применения сочетания антигипоксантов, антиоксидантов в 

сочетании с простагландинами в профилактике слабости родовой деятельности у 

беременных групп высокого риска по развитию аномалий родовой деятельности / О. Р. 

Карагулян, Л. Р. Абрамян, В. В. Абрамченко // Проблемы беременности. – 2006. – № 12. – 

С. 52–53. 

Авторов больше трех  

8. Факторы риска инфаркта мозга / Е. Н. Пономарева [и др.] // Неврологический журнал. – 

2003. – Т. 8, № 1. – С. 13-16.  

или  

8. Факторы риска инфаркта мозга / Е. Н. Пономарева, Е. А. Короткевич, Э. К. Сидорович, 

В. Н. Иванилов // Неврологический журнал. – 2003. – Т. 8, № 1. – С. 13-16.  

 

Статьи из сборников 

9. Коробков, Г. А. Темп речи / Г. А. Коробков // Современные проблемы физиологии и 

патологии речи : сб. тр. / Моск. НИИ уха, горла и носа. – М., 1989. – Т. 23. – С. 17-18.  

 

 



Тезисы докладов 

10. Антонов, А. Р. Обмен микроэлементов и артериальная гипертензия / А.Р. Антонов, 

А.В. Ефремов, В.В. Летягина // Актуальные вопросы современной медицины : тез. докл. 8-

й науч.-практ. конф. врачей. – Новосибирск, 1998. – С. 17-18.  

 

Авторефераты диссертации 

11. Шетекаури, С. А. Клиническая характеристика клещевых нейроинфекций в 

Красноярском крае: автореф. дис. … д-ра мед. наук / С. А. Шетекаури. – Новосибирск, 

2004. – 46 с.  

 

Диссертации 

12. Нохрина, Ж. В. Клинико-морфологическое исследование различных вариантов 

хронической HCV+HBV инфекции: дис. … канд. мед. наук / Ж. В. Нохрина. – 

Новосибирск, 2004. – 182 с.  

 

Методические рекомендации 

13. Кузьмин, Ю. И. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: метод. 

рекомендации / Ю. И. Кузьмин, Г. А. Коробков. – Л., 1991. – 14 с.  

 

Статьи из иностранных журналов 

С одним и до трех авторов оформляется как в российских журналах 

Авторов более трех 

14. Inactivation of metronidazole by aerobic organisms / H. R. Ingham [et al.] // J. Antimicrob. 

Chemother. – 1979. – V. 5, № 3, pt. 1. – P. 174-180.  

 

Патентные документы 

15. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК 7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель. – 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 3 (II ч.). – 3 с.  

16. А.с. 1007970 СССР, МКИ 3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей типа валов / 

В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, 

Бюл. № 12. – 2 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замимаи 4. 

Намуна 

Ба муовини ректор оид ба илм ва нашрия, 

д.и.т., профессор Муҳаббатзода Ҷ.Қ. 

аз номи  аспиранти кафедраи бемориҳои  

дарунии №1 Абдуллоев Беҳруз 

 

АРИЗА 

 Аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки барои супоридани 

ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои гузаштани экспертизаи аввалияи рисолаи илмӣ дар 

мавзӯи: “Таъсири маводҳои фишорпасткунанда ба сохтори 

морфофунксионалии меъдачаи чап ва вариабелнокии ритми дил дар 

беморони фишорбаландии шараёнии синни калонсол” иҷозат диҳед. 

 

 

                                                              Санаи рӯз 

                                                        Имзо 

 

 

 

 

 


