
ХУЛОСАИ

комиссиям экспертии Шурой диссертатсионии 6D.KOA-OOI дар назди 
Донитттгохи миллим Точикистон оид ба диссертатсияи Хабибов Д. А. дар 
мавзуи «Масъалахои ташаккулёбии маркетинги сиёсй дар Чумхурии 
Точикистон», ки бо дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои сиёсй аз руйи 
ихтисоси 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо ва технологияхои сиёсй пешниход 
шудааст.

1. Мавзуи диссертатсионии Хабибов Д. А., ки тахкики маркетинги 
сиёсиро дар маъракаи интихоботй ва мудирияти давлатии сиёсй дар шароити 
Чумхурии Точикистон фаро гирифтааст, дар давраи муосир арзишманд 
дониста мешавад. Мак;сади диссертатсия асосноккунии маркетинги сиёсй 
хамчун раванди табий, вале барои Чумхурии Точикистон раванди сиёсии нав, 
ки бо мантици худ ва талабот ба хаёти сиёсй фарк; мекунад, амалкардхои нав 
ба маркетинги сиёсй дар маъракаи интихоботй ва мудирияти давлатии сиёсй, 
таксимбандии бозори сиёсй, мавкеъгирии махсулоти сиёсй, накши ВАО дар 
маъракаи интихоботй асоснок карда мешаванд.

Дар тахки^от нук;тахои илмие ба химоя пешниход шуданд, ки онхо дар 
замони муосир навгонии илмй махсуб меёбанд. Натича, хулоса ва тавсияхои 
муаллиф барои муайян кардани самтхои асосии истифодаи маркетинги сиёсй 
дар шароити Чумхурии Точикистон, рох ва воситахои такмили онхо 
мусоидат менамоянд.

2. Диссертатсия ба талаботи бандхои 10 ва 11-и Тартиби додани 
дарачахои илмй, ки бо Кдрори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 26-уми 
ноябри соли 2016, тахти №505 тасдик шудааст, мувофик мебошад. Он 
фарогири масъалахое мебошад, ки ба раванди истифодаи маркетинги сиёсй 
дар шароити Чумхурии Точикистон пайвасти ногусастанй дорад. 
Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустакилона навишта шуда, дорой мазмун 
ва мантикд ягонаи дохилй мебошад. Натича ва нуктахои навини илмии барои 
химоя пешниход шуда сахми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиханд.

3. Мавзуъ ва мазмуни тадкикот бо шиносномаи ихтисоси 23.00.02 -  
Ниходхо, равандхо ва технологияхои сиёсй, ки аз руйи он ба Шурой 
диссертатсионй мувофики фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президента Чумхурии Точикистон аз 1-уми ноябри соли 2021, тахти 
№311/01 хукуки кабули диссертатсияхо барои химоя дода шудааст, мувофик 
мебошад. Хамзамон тахкикот ба талаботи Фехристи ихтисосхое, ки аз руйи 
онхо дар Чумхурии Точикистон унвонхои илмй дода мешаванд ва бо карори 
Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Чумхурии 
Точикистон аз 30-юми ноябри соли 2017, тахти №5\2 тасдик; шудааст, 
мувофикат мекунад.

4. Натичахои асосии тахкикот дар 1 монография ва 5 маколахои илмй 
дар мачаллахои илмии такризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президента Чумхурии Точикистон ва Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Федератсияи Россия ба табъ расидаанд ва



хамаи онх,о бо мазмун ва мавзуи рисолаи илмй бе восита алокаманд 
мебошанд. Дар интишорот натичахои асосй, хулосахои тахкикот ва 
тавсияхои муаллиф инъикоси худро ёфтаанд. Теъдоди маводи чопшуда ба 
банди 35-и Тартиби додани дарачдхои илмй мувофик мебошанд.

5. Дар тадкикоти диссертатсионии Хабибов Д. А. истифодаи мавод 
бидуни иктибос ба муаллиф ё маъхаз мавчуд набуда, хамаи сарчашмахои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иктибос ба расмият 
дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 14-и Тартиботи додани 
дарачахо иилмй гувохй медихад.

6. Дар рисолаи илмй ва дигар хуччатхои пешниход намудаи Хабибов Д. 
А. маълумоти гайри сахех мавчуд нест.

Банди 53-и Низомномаи Шурой диссертатсиониро, ки бо Карори 
Хукумати Чумхурии Точикистон аз 26-уми ноябри соли 2016, тахти № 505 
тасдик гардидааст, ба рохбарй гирифта, комиссия пешниход менамояд:

1. Диссертатсияи Хабибов Д. А. дар мавзуи «Масъалахои ташаккулёбии 
маркетинга сиёсй дар Чумхурии Точикистон», ки барои дарёфти дарачди 
илмии номзади илмхои сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо 
ва технологияхои сиёсй дар Шурой дессертатсионии 6D.KOA-001-H назди 
Донишгохи миллии Точикистон барои химояи такрорй кабул карда шавад.

2. Мукарризони расмй аз руйи диссертатсия шахсони зерин таъйин 
карда шаванд:

- доктори илмхои сиёсй Искандаров А.И.
- номзади илмхои сиёсй Бабаев К̂.
3. Ба хайси муассисаи пешбар Академияи Вазорати корхои дохилии 

Чумхурии Точикистон таъйин карда шавад.
4. Барои нашри эълон, химояи минбаъда ва чойгир намудани 

автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 
Чумхурии Точикистон ичозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо хукуки дастнавис ичозат дода шавад.
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