
X

Ба Шӯрои диссертатсионии 6П.КОА-001 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, 
хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Холиқзода Абдураҳим Ғаффор, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
профессор, директори Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ» дар назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 67 ва 69 «Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» июни соли 
2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ 
аз рӯйи диссертатсияи Муродова Нигина Сулаймоновна дар мавзӯи «Масъалаҳои 
модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои 
амалишавӣ ва натиҷаҳои он» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз 
рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ розигиямро 
тасдиқ менамоям.

Тибқи бандҳои 69-73, 74-77, 79 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдиқ карда 
шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ- 
телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои таъмин намудани тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод 
менамоям:

1 Насаб, ном, номи падар Холиқзода Абдураҳим Ғаффор
2 Дараҷаи илмӣ ва номгӯи 

соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, 
ки аз рӯйи онҳо
диссертатсия ҳимоя
шудааст

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ 12.00.01 - назария ва 
таърихи давлат ва ҳуқуқ, таърихи афкори сиёсӣ ва 
ҳуқуқӣ

3 Номи пурраи муассисае, ки 
ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб 
меравад, вазифаи ишғол- 
намуда

Директори Муассисаи давлатии «Маркази
исломшиносӣ» дар назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (992372 ш. Душанбе, кӯчаи Шодмонӣ, 
58/1 телефон: 224-09-76)

4 Рақами телефонӣ тамос, 
почтаи элекронӣ, сомонаи 
расмӣ дар шабакаи
«Интернет».

Е-таП: 1эа11т2006@уапс1ех.ги
Тел. моб.: (+992) 93-802-05-68
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5 Номгӯи интишороти асосии 
муқарризи расмӣ аз рӯйи 
мавзӯи диссертатсия дар 
маҷаллаҳои илмии тақриз- 
шаванда дар 5 соли охир 
(на зиёда аз 15 интишорот)

Монографияҳо:
1. Права человека и конституционно- 

правовое развитие Таджикистана - Душанбе: 
«Мехрона-2017», 2019. - 488с: (ҳаммуалиф)

2. Ҷавонон ва амнияти иттилоотӣ -
Душанбе, «Маориф» 2019. - 240с.
(ҳаммуалиф)

3. Назарияи идоракунии шарқӣ (Дар афкори 
мутафаккирони форсу тоҷик). Душанбе, «ЭР- 
граф», 2017.-400 с.

4. Мафкураи миллӣ ва ҳуқуқ. Масъалаҳои 
ҳуқуқии ташаккули мафкураи миллӣ ва 
ҳифзи истиқлоли давлатӣ. - Душанбе: -ЭР- 
граф, 2021,- 588с.

5. Пешво ва оини давлатсозӣ. - Душанбе: 
МН «Дониш», 2021.-472с.

Мақолаҳо:
1. Реинкарнация или реннесанс прав

человека / Мир политики и социологии.
Санкт-Петербург 2017.,№9-10. - С. 174-183.

2. От познания до реализации прав и свобод: 
проблема политики и права / Мир политики 
и соццологии. Санкт-Петербург 2017, №2,-

С.82-90.
3. Авеста как основной источник

зороастрийского права / Юридическая наука: 
история и современность. №12. Санкт- 
Петербург 2018. - С. 172-184.

4. Нелегкий путь социализации и проблемы 
познания прав человека. Ҳаёти ҳуқуқӣ № 4 
(24) 2018,-С.29-45.

Муқарризи расмӣ:
Доктори илмҳои ҳуқуқшиноси, 
профессор Холиқзода А.Ғ.

Имзои Холиқзода А.Ғ-ро тасдиқ менамоям. 
Мудири бахши кадрҳо, ҳуқуқ ва корҳои 
махсуси Муассисаи давлатии «Маркази 
исломшиносӣ» дар назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Анҷуманова Гулором Анҷумановна
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