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Ба Шӯрои диссертатсионии 60. КОА-001-и 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Раёсати Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар 

шахсияти ректор д.и.и., профессор Давлатзода Қудрат Қамбар мувофиқи банди 67- 

уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, №505 тасдиқ гардидааст ва банди 36- 

уми Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, №505 тасдиқ 

гардидааст, ба ҳайси муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи 

Муродова Нигина Сулаймоновна дар мавзӯи: «Масъалаҳои модернизатсияи сиёсй 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва
«*!*•

натиҷаҳои он», ки ба Шӯрои диссертатсионии бБ.КОА-001-и назди Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи 

ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ пешниҳод шудааст, 

розигӣ медиҳад.

Ҳамзамон тибқи талаботи банди 67-уми Низомномаи намунавӣ оид ба 

Шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 38-уми Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва 

унвони илмӣ (дотсент, профессор) бо мақсади дар шабакаи иттилоотию 

коммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини 



талаботи санадҳои болозикр заруранд, маълумоти зайлро дар бораи муассиса 

пешниҳод менамоем:

Номи пурраи муассиса 
(бе ихтисор)

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 
ба номи академик М.С. Осимй

Номи муассиса бо ихтисора 
(тибқи оиннома)

ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ

Индекс, суроға 734003, ш. Душанбе, хиёбони академикҳо 
Раҷабовҳо,10

Рақами телефонии тамос Тел.: (+992 237) 2213511
Суроғаи электронӣ (почтаи 
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Маълумот дар бораи роҳ- 
бари муассиса:
- Насаб, ном, номи падар;
- Дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ;
- Вазифа.

Давлатзода Қудрат Қамбар, доктори илмҳои 
иқтисодӣ, профессор, ректори ДТТ ба номи 
академик М.С. Осимӣ

Номгӯи интишороти асосии 
кормандони муассиса
(устодони кафедра) аз рӯйи 
мавзӯи диссертатсия дар 
маҷаллаҳои тақризшаванда 
дар панҷ соли охир (аз 15 
мақола зиёд пешниҳод
нашавад)
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