
ХУЛОСАИ ниҳоии
Шурои диссертатсионии бИ.КОА-001-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯи диссертатсия 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №__
Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 16.12.2022, № 19

Дар бораи сазовор донистани Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
сиёсӣ.

Диссертатсияи Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич дар мавзуи 
“Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир” (дар 
мисоли Тоҷикистон) аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва 
технологияҳои сиёсӣ ба ҳимоя дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 
бО.КОА-001-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 30-юми сентябри 
соли 2022, суратмаҷлиси №15 қабул гардидааст (734025, шаҳри Душанбе, 
хиёбони Рӯдакӣ, 17; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми ноябри соли 2021, таҳти 
№311/01шд).

Довталаби дараҷаи илмӣ Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич, санаи 
таваллудаш 15.05.1989, соли 2013 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо 
ихтисоси “сиёсатшинос, маъмур” ва соли 2017 зинаи унвоҷӯйии 
донишгоҳи мазкурро хатм намудааст. Аз соли 2013 ба ҳайси ассистенти 
кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият 
намояд.

Диссертатсия дар кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ: Зокиров Гулмаҳмад Нозимович - доктори илмҳои 
сиёсӣ, профессори кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон.

Муқарризони расмй:
Буризода Эмомалӣ Бозор - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, 

мудири шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти фалсафа, 
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон

Шерматов Баҳром Гурезович - номзади илмҳои сиёсӣ, муаллими 
калони кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

Муассисаи пешбар - Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба 
номи С. Улуғзода дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири 
кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии ДДЗТ ба номи С.Улугзода номзади 
илмҳои фалсафа, дотсент Маҷидов Д.Ҳ. ва устодони ҳамин кафедра 
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номзади илмҳои фалсафа Сулаймонов Б.С. ва муаллими калон Мирова 
Н.Р. имзо гардидааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи Раҳимов 
Дилшод Қурбоналиевич ба талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 
юми июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. 
Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои 
мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуқтаҳои навини 
илмии ба ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро 
нишон медиҳад.

Хулоса, таҳқиқоти диссертатсионии Раҳимов Дилшод 
Қурбоналиевич ба талаботҳо оид ба корҳои диссертатсионӣ дар мавриди 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он 
сазовори ноил гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи 
ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мебошад.

Довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи диссертатсия 4 мақолаи илмӣ 
дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 маърӯза дар 
конференсияҳои ҷумҳуриявӣ чоп намудааст. Натиҷаҳои асосии 
диссертатсия ва хулосаҳои таҳқиқот дар мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳои 
илмии муаллиф инъикос ёфтаанд.

Интишороти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда:
Раҳимов Д.Қ. Давлати миллӣ: моҳият ва хусусиятҳои ташаккул [Матн] / 

Д.Қ. Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 2017. - № 2/4. Қисми 1. - С. 292-295. 
188И2413-5151

Раҳимов Д.Қ. Тақсимоти маъмурию ҳудудии Осиёи Миёна - 
омили асосии ташаккули давлати миллии Тоҷикистон [Матн] / Д.Қ. 
Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 2020. - №8. - С. 271-277.188К 2413-5151

Раҳимов Д.Қ. Доктринаи “Минтақаи Кӯҳистон” омили 
пешрафти Давлати миллии Тоҷикистон [Матн] / Д.Қ. Раҳимов // Ахбори 
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. - 2021. - №3. -С. 129-134.

Зокиров Г.Н., Раҳимов, Д.Қ. Масъалаҳои рӯзмарраи инкишофи 
низоми давлатдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Г.Н. Зокиров, 
Д.Қ. Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - 2022. - №6. - С.262-269.188К 2413-5151

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои муҳаққиқони зерин ворид 
шудаанд:

Тураева З.Ю. - номзади илмҳои сиёсӣ, дотсенти кафедраи 
сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеаи Академияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тақриз мусбат аст ва ду эрод 
дорад:

- муаллиф сарчашмаи асосии пайдоиши давлати миллиро ба миллат 
ва муносибатҳои миллӣ ишора менамояд. Беҳтар мебуд, ки ба фаҳмишҳо
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ва маъниҳои дигари миллат диққат дода, дар раванди таҳқиқот аз онҳо 
низ пайгирӣ менамуд;

- дар рисола дар бораи ғояи миллии инкишофи Тоҷикистон андешаҳо 
иброз гардиданд. Вале раванди дар амал тадбиқ намудани он дар 
шароити ҷомеаи тоҷикистонӣ нишон дода нашудааст.

Асомаддинов М.А. - номзади илмҳои сиёсӣ, дотсенти кафедраи 
фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 
Шириншоҳ Шотемур. Тақриз мусбат аст ва ду эрод дорад:

1. Диссертант дар зербоби сеюми боби дуюм доир ба масъалаҳои 
стратегии рушди Давлати Тоҷикистон ибрози андеша менамояд. Вале 
натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқотро бо ҳадафҳо ва вазифаҳои давраи 
муосири инкишофи кишвар пайвасти қавитар намудан рисоларо бештар 
рӯзмарра мегардонад;

2. Дар рисола мақом ва нақши ақаллиятҳои миллӣ дар инкишофи 
давлати миллӣ ба таври мушаххас муайян нашудаанд. Хуб мешуд, ки 
диссертант ба масъалаи мазкур зиёдтар таваҷҷуҳ менамуд.

Қурбоншоев И.Ҷ. - номзади илмҳои фалсафа, и.в. дотсенти кафедраи 
фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 
академик М.С. Осимӣ. Тақриз мусбат буда, ду эрод дорад:

1. Муаллиф дар бораи мушкилиҳо ва монеаҳои раванди 
истиқлолгароӣ дар Тоҷикистон андеша намуда, ҷанги шаҳрвандиро 
монеаи асосӣ унвон менамояд. Вале ба монеаҳои дигари ин раванд 
чандон таваҷҷуҳ накардааст;

2. Диссертант дар бораи назарияи пайдоиши давлат масъаларо ба 
таври васеъ тавсиф намуда, мавриди омӯзиш қарор додааст. Хуб мешуд, 
ки дар бораи таълимотҳои муосири давлат бештар ибрози назар 
менамуд.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти 
бандҳои 67-70 ва 74-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ 
гардидаааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризон ва 
муассисаи пешбар бо он асоснок карда мешавад, ки онҳо дар самти 
масоили таҳқиқшуда корҳои илмӣ-таҳқиқотиро анҷом додаанд ва 
мутахассисони шинохтаи соҳаҳои илми худ маҳсуб меёбанд. Кормандони 
илмӣ-омӯзгории муассисаи пешбар - Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон дар самти омӯзиши масъалаҳои мубрами ҳаёти сиёсию 
иҷтимоии кишвар саҳми босазо доранд ва ба масъалаи таъсири омилҳои 
мухталиф ба давлат ва махсусан, давлати миллӣ таваҷҷуҳи махсус равона 
месозанд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби 
дараҷаи илмӣ дар асоси иҷрои таҳқиқоти илмӣ:

- манбаъҳои сиёсӣ ва ғоявию назариявии консепсияи давлати миллӣ 
дар шароити равандҳои глобалӣ муайян гардидаанд;
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- шарҳу тафсири мафҳумҳо, мазмун ва мундариҷаи давлати миллӣ ва 
хусусиятҳои он муайян гардидаанд;

- сохтор ва моҳияти низоми таҳкими инкишофи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун давлати миллӣ мавриди таҳқиқ, таҳлил, баррасӣ 
қарор гирифтаанд;

- таъсири мутақобилаи ниҳодҳои ҷамъиятӣ дар раванди рушди 
давлати миллӣ мавриди таҳқиқ ва омӯзиши васеъ гардидаанд;

- масъалаҳо ва мушкилиҳо дар раванди ташаккул ва инкишофи 
Давлати Тоҷикистон мавриди таҳлил ва хулосагириҳо қарор 
гирифтаанд;

- хусусиятҳои сиёсии инкишофи давлати миллӣ дар шароити 
Тоҷикистони муосир мавриди натиҷагириҳо қарор ёфтаанд;

- низоми таҳкими пояҳои иҷтимоию иқтисодии инкишофи давлати 
миллӣ дар шароити глобаликунонии олам таҳлил ва натиҷагирӣ 
шудаанд;

- низоми масъалаҳо ва дурнамои инкишофи Тоҷикистон ба сифати 
давлати миллӣ мавриди омӯзиш ва натиҷагириҳо қарор гардидаанд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки: ба 
назария ва амалия, хусусиятҳои умумибашарӣ ва минтақавии равандҳои 
сиёсӣ пайвастанд. Ҳангоми таҳқиқи ҳодисаи “давлати миллӣ” ба 
муносибати системавӣ аҳамияти махсус дода шудааст. Масъалаи давлат 
хусусияти системавӣ дорад ва истифодаи васеи принсипҳои диалектикӣ, 
таърихӣ ва мантиқӣ, таҳлили муқоисавӣ, методи тарҳсозӣ ва навъҳои 
муосири технологияи сиёсиро талаб дорад. Ҳангоми таҳқиқот инчунин 
ба низоми донишҳои муосири синергетикӣ такя намуда, ҳолати ниҳодии 
давлати миллӣ дар асоси муносибати таркиботию функсионалӣ мавриди 
таҳлил ва хулосагирӣ қарор гирифтааст. Зарурати истифодаи усулҳои 
таҷдиди ғояҳо ва назария, муқоисаи таълимотҳои сиёсию ҳуқуқӣ ва 
консепсияҳо муайян гардидаанд ва предмети таҳқиқот мушаххас 
гардидааст.

Натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмӣ дар воқеияти 
ҷамъиятӣ татбиқи васеи хешро пайдо менамоянд. Натиҷаҳои кори илмӣ - 
таҳқиқотӣ дар низоми идоракунии сиёсӣ, амалӣ гардонидани мақсад ва 
вазифаҳои ҳокимияти сиёсӣ, дар таҳлил ва хулосагирии фаъолияти 
ниҳодҳои сиёсии ҷомеаи муосир, пеш аз ҳама, фаъолияти ниҳодҳои 
давлатӣ ва ҳукуматӣ, сатҳҳои гуногуни фаъолияти иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ ба таври васеъ ва амиқ истифода мешаванд. Инчунин 
натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ҳангоми тайёрӣ ба лексияҳо, гузаронидани 
машғулиятҳои семинарӣ ва амалӣ оид ба назарияи умумии илмҳои сиёсӣ, 
дар рафти омодагӣ ва гузаронидани курсҳои махсус оид ба масъалаҳои 
давлатдории миллӣ, сохтори идоракунии унитарии Тоҷикистони муосир 
истифода хоҳанд гардид.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки 
дақиқияти маълумот, кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди 
натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот гузаронидани таҳқиқи 
эътимодноки диссертатсионӣ мебошанд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси 
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таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назарявӣ ва таҷрибавӣ манзур 
карда шудаанд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ. Таҳия, коркард ва таҳлили 
ҳамаҷонибаи мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ маҳсули чандинсолаи 
фаъолияти илмии муаллиф мебошад. Ҳамаи давраи иҷроиши нақшаи 
кории илмӣ-таҳқиқотии пешбинишуда бо иштирок ва пешниҳоди 
бевоситаи муаллиф роҳандозӣ шудаанд. Саҳми шахсии муаллиф дар 
пешниҳоди низоми ташаккул ва таҳкими давлати миллӣ ва ғайра 
мушаххасан нишон дода шудааст.

Маҷлиси Шурои диссертатсионӣ аз таърихи 16-уми декабри соли 
2022 дар бораи сазовор донистани Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич ба 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ қарор қабул намуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар ТТТурои 
диссертатсионӣ 14 нафар иштирок доштанд, аз ҷумла докторони илм аз 
рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 5 нафар. Аз 14 нафар 
иштирокчиён, ки дар маҷлиси шуро ҳозир буданд, овоз доданд: 
тарафдор - 14, муқобил - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

Муовини раиси 
Шурои диссертатсирнӣ, 
доктори ИЛМҲР^Ъ^Ь|1С Ҷононов С.

Акрамӣ З.И.
Шурои дисс 
доктори илмҳ

16.12.2022
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