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РИЗОИЯТ

Ман Шерматов Баҳром Гурезович номзади илмҳои сиёсӣ, 
муаллими калони кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, 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 номзадии Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич дар мавзуи 
«Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир (дар 
мисоли Тоҷикистон) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои 
сиёсӣ (илмҳои 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:

Насаб, ном, номи падар Шерматов Баҳром Гурезович
Дараҷаи илмй (номгӯи соҳаи 
илм, ихтисосҳои илмӣ, ки аз 
рӯйи он диссертатсия ҳимоя 
карда шудааст)

Номзади илмҳои сиёсӣ (аз рӯйи 
ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо 
ва технологияҳои сиёсӣ)

Унвони илмӣ
Номи пурраи ташкилоте, ки 
дар он муқарриз кор мекунад, 
вазифаи ишғолнамуда, суроғаи 
ташкилот, маълумот барои 
иртибот

Муаллими калони кафедраи
сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. 
Айнӣ (734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. 
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121).

Рӯйхати интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар нашрияҳои илмии тақризшаванда ва дигар нашрияҳо
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Муқарризи расмӣ:
Номзади илмҳои сиёсӣ, муаллими калони 
кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон

Имзои Шерматов Б.Г.-ро тасдиқ менамоям: 
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ
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