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РИЗОИЯТ
Ман, Ҳакимов Раҷаб Муродович, номзади илмҳои сиёсӣ, дотсенти 

кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 
ба номи С. 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 Шарафуддин Шарафёр дар 
мавзуи “Хусусиятҳои моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон ва дахолати 
давлатҳои хориҷӣ ба онҳо” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.06 - Низоъшиносӣ 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 Ҳакимов Раҷаб Муродович
Дараҷаи илмӣ ва номгӯи 
соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, 
ки аз рӯйи онҳо 
диссертатсия ҳимоя 
шудааст

Номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент

Номи пурраи муассисае, ки 
ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб 
меравад, вазифаи 
ишғолнамуда

Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, 
дотсенти кафедраи сиёсатшиносӣ

Рақами телефонӣ тамос, 
почтаи элекронӣ, сомонаи 
расмӣ дар шабакаи 
«ИНТЕРНЕТ»
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Номгӯи интишороти 
асосии муқарризи 
расмӣ аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар маҷал- 
лаҳои илмии тақриз-
шаванда дар 5 соли охир 
(на зиёда аз 15 интишорот)
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