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мудири кафедраи сиѐсатшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва 
сиѐсати 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 номзадии Яқубзода Фируз 
Нурмат дар мавзуи «Давлати дунявӣ ва хусусиятҳои муҳимми он дар 
замони тағйирпазирии ҷомеа (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои 
дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиѐсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 
– Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиѐсӣ (илмҳои сиѐсӣ) 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 шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар 
шабакаи иттиллоотӣ-телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои 
таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи 
худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям: 
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