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№ Номи пурраи муассиса 
(бидуни ихтисорот)

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 
номи Шириншоҳ Шоҳтемур

1. Номи муасисса бо ихтисора 
(мувофиқи оиннома)

ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур

2. Индекс, суроға Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146

3. Рақами телефони тамос, 
суроғаи электронӣ (почтаи 
электронӣ), суроғаи сомонаи 
расмӣ дар шабакаи 
«Интернет»

Те1./Ғах.: (992-372) 24 72-07
Е-МаП.:гесЮг1аиЗ 1@шаП.ги

4. Маълумот дар бораи роҳбари 
муассиса: насаб ном, номи 
падар, дараҷаи илмӣ, унвонӣ 
илмӣ, вазифа

Маҳмадёрзода Усмон Маъмур, 
доктори илмҳои кишоварзӣ,
профессор, ректор.

5. Маълумот дар бораи роҳбари 
идораи зерсохтори муассиса, 
насаб, ном, номи падар, 
дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, 
вазифа

Бобоев Алишер Абдираҳмонович, 
номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири 
кафедраи молия ва қарз дар комплекси 
агросаноатӣ.

6. Номгӯи интишороти асосии 
кормандони муассиса аз рӯйи 
мавзӯи диссертатсия дар 5 
соли охир (на зиёда аз 15 
интишорот):

ЕШукуров И.Ш. Роль налогов в 
формирования государственного
бюджета Республики Таджикистан 
[Текст] Шукуров И.Ш., Бобоев А.А., 
Пиров Д.Ш.// Маҷаллаи «Кишоварз». 
№1,2018.-С. 62-65.

2.Бобоев А.А. Самтҳои
афзалиятноки татбиқи барномаҳои 
давлатии сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон [Матн] Бобоев А.А. // 
Маҷаллаи «Кишоварз». №3, 2019. 
С.45-54.

З.Бобоев А.А. Мушкилоти 
ташаккулёбии сандуқи қарзии 
ташкилотҳои қарзӣ [Матн] Бобоев 
А.А., Назаров М.А.// Маҷаллаи 
«Кишоварз». №2, 2019. С. 173-176.

4,Олимов А.Х. Экономическая



сущность и факторы повышения 
ээфективности сельского хозяйства 
[Текст] Олимов А.Х., Аминова Г.М. // 
Маҷаллаи «Кишоварз». №1, 2019. С. 
142-145.

5.Олимов А.Х. Асосҳои
методологии маблағгузории хурди 
соҳаи кишоварзӣ [Матн] Олимов 
А.Х., Шарипов Х.П. // Маҷаллаи 
“Кишоварз”. - №1, 2020. С. 142-146.

б.Олимов А.Х. Ҷанбаҳои
назариявии таъсисёбӣ ва рушди 
маблағгузории хурд [Матн] Олимов 
А.Х., Шарипов Х.П. // Маҷаллаи 
“Кишоварз”. - №1, 2020. Саҳ. 164-168.

7 .Шарипов X. Амонат ҳамчун 
шароити мубадалгардонии пасандоз- 
ҳои аҳолӣ ба низоми сармоя-гузорӣ 
(бо ҳаммуалифӣ) [Матн] Шарипов 
X.// Маҷаллаи «Кишоварз». №4 2020. 
— с. 142-146.

Б.Аминзода 3. Самаранокии 
истеҳсолоти кишоварзӣ: критерияҳо, 
омилҳо ва нишондиҳандаҳо ) [Матн] 
Аминзода 3. // Маҷаллаи
«Кишоварз». №1 2021. -с. 126-132.

9 .Шарипов Х.П. Хавфҳои
қарздиҳии хурд дар шароити 
иқтисоди бозоргонӣ [Матн] Шарипов 
X. // Маҷаллаи «Кишоварз». №3. 
2021.-С. 66-76.

10 . Исломов Ғ.Ҳ. Омилҳои
таъсиркунанда ба фаъолсозии 
раванди сармоягузорӣ дар соҳаи 
кишоварзӣ [Матн] Исломов Т // 
Маҷаллаи «Кишоварз». №4. 2021. - С. 
100-106.

11 . Сангов А.Ш.
Самаранокии сармоягузорӣ дар соҳаи 
боғдории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
[Матн] Сангов А.Ш., Бобоазиззода 
Ш.А., Ахмедов Д.Ҳ // Маҷаллаи 
«Кишоварз». №4. 2021. - С. 124-129.
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12. Шарипов Х.П. Нақши
ташкилотҳои қарзии хурд дар рушди 
бахши аграрии мамлакат [Матн] 
Шарипов Х.П., Мирзоев С.А. // 
Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ.
Конференсияи илмӣ-амалии
ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Истифодаи 
самараноки омилҳои биоиқлимӣ дар 
парвариши зироатҳои кишоварзӣ». 
02.05.2018. с.313-316.

13. Ҳусенов Б.Ҳ. Нақши 
бонкҳои тиҷоратӣ дар рушди 
кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
[Матн] Ҳусенов Б.Ҳ. // Маҷмӯи 
мақолаҳои илмӣ. Конференсияи 
илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи 
«Таъминоти иттилоотӣ омили
муҳими рушди инноватсионии 
тараққиёти устувори соҳаи аграрии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон». 24.11.2018. с. 
102-104.

Раиси 
шурои диссертатсионӣ, 
д.и.и., профессор.

Котиби илмии 
шурои диссертатсионӣ, 
д.и.и., дотсент.

Имзои Хушвахтзода Қ.Х 
Сардори раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси ДМТ
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