
ҚАРОРИ

маҷлиси шурои диссертатсионии 6И.КОА-003 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

29 декабри соли 2022, № 20 ш. Душанбе

Баъди шунидан ва муҳокима намудани диссертатсияи Давлатов Наврӯз 

Амиршоевич дар мавзуи “Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо 

захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - 

Молия, муомилоти пулӣ ва қарз, тақризи роҳбари илмӣ - д.и.и., профессор 

Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт тақризи муассисаи пешбар - кафедраи 

молия ва қарз дар КАС-и Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 

Шириншоҳ Шоҳтемур, тақризҳо ва баромадҳои муқарризони расмӣ: 

Мирсаидов Аврор Бобоевич доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини 
директор оид ба корҳои илм ва таълими Институти иқтисодиёт ва 

демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Махшулов 

Саидхуҷа Ҷумаевич номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи 

фаъолияти бонкии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодӣ Тоҷикистон, 

баромади мутахассисон оид ба тахассуси диссертатсияи баррасишаванда 

доктори илмҳои иқтисодӣ Султонов З.С., Улугхоҷаева Х.Р., Шарифов З.Р., 

Ҳикматов У.С., Шарипов Б.М., ҳамзамон дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии 

пинҳонӣ ва хулосаи аз тарафи аъзои шурои диссертатсионӣ қабулгардида 

оид ба саҳеҳият, навгонии илмӣ, аҳамият ва хулосаҳои диссертатсия, 

инчунин интишороти илмии нашршуда доир ба мавзуи диссертатсия шурои 

диссертатсионии 6В.КОА-003

ҚАРОР МЕКУНАД:
1. Диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар мавзуи “Роҳҳои 

таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
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иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пул ва қарз, ба 

талаботи муқаррарнамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбат ба диссертатсияҳои номзадӣ тибқи «Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 

соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад;

2. Автореферати диссертатсия ва интишороти муаллиф пурра мазмуну 

моҳияти диссертатсияро инъикос менамоянд;

3. Ба Давлатов Наврӯз Амиршоевич дараҷаи илмии номзади илмҳои 

иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз 

дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ дода шавад;

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дархост карда мешавад, ки қарори шурои диссертатсиониро 
ҷонибдорӣ намояд ва Давлатов Наврӯз Амиршоевичро бо дипломи номзади 
илмҳои иқтисодӣ сарфароз намояд.

Кӣ тарафдори қарори шурои диссертатсионӣ мебошад, 
хоҳишмандам овоз диҳед. Зид? - нест, бетараф? - нест. Якдилона қабул 
гардид.

Раиси шуро: иҷозат диҳед унвонҷӯро бо ҳимояи бо муваффақияти 

диссертатсия табрик намоям ва ба ҳамаи аъзои шурои диссертатсионӣ барои 

фаъолияти пурмаҳсулашон изҳори ташаккур намоям.

Бо ҳамин ҷаласаи навбатии шурои диссертатсионӣ пушида эълон 

мегардад.

Раисикунандаи маҷлиси нгц,
доктори илмҳои иқтисог Ч 'А^-Низомов С.Ф.

Котиби илмии шурои ди
доктори илмҳои иқтисог гктз-.-; .Ят> ПҚурбонов А.К.

29.12.2022

Мухри муассиса
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