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РИЗОИЯТ
Ман, Азимов Абдумавлон Ҷалилович доктори илмҳои иқтисодӣ, мудири 

кафедраи назарияи иқтисодии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи 
давлатии тиҷоратии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, мувофиқи банди 62-и 
“Низомномаи шурои диссертатсионӣ” ва мувофиқи бандҳои 69, 71, 72-и 
“Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30.06.2021, таҳти № 267 тасдиқ карда шудааст, розигии худро 
ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмии диссертатсияи Мирзоева 
Меҳрубону Умаровна дар мавзуи «Муҳоҷирати меҳнатӣ ва нақши интиқоли 
маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», ки ба шурои диссертатсионии 6В.КОА-003 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ 
аз рӯйи ихтисоси 08.00.11 - Иқтисодиёти нуфус ва демография (илмҳои 
иқтисодӣ) пешниҳод шудааст, розигии худро баён менамоям.

Тибқи банди 62-и “Низомномаи шурои диссертатсионй” ва бандҳои 69, 
71, 72-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” , ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30.06.2021, таҳти № 267 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади ҷойгир 
намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии 
«Интернет», ки барои таъмини намудани додани дараҷаи илмӣ зарур аст, чунин 
маълумотҳоро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод менамоям:
Ному насаб Азимов Абдумавлон Ҷалилович
Соли таваллуд 1-уми августи соли 1954
Ҷои кори асосӣ, вазифа ш. Хуҷанд. Донишкадаи иқтисод ва савдои 

Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон дар 
шаҳри Хуҷанд, мудири кафедраи назарияи иқтисодӣ.

Дараҷаи илмӣ доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05- 
Иқгисодиёг, ташкил ва идоракунии корхонаҳо 
(иқгисодиёти меҳнат, иқгисодиёти нуфус ва демография)

Унвони илмӣ Профессор
Суроғаи корӣ,
телефони корӣ ва 
почтаи электронӣ

734025, ш. Душанбе кӯчаи Буни Ҳисорак, шаҳраки 
донишҷӯён тел(+992) 92-779-18-54, почтаи электронӣ: 
шау!оп 1954@шаП.ги
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