
СУРАТҶАЛАСАИ № 4/ҳ.я.
маҷлиси шурои диссертатсионии бИ.КОА-ООЗ-и Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон
31 декабри соли 2022. ш. Душанбе

Дар маҷлис иштирок доштанд:

1. Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт
2. Низомов Самариддин Фахриевич
3. Қурбонов Абдулҳайт Каримович
4. Султонов Зубайдулло
5. Қодирзода Диловар Баҳриддин
6. , Улмасов Раҳмон Улмасович
7. Шамсов Илёс Сафарович
8. Азимов Абдумавлон Ҷалилович
9. Комилов Абубакр Қосимович

д.и.и., 08.00.11. 
д.и.и., 08.00.08. 
д.и.и., 08.00.08. 
д.и.и., 08.00.11. 
д.и.и., 08.00.11
д.и.и., 08.00.11 
д.и.и., 08.00.11 
д.и.и., 08.00.11 
н.и.и., 08.00.11

Раиси шуро: д.и.и., профессор Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт.

Дар ҷаласаи имрӯза аз 9 нафар аъзои шурои ҳимояи якдаъфаина, ки бо 

фармоиши КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.11.2022, 

фармони №255/ҳ.я. тасдиқ шудааст, 9 нафар иштирок доранд.

Оид ба оғози кори шуро кӣ чӣ гуна пешниҳод дорад? Пешниҳод 

гардид, ки ба кори шӯро оғоз бахшида шавад. Кӣ ҷонибдорӣ он, ки кори 

шӯро оғоз карда шавад, хоҳиш менамоям, мавқеи худро муайян намоед. 

Муқобил, бетараф? Нест. Якдилона қабул гардид.

РӮЗНОМАИ ҶАЛАСА:

Ба ташхиси пешакӣ қабул намудани диссертатсияи Мирзоева 

Меҳрубону Умаровна дар мавзуи «Муҳоҷирати меҳнатӣ ва нақши 

интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар рушди иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.11 - Иқтисодиёти 

нуфус ва демография.

Баромад намуданд: раиси шурои диссертатсионӣ д.и.и., профессор 

Хушвахтзода Қ.Х., муовини раиси шурои диссертатсионӣ д.и.и., дотсент 



Низомов С.Ф., д.и.и., дотсент Комилов А.Қ., д.и.и., профессор Султонов 

З.С., д.и.и., профессор Қодирзода Д.Б., д.и.и., дотсент Шамсов И.С.

Қарор кард:
1. Диссертатсияи Мирзоева Меҳрубону Умаровна дар мавзуи 

«Муҳоҷирати меҳнатӣ ва нақши интиқоли маблағҳои муҳоҷирони 

меҳнатӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи 

ихтисоси 08.00.11 - Иқтисодиёти нуфус ва демография пешниҳод 

шудааст, ба ташхиси пешакӣ қабул карда шавад.

2. Комиссияи ташхисӣ дар ҳайати зерин муайян карда шавад: 

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Улмасов Р.У. - аъзои

шурои ҳимояи якдаъфаинаи диссертатсионӣ;

доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, Шамсов И.С. - аъзои шурои 

ҳимояи якдаъфаинаи диссертатсионӣ;

номзади илмҳои иктисодӣ, дотсент, Комилов А.Қ. - аъзои шурои 

ҳимояи якдаъфаинаи диссертатсионӣ.

Натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ: тарафдор -9 нафар, Муқобил? - нест, 

бетараф? - нест. Якдилона ҷонибдорӣ гардид.

Раиси
шурои диссертатси 
д.и.и., профессо

шурои диссерт
д.и.и., дотсент

Котиби и

Хушвахтзода Қ.Х.

Қурбонов А.К.
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