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РИЗОИЯТ
Ман, Бобоев Нозимҷон Мансурович номзади илмҳои иқтисодӣ, 

сармуаллми кафедраи молия ва андози МДТ “Донишгоҳи давлатии 
Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров", 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 
Раҳимов Ромиз Рамазонович дар мавзӯи «Мукаммалгардонии қарздиҳии 
ипотекии манзилӣ дар ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
шароити муосир», ки ба шурои диссертатсионии 6В.КОА-003 назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пул ва 
қарз пешниҳод шудааст, розигии худро баён менамоям.

Тибқи банди 62-и “Низомномаи шурои диссертатсионӣ” 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 Бобоев Нозимҷон Мансурович
Соли таваллуд 16 -ноябри соли 1989
Ҷои кори асосӣ, вазифа ш. Хуҷанд, МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Бобоҷон Ғафуров", муаллими калони 
кафедраи молия ва андоз.

Дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.10- 
Молия, муомилоти пул ва қарз.
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Имзои Бобоев Н.М-ро тасдиқ мекунам: 
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