
ХУЛОСАИ НИҲОИИ ШӮРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6В.КОА ООЗ 
НАЗДИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ ДАРЁФТИ 

ДАРАҶАИ ИЛМИИ ДОКТОРИ ФАЛСАФА (РНВ)
Парвандаи аттестатсионии №

Қарори Шӯрои диссертатсионӣ аз 13-уми октябри соли 2022, №17
Барои сазовор донистани Раҷабов Олимхон Ҷурахонович, шаҳрванди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫЭ), доктор аз 
рӯйи ихтисоси 60051200 - Омор.

Диссертатсияи Раҷабов Олимхон Ҷурахонович дар мавзуи «Таҳлили 
омории шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫ)), доктор 
аз рӯйи ихтисоси 60051200 - Омор санаи 9-уми июни соли 2022, қарори № 
09 аз тарафи Шӯрои диссертатсионии бО.КОА-ООЗ, дар назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 
хиёбони Рӯдакӣ 17), ки он дар асоси фармони Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2021 таҳти 
№ 349 ташкцл гардидааст, барои ҳимоя қабул карда шуд.

Раҷабов Олимхон Ҷурахонович, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30 
сентябри соли 1989 дар ноҳияи Муъминобод таваллуд шудааст. Соли 2008 ба 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба факултети иқтисодиёт ва 
менеҷмент, ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дохил шуда, 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистонро соли 2012 бо дипломи бакалавр 
ва соли 2017 шуъбаи магистратураи Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит 
хатм намудааст. Аз сентябри соли 2013 то соли 2019 ба ҳайси ассистент, аз 
соли 2019 то ҳол ба ҳайси муаллими калони кафедраи баҳисобгирии 
бухгалтерӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон фаъолият 
дорад.

Тӯли солҳои 2017-2020 ба ҳайси докторант РЫЭ, дар шуъбаи 
магистратура, докторантура ва аспирантураи Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон таҳсил намудааст.

Диссертатсия дар кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон иҷро карда шудааст.

Роҳбари илмӣ:
Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт - доктори илмҳои иқтисодӣ, 

профессор, Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
Муқарризони расмӣ:
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Усманова Туфа Ҷумаевна - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор., 
мудири кафедраи назарияи иқтисод ва иқтисодиёти рушди Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон;

Солиев Беҳруз Назарович - номзади илмҳои иқтисодӣ, муаллими 
калони кафедраи молия ва андозбандии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистон.

Муассисаи тақриздиҳанда - Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон, дар тақризи худ, ки аз тарафи номзади илмҳои иқтисодӣ, 
дотсент Иматчоев З.Х. навишта шуда, дар ҷаласаи васеъи кафедраи омори 
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон аз 16 сентябри соли 2022, 
суратҷаласаи №2 баррасӣ гардида, аз тарафи Ректори Донишгоҳи давлатии 
молия ва иқтисоди Тоҷикистон номзади илмҳои иқтисодӣ., дотсент 
Абдуалимзода Ҳ.А. аз 16 сентябри соли 2022 тасдиқ шудааст.

Дар тақриз хулоса бароварда шудааст, ки диссертатсияи Раҷабов 
Олимхон Ҷурахонович дар мавзуи «Таҳдили омории шуғли аҳолӣ ва бозори 
меҳнат дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЫЭ), доктор аз рӯйи ихтисоси 60051200- 
Омор пешниҳод шудааст, таҳқиқоти мукаммал, илман асоснок ва 
баанҷомрасида мебошад. Диссертатсия ба талаботҳои КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки аз 30-юми 
июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он 
Раҷабов Олимхон Ҷурахонович барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
фалсафа (РЫЭ), доктор аз рӯйи ихтисоси 60051200-0мор сазовор мебошад. 
Автореферат ва корҳои илмии нашршудаи довталаби дараҷаи илмӣ пурра 
мундариҷаи асосии диссертатсияро инъикос менамояд.

Рӯйхати корҳои чопшудаи довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзӯи 
диссертатсия:

Дар маҷаллаҳои тақризшаванда:
1. Раҷабов О.Ҷ. Таҳлили хусусиятҳои бозори меҳнат дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон [Матн] Э.Ш. Зарипов, О.Ҷ. Раҷабов. // Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, 2018.- №9.-0.144-147. (0,4 ҷ.ч.)
2. Раҷабов О.Ҷ. Усулҳои таҳқиқот ва таҳлили нишондиҳандаҳои бозори 
меҳнат [Матн] О.Ҷ. Раҷабов. // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. - 2018, №3 (253) с 99-102. (0,15 ҷ.ч.)
3. Раҷабов О.Ҷ. Динамика, таҳлили захираҳои меҳнатӣ ва сатҳи бекорӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] О.Ҷ. Раҷабов., Қ.Х. Барфиев., Э.Ш. 
Зарипов. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқгисодӣ. -
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2019. -№8. (қ. 1). - С.77-82. (0,2 ҷ.ч.)
4. Раҷабов О.Ҷ. Самтҳои методологии таҳқиқоти омории шуғл ва бекорӣ 
дар бозори меҳнат [Матн] Қ.Х. Хушвахтзода, О.Ҷ. Раҷабов // Паёми 
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2020. - №2 (31) С.172-178. (0,5 
ҷ.ч.)
5. Раҷабов О.Ҷ. Таҳлили омории тағйирёбии нишондиҳандаҳои асосии 
бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] О.Ҷ. Раҷабов, Ф.М. 
Ахмадов // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Илмҳои 
иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ. - 2021 - №1. (35). - С. 88-95.
6. Раҷабов О.Ҷ. Усулҳои вариатсионӣ ва атрибутивии таҳлил аз рӯи 
натиҷаҳои таҳқиқотҳои интихобии бозори меҳнат [Матн] О.Ҷ. Раҷабов // 
Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон №1(35)/2021 саҳ 86-90. 
(0,3 ҷ.ч.)
7. Раҷабов О.Ҷ. Баҳодиҳии омории сохтори бекорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон [Матн] О.Ҷ. Раҷабов // Ахбори Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон - 2021, №2 (263) с 132-136. (0,3 ҷ.ч.)

Дар дигар нашрияҳо:
8. Раджабов О.Дж. Проблемы, влияние внутренних и внешних факторов 
на рынок труда и его субъекты [Текст] Э.Ш. Зарипов, О.Дж. Раджабов // 
Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и 
аудита: Материалы VII международной научно-практической конференции 
(21-22 сентября 2018 г, г. Душанбе) Под ред. д.э.н., профессора Факерова 
Х.Н. -Душанбе: ОИПБА ТР, 2018. - 217с. С 55-59. (0,25 п.л.)

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои зерин ворид шуданд:
1. Олимй Р.Л. - н.и.и, дотсент мудири кафедраи баҳисобгирии 

бухгалтерӣ, таҳлил ва аудити Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 
Б. Ғафуров бо чунин эродҳо:

а) Дар ҷадвали 3-и автореферат, ки таҳлили омории нишондиҳандаҳои 
асосии бозори меҳнат дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон номгузорӣ 
шудааст, муаллиф таҳлилро на онқадар пурра анҷом додааст.

б) Дар автореферат баъзе хатогиҳои имлоӣ ва техникию ороишӣ дида 
мешавад, ки ислоҳи онҳо ба диссертатсия ҳусни зебоӣ мебахшад.

2. Бобоҷонов Д.Д. - д.и.и., профессор муовини ректор оид ба робитаҳои 
байналмилалии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо 
чунин эродҳо:

а) Баъзе аз қисматҳои навгонии илмӣ бо мақсади мазмунан дастрас будан 
мушаххастар карда шаванд.

б) Ғалатҳои грамматикӣ ва имлоӣ дида мешавад.
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3. Куганов Н.К. - н.и.и, дотсент мудири кафедраи баҳисобгирии 
муҳосибӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи А. Рӯдакӣ бо чунин 
эродҳо:

а) Дар матни автореферати диссертатсия, хусусан дар қисмати назариявӣ 
баъзе хатогиҳои техникӣ ба чашм мерасад, ки ба мазмуни кори илмӣ 
халалдор шуда наметавонанд.

б) Дар кори илмӣ иқтибосҳо аз олимони ватанӣ бисёр хуб ва мушаххас 
оварда шудаанд, вале бо микдори камтар. Ба фикри мо иқтибосҳо аз олимони 
ватанӣ зиёдтар оварда мешуд, барои беҳтаршавии сифати кори илмӣ муфид 
мебуд.

4. Раҳимзода Б. - н.и.и. Муовини Директори Агентии содироти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чунин эродҳо:

а) Таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки ба таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва 
бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида 
шудааст, вобаста ба ин, ба манфиати кор мебуд, агар муаллиф минтақаҳои 
Тоҷикистонро дар алоҳидагӣ барои муқоиса дар таҳқиқот истифода менамуд.

б) Вобаста ба ҳар як параграф, агар хулосабарорӣ карда мешуд фикр 
мекунам барои боз ҳам баланд бардоштани сифати кори илмӣ натиҷаи хуб 
медод.

5. Самандаров И.Ҳ. - д.и.и., профессори кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва 
омори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур бо 
чунин эродҳо:

а) Хуб мешуд, ки муаллиф дар автореферат мушаххас тавсияҳоро 
пешниҳод менамуд.

б) Дар автореферат ба баъзе хатогиҳои имлоӣ, услубӣ ва техникӣ роҳ 
дода шудааст.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, қисме аз эродҳо хусусияти тавсиявӣ 
доранд.

Интихоби муқарризони расмӣ бо пешниҳоди комиссияи ташхисии 
Шӯрои диссертатсионӣ муқарризони расмии диссертатсияи бо мавҷудияти 
салоҳият ва мавқеи устувор дар доираи таҳқиқи масъалаҳои оморӣ ва 
баррасии нишондиҳандаҳои бозори меҳнат дар минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, мавҷудияти интишорот дар соҳаи мазкур ва қобилияти баҳодиҳӣ 
ба аҳамияти илмию назариявии диссертатсия, ҳамчунин бо розигии шахсӣ 
барои пешниҳоди тақриз асоснок шудааст.

Интихоби муассисаи тақриздиҳанда бо он асоснок карда шудааст, ки 
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар самти илми дахлдор 
шинохташуда буда, қодир аст, ки арзиши илмӣ ва амалии диссертатсияро 
муайян намояд.

4



Шӯрои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки дар асоси таҳқиқоти 
иҷронамуда аз ҷониби докторант:

- ҷанбаҳои назариявй-методй ва ташкилии омӯзиши иқтисодӣ- 
омории бозори меҳнат ва шуғли аҳолӣ омӯхта шуда, мафҳуми омории бозори 
меҳнат ва мафҳуми шуғли аҳолӣ, бо дарназардошти хусусиятҳои минтақавии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор гардида, шарҳи муаллифии мафҳуми он 
пешниҳод гардидааст

усулҳои гуногуни идоракунии шуғл дар бозори меҳнат, бо 
назардошти назарияҳои мавҷудаи консептуалӣ омӯхта шуда, бо 
истифодабарӣ аз методологияи тахдили оморӣ, омилҳои таъсиррасон ба 
сатҳи шуғл дар бозори меҳнат муайян гардида, дараҷаи таъсири онҳо ошкор 
карда шудааст;

дар натиҷаи гузаронидани таҳлил омилҳои асосие, ки ба сатҳи шуғл 
дар бозори меҳнат таъсир мерасонанд ва низоми нишондиҳандаҳои маҷмӯии 
баҳодиҳии бозори меҳнат, бо назардошти хусусиятҳои хоси шуғли аҳоли дар 
минтақаҳо, пешниҳод гардидаст;

методологияи омории арзёбии сатҳи шуғл дар бозори меҳнат 
коркард карда шуда, дар заминаи он тафриқа аз рӯи синусоли аҳолӣ ва аз рӯи 
ҷинс миёни табақаҳои гуногуни аҳолии минтақаҳо, нишондиҳандаҳои асосии 
ба сатҳи бозори меҳнат таъсиррасон пешниҳод гардидааст;

тамоюли муосири тағйирёбии ҳолати демографӣ дар минтақаҳои 
мамлакат таҳқиқ гардида, дараҷаи таъсири он ба сатҳи шуғл дар бозори 
меҳнат муайян ва ошкор карда шуд, ки яке аз сабабҳои беҳтаршавии таъмини 
аҳолӣ ба шуғл дар минтақаҳо, маҳз танзими равандҳои демографӣ ва 
ташкили ҷойҳои холии корӣ мебошад;

модели иқтисодй-риёзии таҳқиқи омилҳои таъсиррасон ба сатҳи 
шуғл дар бозори меҳнат коркард карда шуда, модели оптималӣ ва муносиб 
барои пешрафти бозори меҳнат пешниҳод карда шуд, ки ҳамчун заминаи 
асосии пешгирии бекорӣ дар сатҳи минтақа мусоидат менамояд. Бо 
назардошти натиҷаҳои таҳқиқот низоми нишондиҳандаҳои таъсиррасон 
муайян карда шуда, дараҷаи таъсири онҳо ба сатҳи шуғл дар бозори меҳнат, 
муқаррар гардидааст;

усули индексии таҳлили омории шуғли аҳолӣ дар бозори меҳнат, бо 
дарназардошти хусусиятҳои хоси иқтисодиёти миллӣ татбиқ гардида, 
пешниҳоди ҷойҳои холии корӣ барои қувваи корй истифоданашуда, бо 
назардошти бекорони расмӣ дар минтақаҳо, муайян карда шуд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти мазкур бо он асоснок карда 
мешавад, ки дар он:
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асосҳои назариявию методии таҳқиқоти диссертатсионӣ, 
пешниҳодҳои назариявию тавсияҳои амалии илман асоскардашуда оид ба 
муаммоҳои сатҳи шуғл дар бозори меҳнат, бахусус, дар сатҳи минтақаҳои 
ҷумҳурӣ, инчунин методологияи омории ҳисоби ин нишондиҳандаҳо, 
санадҳои меъёрию хуқуқии дар ин самт татбиқшаванда, маълумотҳои расмии 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
нишондиҳандаҳои асосии таҳқиқоти буҷети хонаводаҳо дар таҳқиқи 
назариявии масъалаи мазкур мавриди истифода қарор гирифтааст.

- вобаста ба предмети таҳқиқот усулҳои умумиилмӣ ва оморӣ, усули 
банизомдарории ҷадвалӣ, усулҳои графикӣ, усули бузургиҳои нисбӣ ва 
миёна, низоми нишондиҳандаҳои қаторҳои вақтӣ, усули муқоисаи оморӣ, 
усули индексӣ, усулҳои ояндабинӣ: экстраполятсия, функсияи хаттӣ, 
экспоненсиалӣ, муодилаи хатти рост, усулҳои таҳлили регрессионӣ ва 
коррелятсионӣ истифода шудаанд.

- асоснок шудааст, ки дар адабиёти оморию-иқтисодӣ мафҳуми шуғл 
ва бозори меҳнат вобаста ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот бо тарзҳои 
гуногун шарҳу тавзеҳ дода мешавад, дар заминаи омӯзиши назарияҳои 
муосири илмӣ оид ба бозори меҳнат, мафҳуми омории бозори меҳнат ва 
шуғли аҳолиро муаллиф дар шакли зерин пешниҳод намудааст:

бозори меҳнат - ин маҷмӯи муносибатҳоест, ки дар он ҷо қувваи 
корӣ, моликияти зеҳнӣ ва малакаю маҳорати инсон бо мақсади ба шуғл 
пайвастан ва ба даст овардани манфиати иқтисодӣ равона карда шуда, 
нишондиҳандаҳои он дар зери таъсири шароит ва омилҳои иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, сиёсӣ, демографӣ ва муҳити географии минтақавӣ тағйир ёфта, 
зарурати таъсиси маълумот ва таҳлили омориро ба миён овардааст.

шуғли аҳолӣ - ин фаъолияти одамон бо мақсади ба даст овардани 
даромади меҳнатӣ ва таъмини талаботҳои шахсӣ мебошад, ки сатҳи он зери 
таъсири шароит ва омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, демографӣ ва муҳити 
географии минтақавӣ дар фазо ва вақт тағйир меёбад.

Исбот гардидааст, ки ба сатҳи шуғл дар бозори меҳнат як қатор 
омилҳо таъсир мерасонанд ва модели иқтисодӣ-риёзии таҳқиқи омилҳои 
таъсиррасон ба сатҳи шуғл коркард карда шуда, модели оптималӣ ва муносиб 
пешниҳод гардид, ки ҳамчун заминаи асосӣ барои танзими бозори меҳнат 
мусоидат менамояд.

Аҳамияти амалии натиҷаҳои таҳқиқоти илмии ба дастовардаи 
унвонҷӯ чунин тасдиқ мегардад:

- муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар фаъолияти 
Пажуҳишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(маълумотнома оид ба татбиқ аз 04.04.2022 с.м. №5 ш. Душанбе, инчунин дар 
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ҷараёни таълими Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз 01.03.2022 аз 
фанҳои омори соҳавӣ аз қабили: омори иҷтимоӣ, омори иқтисодӣ, омори 
аҳолӣ, омори бозори меҳнат, омори нерӯи миллӣ, низоми ҳисобҳои миллӣ 
барои ихтисосҳои иқтисодӣ мавриди тадбиқ қарор дода шудаанд.

- Натиҷаҳои таҳқиқоти методологию назариявии гузаронидашуда 
метавонад дар оянда ҳамчун заминаи маълумотҳо барои гузаронидани 
таҳқиқотҳо, коркард ва такмилдиҳии механизмҳои арзёбӣ ва идоракунии 
шуғли аҳолӣ дар бозори меҳнати минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмак 
расонад. Дар амалия, хусусан, дар низоми коркарди маълумотҳои Агентии 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсатҳои шаҳру 
ноҳияҳои он барои арзёбии омории бозори меҳнат истифода бурда мешавад. 
Тавсияҳои амалӣ-назариявӣ барои муҳаққиқони ватанию хориҷӣ ва ниҳодҳои 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба арзёбии шуғли аҳолӣ хело муҳим 
дониста мешаванд.

Арзёбии саҳеҳии натиҷаҳои таҳқиқот ошкор менамояд, ки:
- назария дар асоси муқаррароти эътирофшудаи илми иқтисодӣ дар 

самти таҳқиқоти омории бозори меҳнат дар минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, таҳқиқи нишондиҳандаҳо ва омилҳои таъсиррасон, аз рӯйи 
методология ба асарҳои олимони иқтисодшинос, аз ҷумла оморшиносони 
хориҷию ватанӣ, ки ба таҳлили омории сатҳи зиндагии аҳолии деҳот ва 
омӯзиши нишондиҳандаҳои он машғул шудаанд, мувофиқ мебошад.

- назарияҳои асосй ва таҳлилҳо бо маводҳои дастурҳо, Паёмҳои 
солонаи Президенти кишвар, ки ба ин масъала бахшида шудаанд, барномаҳо 
ва Стратегияҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои таҳқиқоти 
буҷети хонавода, маълумоти омории маҷмӯаҳо, барӯйхатгирии аҳолй ва 
дигар нашрияҳои даврии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва 
шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои таҳлилии СММ, Кумитаи 
омори байнидавлатии ИДМ, ҳисоботҳои Бонки умумиҷаҳонӣ ва Созмони 
ҷаҳонии меҳнат, маводи чопӣ ва электронии ВАО ва дигар маълумотҳои 
муаллиф, маводи илмии конфронсҳо ва ғайра асоснок шудааст.

- истифодаи ғояи асосии диссертатсия ба андешаи олимони соҳаи 
омор, омӯзиши асарҳои олимони ватаниву хориҷӣ, таҷрибаи пешқадами 
давлатҳои хориҷӣ дар самти таҳқиқот ва арзёбии омории шуғл дар бозори 
меҳнати минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон такя мекунад.

- коркарди тавсияҳои илмӣ оид ба рушди ҷараёни навоварӣ имконияти 
пешрафти иқтисодиро таъмин намуда, барои шуғл дар бозори меҳнати 
минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамоянд.
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Саҳми шахсии докторант (РЬВ):
- аз коркарди тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ оид ба арзёбӣ ва 

пешниҳодҳои муфид барои беҳбуди шуғл дар минтақаҳои ҷумҳурӣ иборат 
аст, ки усулҳои омӯзиши пурра ва ҳамаҷонибаи бозори меҳнати минтақаҳо, 
коркард, таҳлил ва пешниҳоди хулосаҳоро аз натиҷаи таҳқиқоти оморӣ дар 
бар гирифтааст;

- натиҷаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии муаллиф дар амалия татбиқ карда 
шудааст (санади татбиқ аз тарафи Пажуҳишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.04.2022 с.м.№5 ва Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон, аз 01.03.2022.с) илова карда мешавад;

- муқаррароти асосии диссертатсия дар 8 корҳои илмӣ дар ҳаҷми 
умумии 3,03 ҷузъи чопӣ, аз ҷумла 7 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои аз тарафи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
эътирофшуда, нашр гардидаанд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти муаллиф солҳои 2017-2021 дар маводи 
конфренсияҳои илмию амалии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон рӯи чоп омадаанд.

Дар ҷаласа 13.10.2022. шӯрои диссертатсионӣ оид ба додани дараҷаи 
илмии доктори фалсафа (РЫЭ) доктор аз рӯйи ихтисоси 6П051200 - Омор ба 
Раҷабов Олимхон Ҷурахонович қарор қабул намуд.

Дар рафти овоздиҳии пинҳонии Шӯрои диссертатсионӣ аз 15 нафар 
аъзои умумии шӯро «14»- нафар, аз ҷумла «5»- нафар доктори илм аз рӯи 
ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда иштирок доштанд. Аз «14»-нафар 
аъзои шӯрои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: 
тарафдор «14»- нафар, зид -нест, бюллетени беэътибор - нест.

Муовини раиси Шӯрои ДИС££РР 
доктори илмҳои иқтисо

Котиби илмии Шӯрои 
доктори илмҳои иқтисо

нӣ,
Низомов С.Ф.

эбоновА.К

13.10.2022.
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