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СУРАТҶАЛАСАИ № 07 
ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003 назди Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон  
13 майи соли 2022.                                                                    ш. Душанбе 

 

Дар ҷаласа иштирок доштанд: 

1.  Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт д.и.и., 6D051200 
2.  Низомов Самариддин Фахриевич д.и.и., 6D050800 
3.  Қурбонов Абдулҳайт Каримович д.и.и., 6D050800 
4.  Шарифов Зариф Раҳмонович д.и.и., 6D050800 
5.  Қодирзода Диловар Баҳриддин д.и.и., 6D051200 
6.  Собирзода Нуралӣ Миралӣ  д.и.и., 6D050800 
7.  Ҷурабоев Ғафурҷон Ҷурабоевич д.и.и., 6D051200 
8.  Хоҷаев Парвиз Давронович д.и.и., 6D051200 
9.  Шарипов Бахром Махмудович д.и.и., 6D050900 
10.  Улугхоҷаева Хосиятхон Рауфовна д.и.и., 6D050800 
11.  Обидов Фозил Саидович д.и.и., 6D051200 
12.  Султонов Зубайдулло д.и.и., 6D050800 
13.  Умаров Хоҷамаҳмад д.и.и., 6D050800 
14.  Ҳикматов Умедҷон Сафаралиевич д.и.и., 6D050800 
15.  Дадоматов Далерҷон Нишонбоевич д.и.и., 6D050800 

Раисикунанда: д.и.и., дотсент Низомов Самариддин Фахриевич.  

Дар ҷаласаи имрӯза аз 15 нафар аъзои шӯрои диссертатсионӣ, ки бо 
фармоиши КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2021, 
фармони №349 тасдиқ шудааст, 15 нафар иштирок доранд. 

Оид ба оғози кори шӯро 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 Раҷабов Олимхон 
Ҷурахонович дар мавзуи «Таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар 
шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D051200 –Омор. 

Баромад намуданд: раиси Шурои диссертатсионӣ д.и.и., профессор 
Хушвахтзода Қ.Х., аъзоёни шӯрои диссертатсионӣ д.и.и., профессор 
Шарипов Б.М., д.и.и., профессор Умаров Х.У., д.и.и., профессор Қодирзода 
Д.Б.,  д.и.и., дотсент Ҳикматов У.С.  
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Дар рафти ҷаласа қайд гардид, ки диссертатсияи Раҷабов Олимхон 
Ҷурахонович дар мавзуи «Таҳлили омории шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар 
шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D051200 – Омор, қаблан 
санаи 30.06.2021 соати 8:00 дар шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-055 - назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки фаъолияташ қатъ гардидааст, пешдифоъ 
шуда буд. Бинобар қатъ гардидани фаъолияти шӯрои диссертатсионии 
болозикр ҳимояи диссертатсия баргузор нагардида, дубора барои ҳимоя 
кардани диссертатсия ба шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-003 - назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муроҷиат намудааст. 

Қарор кард: 
Диссертатсияи Раҷабов Олимхон Ҷурахонович дар мавзуи «Таҳлили 

омории шуғли аҳолӣ ва бозори меҳнат дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор 
аз рӯйи ихтисоси 6D051200 –Омор: 

1. Ба ташхиси пешакӣ қабул карда шавад.  
2. Комиссияи ташхисӣ дар ҳайати зерин муайян карда шавад: 

- доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Шарифов З.Р - аъзои Шӯрои 
диссертатсионӣ; 

- номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент,.Боҳирова Х.С. – мутахассис аз 
руйи ихтисоси диссертатсия; 

- номзади  илмҳои иқтисодӣ, дотсент, Мирзоев С.С - мутахассис аз 
руйи ихтисоси диссертатсия. 

Натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ: тарафдор -15 нафар, Муқобил? – нест, 
бетараф? – нест. Якдилона ҷонибдорӣ гардид. 

 
 

 
 


