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СУРАТҶАЛАСАИ № 09 
Ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-003 назди Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон 
09 июни соли 2022                                                                     ш. Душанбе 

Аъзоёни Шӯро ҳамагӣ: 15 нафар 
Иштирок доштанд: 15 нафар аъзоёни Шӯро: 

 
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 

 
Шунида шуд: Раиси комиссияи ташхиси аввалия д.и.и., профессор 

Султонов З.С. оид ба шиносоии пешакӣ бо диссертатсияи пешниҳодгардидаи 
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 сухан намуда, Дар рафти ҷаласа қайд гардид, ки 
диссертатсияи Раҷабов Олимхон Ҷурахонович 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. 

Пас аз муҳокима пешниҳод гардид, ки, ки диссертатсияи Раҷабов 
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Олимхон Ҷурахонович барои ҳимоя қабул карда шавад. 
Диссертатсия таҳти роҳбарии д.и.и., профессор Хушвахтзода Қ.Х. омода 

гардидааст. 
Мавзӯъ ва мундариҷаи диссертатсия ба ихтисоси 6D051200 –Омор, 

инчунин соҳаи Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-003 мувофиқат мекунад. 
Вобаста ба мавзӯъ ва натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 

маҷмӯъ 8 мaқoлa чoп гaрдидaacт, ки ин 3,3 ҷ.ч. (2,1 ҷ.ч. aз муaллиф) будa, aз 
инҳo 7 мaқoлa дaр мaҷaллaҳoи тaқризшaвaндaи КOA-и нaзди Президенти 
Ҷумҳурии Тoҷикиcтoн чoп шудaaнд. 

Комиссияи ташхис барои ҳимоя 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 дар Шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА-003 назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, тавсия медиҳад. 

ҚАРОР КАРДА ШУД: 
1. Мавзӯъ ва мундариҷаи 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 ба ҳимоя 
қабул карда шавад. 

2. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар маҷмӯъ 8 мaқoлaи 
илмӣ чoп гaрдидaacт, ки ин 3,3 ҷ.ч. (2,1 ҷ.ч. aз муaллиф) будa, aз инҳo 7 мaқoлa 
дaр мaҷaллaҳoи тaқризшaвaндaи КOA-и нaзди Президенти Ҷумҳурии 
Тoҷикиcтoн чoп шудaaнд. 

3. Бо пешниҳоди комиссияи ташхисии Шӯрои диссертатсионӣ ба ҳайси 
муқарризони расмӣ муқаррар карда шаванд: 
 - 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. 
 4. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия кафедраи омори 
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон муқаррар карда шавад 
 Санаи ҳимоя: 13-октябри соли 2022 муқаррар карда шавад. 
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4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонаи 
КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чопи автореферат дар ҳаҷми 
100 нусха иҷозат дода шавад. 

Омода намудани лоиҳаи хулосаи Шӯро оид ба диссертатсияи Раҷабов 
Олимхон Ҷурахонович ба ӯҳдаи д.и.и., профессор Шарифов З.Р., н.и.и., 
дотсент Боҳирова Х.С., н.и.и., дотсент Мирзоев С.С. вогузор карда шавад. 

Аз рафти ҷаласа чунин натиҷагирӣ карда шуд: 
Тарафдор - 15 нафар; 
зид- нест; бетараф - нест. 

 

 
 


