
ҚАРОРИ
Ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6И.КОА-003 

дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

15-уми сентябри соли 2022 № 16 ш. Душанбе

Баъди шунидан ва муҳокима намудани диссертатсияи Розиев Диловар 
Астанақулович дар мавзӯи “Баландбардории ҷолибияти сармоягузории 
саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз, 
тақризи роҳбари илмӣ - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Файзулло 
Машраб Қурбоналӣ, тақризи муассисаи тақриздиҳанда - кафедраи иқтисоди 
корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон; тақризҳо ва баромадҳои муқарризони расмӣ: доктори илмҳои 
иқтисодӣ, профессор, муовини ректор оид ба робитаҳои байналмилалии 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон -Бобоҷонов Д.Д. ва 
номзади илмҳои иқтисодӣ, и.в. профессор, академики АМҶТ, Муовини 
аввал-муовини ректор оид ба таълим ва идораи сифати таҳсилоти Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон. Тошматов М.Н., баромади мутахассисон оид ба 
тахассуси диссертатсияи баррасишаванда д.и.и. Султонов 3., д.и.и., Шарипов 
Б.Н., д.и.и., Улугхоҷаева Х.Р., д.и.и., Шарипов З.Р., д.и.и., Обидов Ф.С. ва 
д.и.и., Қурбонов А.К. Шӯрои диссертатсионии 6Б.КОА-003 дар асоси 
натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ ва хулосаи аз тарафи аъзои Шӯрои 
диссертатсионӣ қабулгардида оид ба саҳеҳият, навгонии илмӣ, аҳамият ва 
хулосаҳои диссертатсия, инчунин натиҷаҳои корҳои нашршудаи 
диссертатсияи Розиев Диловар Астанақулович

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Розиев Диловар Астанақулович дар мавзӯи 
“Баландбардории ҷолибияти сармоягузории саноати сабуки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи 
ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз ба талаботи 
мукаррарнамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба 
диссертатсияҳои номзадӣ тибқи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, № 267 
тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад;

2. Автореферати диссертатсия ва интишороти муаллиф мазмуну 
мундариҷаи таҳқиқотро пурра инъикос менамоянд;
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3. Ба Розиев Диловар Астанақулович дараҷаи илмии номзади илмҳои 
иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз дода 
шавад;

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дархост карда шавад, қарори Шӯрои диссертатсиониро ҷонибдорӣ 
намояд ва Розиев Диловар Астанақулович бо дипломи номзади илмҳои 
иқтисодӣ сарфароз намояд.

Раиси шӯрои д 
д.и.и., про

атсионӣ

Котиби илп 
д.и.и., профессб

Хушвахтзода Қ.Х.

Қурбонов А.К.

15.09.2022.
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