
СУРАТҶАЛАСАИ № 7 

маҷлиси шурои диссертатсионии 6В.КОА-003 назди Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон
12 январи соли 2023 ш. Душанбе

Аьзоёпи шуро ҳамагӣ: 9 нафар
Иштирок доштапд: 9 нафар аьзоёни шуро:

1. Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт д.и.и., 08.00.11
2. Низомов Самариддин Фахриевич д.и.и., 08.00.08
3. Қурбонов Абдулҳайт Каримович д.и.и., 08.00.08
4. Султонов Зубайдулло д.и.и., 08.00.11
5. Қодирзода Диловар Баҳриддин д.и.и., 08.00.11
6. Обидов Фозил Саидович д.и.и., 08.00.11
7. Улмасов Раҳмон Улмасович д.и.и., 08.00.11
8. Шамсов Илёс Сафарович д.и.и., 08.00.11
9. Комилов Абубакр Қосимович н.и.и., 08.00.11

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

Обидов Ф.С. оид ба шиносоии пешакӣ бо диссертатсияи 

пешниҳодгардидаи Тоҷнбоева Мавҷуда Негматовна дар мавзуи 
«Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши 
ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон)» оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иктисодй аз 

рӯйи ихтисоси 08.00.11 - Иқтисодиёти нуфус ва демография сухан намуда, 

қайд кард, ки диссертатсия мазкур барои ҳимояи якдафаина қабул карда 

шавад.

Диссертатсия таҳти роҳбарии д.и.и., дотсент Азимов А.Ҷ. омода 

гардидааст.

Мавзӯъ ва мундариҷаи диссертатсия ба ихтисоси 08.00.11 - 

Иқтисодиёти нуфус ва демография, инчунин соҳаи шурои 

диссертатсионии 6В.КОА-003 мувофиқат мекунад.

Вобаста ба мавзӯъ ва натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионй 



дар маҷмӯъ 23 мақола чоп гардидааст. ки аз он (9,3 ҷ.ч. аз муаллиф) буда, 

аз ҷумла 5 мақола дар феқристи маҷаллаҳои (нашрияҳои) илмии 

тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд.

Комиссияи ташхис барои ҳимояи якдафаинаи диссертатсияи 

Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзуи «Зуҳуроти нави баргашти 

муҳоҷирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалкии 

қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» оид ба дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои иктисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.11 - 

Иктисодиёти нуфус ва демография дар шурои диссертатсионии 6О.КОА- 

003 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, тавсия медиҳад.

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Мавзӯъ ва мундариҷаи диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда 
Негматовна дар мавзуи «Зуҳуроти нави баргашти муҳоҷирони меҳнатӣ 

дар шароити афзоиши харакати байналхалкии қувваи корй (дар мисоли 

Ҷумҳурии Тоҷикистон)» оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

иктисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.11 - Иқтисодиёти нуфус ва демография ба 

ҳимояи якдафаина қабул карда шавад.

2. Ба ҳайси муассисаи пешбари диссертатсия Донишгоҳи давлатии 

молия ва иқтисоди Тоҷикистон муқаррар карда шавад.

3. Бо пешниҳоди комиссияи ташхисии шурои диссертатсионӣ ба 

ҳайси муқарризони расмӣ муқаррар карда шаванд:
- -Султонов Зубайдулло - профессори кафедраи молия ва қарзи 

Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон. доктори илмҳои иқтисодй, 

профессор;
Бобоев Анвар Абдуллоевич - ходими пешбари илмии шӯъбаи 

таҳқиқотҳои демографии Институти иқтисодиёг ва демографияи 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои иқтисодӣ.

Санаи ҳимоя 1-уми апрели соли 2023 муқаррар карда шавад.
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4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар 

сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикисгон ва чопи 

автореферат дар ҳаҷми 100 нусха иҷозат дода шавад.

Омода намудани лоиҳаи хулосаи шуро оид ба диссертатсияи 

Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна ба уҳцаи д.и.и., профессор Обидов 

Ф.С., д.и.и., дотсент Шамсов И.С., н.и.и., дотсент Комилов А.Қ. вогузор 
карда шавад.

Аз рафти ҷаласа чуиин натиҷагирӣ карда шуд:
Тарафдор - 9 нафар;

зид- нест; бетараф - несг.

шурои диссе
д.и.и., догсе

д.и.и., ироф<

Котиб

Раиси
шурои дисс< _

Хушвахгзода Қ.Х.

Қурбонов А.К.
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