Ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA-004
назди Донишгоҳи миллим Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, х. Рудаки, 17).

РИЗОИЯТ

Ман, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи менеҷмент ва
соҳибкории Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур
Мадаминов Абдураҳим Асрорович бандҳои 64 ва 65-и муқаррароти
намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионй, ки аз 26-уми ноябри соли 2016
таҳти №505 тасдиқ гардида ва банди 35 оид батартиби додани дараҷаи
илмй ва додани унвони илмӣ розигии худро барои ба сифати муқарризи
расмй баромад намудан ба диссертатсияи Асрорзода Убайдулло Саттор
дар мавзӯи: «Рушди ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодй байни Ҷумҳурии
мардумии Чин ва кишварҳои Осиёи Марказӣ», ки ба Шӯрои
диссертатсионии 6D.KOA-004 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои йқтисодй аз рӯйи ихтисоси
08.00.14 -Иқтисодиёти ҷаҳонй пешниҳод гардидааст, медиҳам.
Бандҳои 64 ва 65-и Низомномаи намунавй оид ба шӯроҳои
диссертатсионй ва банди 24-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва
унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба асос гирифта, бо мақсади дар
шабакаи
иттилоотй-телекоммуникатсионии
«Интернет»
ҷойгир
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои
илмй ва унвони илмй заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва
интишоротам пешниҳод менамоям.
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Номгӯи мақолаҳои нашрнамудаи муқаррюи расмӣ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия
дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда (на камтар аз 3 интишорот)
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