
Ба Шурой диссертатионии 6D.KOA-004-H 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав», дар шахсияти ректори Донишгоҳ, доктори илмҳои биологй, 
профессор Давлатзода Сайфиддин Хайриддин мувофиқи бандҳои 61, 62-и 
Низомномаи Шурой диссертатсионӣ ва бандҳои 74, 75-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021, таҳти №267 тасдйқ гардидаанд, розигии худро ҷиҳати баромад 
намудан ҳамчун муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи 
Сафаров Абдумалик Абдусатторович дар мавзуи «Нақши сармоягузории 
мустақими хориҷӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба шурои 
диссертатсионии 6D.KOA-004-H назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 ^ 
Иқтисодиёти ҷаҳонӣ пешниҳод шудааст, баён менамояд.

Дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи Шурои диссертатсионй ва 
бандҳои 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй бо мақсади дар шабакаи 
иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, 
ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ 
заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозем:
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ном, номи падар, дараҷаи илми, рӯи ихтисоси 6D050600 —

унвони илмй, рамзи ихтисос иқтисодиёт
Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз 

рӯйи мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда дар панҷ
соли охир (на зиёда аз 15 интишорот)
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