
СУРАТҶАЛАСАИ №4
ҷаласаи шурои диссертатсионии 6Э.КОА-004-И назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

28-уми сентябри соли 2022 ш. Душанбе

Дар ҷаласа иштирок доштанд:
1. Усманова Туфа Ҷумаевна - д.и.и., 08.00.01.01
2. Иброҳимзода Илҳомуддин Раҷабалӣ - д.и.и., 08.00.13
3. Шамсов Илёсҷон Сафарович - д.и.и., 08.00.10
4. Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт - д.и.и., 08.00.13
5. Ғаниев Таваралӣ Бобоевич - д.и.и., 08.00.10
6. Исайнов Х,исайн Раҳимович - д.и.и., 08.00.13
7. Комилов Сироҷиддин Ҷалолиддинович - д.и.и., 08.00.10
8. Қодирзода Диловар Баҳриддин - д.и.и., 08.00.01.01
9. Қаюмов Нуриддин Қаюмович - д.и.и., 08.00.01.01
Ю.Низомова Туҳфамоҳ Давлатовна - д.и.и., 08.00.10
П.Обидов Фозил Саидович - д.и.и., 08.00.10
12.Умаров Хочамаҳмад - д.и.и., 08.00.01.01
13.Шерова Наргис Давроновна - д.и.и., 08.00.01.01

Раисикунанда: д.и.и., профессор Усманова Туфа Ҷумаевна

Дар ҷаласаи имрӯза аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ, ки 
бо фармоиши КОА-и назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон аз 
03.12.2021, фармони №350 тасдиқ шудааст, 13 нафар иштирок доранд.

Оид ба оғози кори шурои диссертатсионӣ ягон ироаҳо бошанд, 
хоҳиш менамоям, ки пешниҳод намоед. Пешниҳод гардид, ки ба кори 
шуро оғоз бахшида шавад. Кӣ ҷонибдорӣ он, ки кори шуро оғоз карда 
шавад, хоҳиш менамоям, мавқеи худро муайян намоед. Муқобил, 
бетараф? Ягон нафар муқобил ва бетараф нест. Якдилона қабул гардид.

РӮЗНОМАИ ҶАЛАСА:

Ба ташхиси пешакй қабул намудани диссертатсияи Содиқов 
Метархон Соқибекович дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли 
СХ,Ш)», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодй аз 
рӯйи ихтисоси 08.00.13 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ.

Баромад намуданд: раиси шурои диссертатсионй д.и.и., профессор 
Усманова Т.Ҷ., аъзои шурои диссертатсионй д.и.и., профессор 
Хушвахтзода Қ.Х., д.и.и., профессор Исайнов Ҳ.Р., д.и.и., профессор
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Низомова Т.Д., д.и.и., дотсент Иброҳимзода И.Р. Шурои
диссертатсионӣ баромади аъзои шуроро шунида,

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРД:
1. Диссертатсияи Содиқов Метархон Соқибекович дар мавзуи 

«Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити модели нави 
ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)», барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 - 
Иқтисодиёти ҷаҳонӣ ба ташхиси пешакӣ қабул карда шавад.

2. Комиссияи ташхисӣ дар ҳайати зерин муайян карда шавад:

- доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Умаров X. - раиси 
комиссияи ташхис.

- доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, Исайнов Ҳ.Р. - узви 
комиссияи ташхис.

- доктори илмҳои иқтисодй, дотсент Иброҳимзода И.Р. - узви 
комиссияи ташхис.

Натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ: тарафдор -13 нафар, муқобил - нест, 
бетараф - нест. Якдилона ҷонибдорӣ гардид.

Раиси шурои диссе 
д.и.и., профессор Усманова Т.Ҷ.

Шамсов И.С.
Котиби илмии шурои диёсв^г^тсиони, 
д.и.и., дотсент
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