ТАЦРИЗИ
рох,бари илмй
оид ба диссертатсияи
Зувайдуллоева
Ганнина
Холмуродов$а дар мавзуи “Мехаиизмхои идоракунии хавфу хатархои
сармоягузорй дар корхонахои саноатй” дар мисоли корхонах,ои саноатии
вилояти Хатлони Чумхурии Точикистон) барои дарёфти дарач,аи илмии
иомзади илмх,ои ицтисодй аз руи 08.00.05. - Ик,тисодиёт ва идоракунии
хоч,агии халц (ицтиодиёти саноат).
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Муаллйфи диссертатсия Зувайдуллоева Г ангина Холмуродовна
соли 2010 ихтисоси муносибатх,ои ицтисоди байналмилалии Донишгохи
давлатии К^ургонтеппа ба номи Носири Хусрав - ро бо дипломи аъло
хатм намудааст. Фаъолияти мехдатии Зувайдуллоева Г.Х. соли 2010
шуруъ шуда, -х,оло бошад ба х;айси омузгори кафедраи тахлили ицтисодй
ва аудита
Донишгохи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
фаъолият намуда истодааст. Аз соли 2017 то инч,ониб мавзуи
зикршударо дар кафедраи менечменти Донишгохи давлатии Бохтар ба
номи Носири .Хусрав тибк;и нацшаи тасдицгардида ичро намудааст.
Дар рава^ди омузиши масъалах,ои тах,к;ик;отй, чамъоварии адабиёт,
гузаронидани пажух,ишх,ои илмй, тахдили натичахои х,осилшуда,
навиштани мак;олах,ои илмй, иштирок ва бо маърузах,о баромад намудан
дар семинару конфронсх,о ва инчунин хднгоми тах,ияи рисолаи илмй
I Зувайдуллоев^ Г.Х. худро хдмчун донандаи хуби чабх,ах,ои илми
ик;тисодй шахси мех,натдуст ва поквичдону пурмасъулият муаррифй
карда тавонист.
У дар давраи унвончуи худ тамоми вазифах,ои аз тарафи рох,бари
( илмй, кафедру, факултет ва раёсати илми донишгох, супоридашударо
\ сари вак;т ва бо сифати баланд ичро намуда, аз руйи сохди тахдик;ота худ
дорой сифатх,ои мутахассиси ташаккулёфта ва сох^би маърифату
фархднги баланд буданро намоиш додааст.
Унвончу Зувайдуллоева Г.Х. бо истифода аз маводи зиёди илмию
] амалии аз юробхонах,о ва интернет дастраснамудааш цобилияти
*мустак;илона ичро намудани тахдицоти назариявй ва амалии худро
ривочу равнак; додааст. У аз руйи натичах,ои мавзуи тахдицотиаш якчанд
маротиба дар конфронсх,ои илмй ва илмию амалии байналмилалй,
чумхуриявй ва дохилидонишгох,й бо маърузах,о баромад намудааст.
Зувайдуллоева Г.Х. аз руйи мавзуи тахдицотиаш 8 мак;олаи илмй ба
нашр расонидааст, ки 5-тои онх,о дар мачаллах,ои так;ризшавандаи
Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Чумхурии
Точикистон чоп шудаанд. Натичах,ои асосии кори тахдик;отй у аз тарафи
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мутахассисон^ пешбари сохд бах,ои баланд гирифтаанд. Интишороти
у
илмии муаллиф бо эътимоди кофй мух,тавои тахдицоти гузаронидашуда
ва дарунмояи асосии рисоларо инъикос мекунанд.
Х,исоб мекунам, ки тахдик;оти рисолаи Зувайдуллоева Ганнина
Холмуродовна кори баитмомрасидаи илмй-тахассусй буда, аз чониби
муаллиф мустддилона ва дар сатх,и баланди илмй анчом дода шудааст.
Муаллиф дорой сифатх,ои кофии касбй буда, метавонад аз руйи со^аи
тахдицоти илмии худ мустакдлона масъалах,ои илмй-тахдилй гузаронад
ва онх,оро х,ал намояд.
Дар мачм^ъ Зувайдуллоева Г.Х. -ро метавон хдмчун корманди илмйомузгории ташаккулёфта ва ба дарёфти дарачаи илмии номзади илмх,ои
ик;тисодй, сазоворбуда тавсиф кард.
Диссертатсия
Зувайдуллоева Г.Х., дар мавзуи «Механизмхои
идоракунии хавфу хатархои сармоягузорй дар корхонахои саноатй”
(дар мисоли^ корхонах,ои саноатии вилояти Хатлони Чумхурии
Точикистон)» ба талаботи дарачах,ои илмй ва унвони илмй чавобгу буда,
ба пуррагй аз руйи талаботи шиносномаи ихтисоси 08.00.05. Идтисодиёт ва идоракунии хочагии халк; (ик;тиодиёти саноат), омода
гардидааст ва^барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмх,ои ик;тисодй
сазовор аст. $
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