
Протоколи № Т!

ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6ПКОА-011 дар назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон

аз «07» декабри соли 2022 ш.Душанбе

Ҳайати Шурои диссертатсионӣ 15 нафар тасдиқ карда шудааст 

Дар ҷаласа 11 нафар иштирок доранд.

Раиси Шурои диссертатсионӣ, академики НАНТ, д.и.ф.м., профессор 
ИлоловМ.

Иштирок доштанд: академики НАНТ, д.и.ф.м., профессор Илолов М., 
- Раиси Шуро; академики НАНТ, д.и.ф.м., профессор Раҷабов Н.Р., - 
муовини раиси Шуро; д.и.ф.м., профессор Нуров И.Ҷ. - котиби илмӣ; 
академики НАНТ, д.и.ф.м., профессор Шабозов М.Ш.; д.и.т. профессор 
Одинаев Р.Н.; д.и.ф.м., профессор Сафаров Ҷ.; д.и.ф.м. Шамсиддинов Ф.; 
д.и.ф.м., профессор Ҷангибеков Г.; д.и.ф.м. Мирзоев С.; д.и.ф.м. Солиҳов 
Д.Ҳ., д.и.ф.м. Юсупов Г.А.

Рузнома

1. Баррасии хулосаи Комиссияи экспертӣ доир ба диссертатсияи Мухлис 
Абдул Вадуд дар мавзуъи «Оиди баъзе масъалаҳои экстремалии 
наздиккунии функсияҳои даврӣ дар фазои барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (РЬО) - доктор аз рӯи ихтисоси 60060100 - Математика: 
60060101 - Таҳлили ҳақиқӣ, комплеқсӣ ва функсионалӣ.

1. Ба ҳимоя қабул кардан, тасдиқ намудани муқарризони расмӣ ва 
муассисаи пешбар барои кори диссертатсионии Мухлис Абдул Вадуд дар 
мавзӯъи «Оиди баъзе масъалаҳои экстремалии наздиккунии функсияҳои 
даврӣ дар фазои Ь^», баро11 дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬО) 
- доктор аз рӯи ихтисоси 60060100 - Математика: 60060101 - Таҳлили 
ҳақиқӣ, комплексӣ ва функсионалӣ.

Баромад карданд:

Раиси комиссияи экспертӣ, д.и.ф.м., профессор Сафаров Ҷ.

Дар асоси банди бО-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ 



гардидааст, Шурои диссертатсионии бОКОА-011 дар назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон 14 ноябри соли 2022, Комиссияи экспертиро дар ҳайати 
д.и.ф.м., профессор Сафаров Ҷ. -раиси комиссия, д.и.ф.м., Шамсиддинов М. 
ва н.и.ф.м., дотсент Хӯҷаназарова Г. - аъзои комиссия барои ташхиси кори 
диссертатсионии Мухлис Абдул Вадуд дар мавзуъи «Оиди баъзе масъалаҳои 
экстремалии наздиккунии функсияҳои даврӣ дар фазои Ь^», барои. дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РНО) - доктор аз рӯи ихтисоси 60060100 - 
Математика: 60060101 - Таҳлили ҳақиқӣ, комплексӣ ва функсионалӣ таъсис 
дода буд. Раиси комиссияи экспертӣ ҳайати Шурои диссертатсиониро бо 
хулосаи Комиссияи экспертӣ шинос намуд (хулосаи Комиссияи экспертӣ 
замима мегардад).

Доир ба масъалаи 1. раиси Шурои диссертатсионӣ Илолов М. суханронӣ 
намуд.

Дар асоси банди 61 Низомномаи Шурои диссертатсионӣ, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ 
гардидааст, Шурои диссертатсионии бВКОА-011 дар назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон

Қарор мекунад:

1. Хулосаи Комиссияи экспертии диссертатсияи Мухлис Абдул Вадуд дар 
мавзуъи «Оиди баъзе масъалаҳои экстремалии наздиккунии функсияҳои 
даврӣ дар фазои Ь^», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РНО) 
- доктор аз рӯи ихтисоси 60060100 - Математика: 60060101 - Таҳлили 
ҳақиқӣ, комплексӣ ва функсионалӣ, тасдиқ карда шавад.

2. Диссертатсияи Мухлис Абдул Вадуд дар мавзуъи «Оиди баъзе 
масъалаҳои экстремалии наздиккунии функсияҳои даврӣ дар фазои Ь^», 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЬО) - доктор аз рӯи 
ихтисоси 60060100 - Математика: 60060101 -Таҳлили ҳақиқӣ, комплексӣ ва 
функсионалӣ ба ҳимоя қабул карда шавад.

3. Ба ҳайси муқарризони расмӣ мутахассисони зерин таъйин карда 
шаванд:

доктори илмҳои физикаву математика, профессори- Ҳасанов Ю.
Донишгоҳи славянии Руссияву Тоҷикистон;

- Қозиев Гулназар М. - номзади илмҳои физикаву математика, мудири 
кафедраи математика дар иқтисодиёти Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистон.



4. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон таъйин карда шавад.

5. Барои ҷойгир намудани эълон дар бораи ҳимоя дар сомонаи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионӣ дар назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

6. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва фиристодани он ба 
суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.

1. Таърихи баргузории ҳимоя 15 феврали соли 2023 таъйин карда шавад.

Қарор якдилона қабул карда шуд.

Раиси Шурои диссертатсионӣ

академики АМИТ,

д.и.ф.м., профессор

Котиби илмии Шурои диссе;

ИлоловМ.

^ШТОиойВВк

д.и.ф.м., профессор Нуров И.Ҷ.


