
Ба Шурои диссертатсионии бВ.КОА-018-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар шахсияти 
ректори Донишгоҳ, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Абдуалимзода 

Ҳакимбек Абдуалим тибқи банди 62 Низомномаи Шурои 

диссертатсионӣ ва бандҳои 74-77 ва 79 «Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 

2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ба ҳайси 

муассисаи пешбар дар ҳимояи диссертатсияи Аслонзода Сорбон 
Низомидин дар мавзуи «Танзими ҳуқуқии фаъолияти тарбияи ҷисмонӣ 

ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба Шурои диссертатсионии 

6В.КОА-018 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - 
Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи 

байналмилалии хусусй (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст, 
розигиашро изҳор менамояд.

Тибқи банди 62 Низомномаи Шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 74- 
77 ва 79 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ»-ро ба роҳбарӣ гирифта, бо 

мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ- 
телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, чунин маълумотҳоро дар бораи 

муассиса пешниҳод менамоем:

Номи пурраи муассисаи пешбар (дар асоси 
оиннома)

Муассисаи давлатии «Донишгоҳи 
давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон»

Номи мухтасари муассисаи пешбар (дар 
асоси оиннома)

МД ДДМИТ

Роҳбари муассиса: насаб, ном, номи падар, 
вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ

Абдуалимзода Ҳакимбек Абдуалим, 
ректори Донишгоҳи давлатии молия 
ва иқтисоди Тоҷикистон, номзади



илмҳои иқтисодӣ, дотсент
Маҳалли ҷойгиршавии муассиса Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 

к. Нахимов, 64/14
Индекси почта, нишонии муассиса 734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.

Душанбе, к. Нахимов, 64/14
Рақами телефон Тел:(+992 237) 231-08-37, 231-02-01 

Факс:
Почтаи электронӣ Е-тай: 1§£еи@тай.ги
Нишонии сомона дар шабакаи интернет ■\¥\уд¥.1§£еи.б
Маълумот дар бораи тартибдиҳандаи тақриз 
аз муассисаи пешбар: насаб, ном, номи 
падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, 
рамзи ихтисос

Бобоев Ҷамрод Қурбонович, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, 
мудири кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, 
молиявӣ ва зиддикоррупсионии 
Донишгоҳ

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз рӯйи мавзуи диссертатсия дар 
нашрияҳои тақризшаванда, дар 5 соли охир (на кам аз 10 мақола)

1. Исмаилов, Ш.М. Сборник избранных статей [Текст] / Ш.М. Исмаилов. - 
Душанбе: “Полиграф Групп”, 2021. - 632 с. 18ВИ 97899975-0-974-1.

2. Масъалаҳои мубрами иқтисод ва ҳуқуқ дар шароити ҷаҳонишавӣ [Матн] / 
Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - амалӣ бахшида ба 30 - юмин солгарди 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 29-майи соли 2021. Муҳаррири 
масъул н.и.ҳ., дотсент Ҷ.К. Бобоев. - Душанбе: “Шоҳин С”, 2021. - 504 с. 18ВИ 
97899975-0-974-1.

3. Исмаилов, Ш.М. О проблемах государственного регулирования современной 
предпринимательской деятельности [Текст] / Ш.М. Исмаилов // Правовая жизнь. - 
Душанбе, - 2020. -№1 (29).-С. 147-161.188И 2307 - 5198.
4. Бобоев ,Ҷ.Қ. Падидаи қуваи рафънопазир ва танзими ҳуқуқии он дар шароити 

пандемия [Матн] / Ҷ.Қ. Бобоев // Ҳаёти ҳуқуқӣ. - Душанбе, - 2020. - №2 (30). - С. 177- 
182.188И 2307- 5198.
5. Бобоев, Ҷ.Қ. Баъзе проблемаҳои қонунгузории гражданӣ оид ба ухдадориҳои 

ғайришартномавӣ [Матн] / Ҷ.Қ. Бобоев // Қонунгузорӣ (Маҷалаи илмии Маркази 
миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон). - Душанбе, - 2019. 
- №2 (33). - С. 38-41.188М 2410-2903.

6. Бобоев, Ҷ.Қ. Роҷеъ ба категорияҳои ухдадорӣ дар натиҷаи расонидани зарар аз 
нигоҳи забони давлатӣ [Матн] / Ҷ.Қ. Бобоев // Қонунгузорӣ. - Душанбе, - 2021. - №4 
(44). - С. 51-55.188К 2410-2903.

7. Бобоев, Ҷ.Қ. Табиати ҳуқуқии уҳдадорӣ дар натиҷаи расонидани зарар [Матн] / 
Ҷ.Қ. Бобоев // Маҷаллаи Академии ҳуқуқи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва 
ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ (маҷаллаи илмӣ). - 2022. - №1 (41). - С. 98- 
101.188К2305-0535.
8. Мирзоев, С.А., Шарипов, С.С. Нерӯи барқ ҳамчун ашё дар ҳуқуқи гражданӣ 

[Матн] / С.А. Мирзоев, С.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон. - 2021. - №3 (37). - С. 273-278.188К2305-0535.

9. Дӯстов, С.А. Баъзе масъалаҳои танзими ҳуқуқии муҳлат дар шартномаи 
фаъолияти якҷоя [Матн] / С.А. Дӯстов // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон. - 2020. - №4 (33). - С. 87-96.188К2305-0535.

10. Мирзоев, С.А. Ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорони инфиродӣ дар арбитражи 
байналмилалии тиҷоратӣ [Матн] / С.А. Мирзоев // Паёми Донишгоҳи давлатии



тиҷорати Тоҷикистон. - 2020. -№2 (32). - С. 227-231.188К2305-0535.
11. Солиева, Н.Ш. Правовые теории классификации юридических лиц [Текст] / 

Н.Ш. Солиева // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. - 
2021. - №4 (38). - С. 161-167.188И2305-0535.

12. Шарипов, У.А. Назария ва амалияи танзими шартномавии хизматрасонии 
муздноки машваратй. Монография [Матн] / У.А. Шарипов. - Душанбе: “Озар”, - 
2021. - 170 с. 188Ы2305-0535.

13. Мирзоев, С.А. Танзими шартномавии таъмини барқ. Монография [Матн] / С.А. 
Мирзоев. - Душанбе: “Озар”, - 2021. - 165 с. 188К2305-0535.

14. Абдураҳмони Б. Шартномаи пасандози бонкӣ [Матн] / Б. Абдураҳмони // 
Қонунгузорӣ. - 2021. - №4 (44). - С. 132-150.188К 2410-2903.

Роҳбари муассиса:
номзади илмҳои иқтиСод(й^\/^\\^, 
дотсент ректори
Донишгоҳи давлатй!1 //
ва иқтисоди Тоҷикистон ' А' >

Имзои Абдуалимзода Ҳ.А. - ро тасдиқ менау 
Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои Д

махсуси ДДМИТ '\1 ' ' •

« »__________ 2022 с.

Абдуалимзода Ҳ.А.

/ШУЪДАИ .
ЫШариповУ.А.
ОТДЕЛ

У КАДРОВ ////?


