СУРАТМАҶЛИСИ №10/1
оид ба баргузории ҷаласаи ғайринавбатии кафедраи ҳуқуқи инсон ва
ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

ш. Душанбе

аз 14.06.2021с.

Иштирок доштанд: мудири кафедра, н.и.ҳ.,

дотсент Саъдизода Ҷ., д.и.ҳ., профессор
Холиқзода
А.Ғ.,
д.и.ҳ.,
профессор
Сафарзода Б.А., д.и.ҳ., профессор Азиззода
У.А., д.и.ҳ., профессор Раҳмон Д.С., н.и.ҳ.,
дотсент Миралиев И.Қ., н.и.ҳ., дотсент
Бобоева Н.И., н.и.ҳ., дотсент Саидзода
И.И., н.и.ҳ., дотсент Шоев Ф.М., н.и.ҳ.,
муаллими калон Искандаров Ш.Ф.,
ассистентон Исозода П.А., Раҷабова Ш.М.,
Сафарзода Н.Ф., Исматова М.Ҳ., Азимов
С.Ш., Холиқова О.А. ва лаборанти кафедра
Бобозода У.Э.
Рӯзномаи маҷлис:
1. Муҳокимаи рисолаи номзадии унвончӯи шуъбаи таърихи давлат ва
ҳуқуқи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.
Баҳоваддинови АМИТ Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи
“Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар
замони муосир”. Роҳбари илмӣ: д.и.ҳ., профессор Буризода Э.Б.

Мудири кафедра Саъдизода Ҷ. қайд намуд, ки масъалаи рӯзномаи
ҷаласаро муҳокимаи рисолаи номзадии унвонҷӯи шуъбаи таърихи давлат
ва ҳуқуқи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.
Баҳоваддинови АМИТ Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи
“Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар
замони муосир” зери роҳбарии д.и.ҳ., профессор Буризода Э.Б. ташкил
медиҳад.
Барои баёни мухтасари мубрамият, нуктаҳои асосӣ ва мазмуни рисола
сухан ба унвонҷӯ Давлатов М.Н. дода шуд. (Баромад замима мегардад)
Баъди баромади Давлатов М.Н. аз ҷониби устодони кафедра ба ӯ
саволҳо дода шуд, ки ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои қаноатбахш гардонид.
Мудири кафедра қайд намуд, ки нусхаҳои рисола ба устодони
кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ н.и.ҳ., дотсент
Саъдизода Ҷ., н.и.ҳ., дотсент Шоев Ф.М. ва н.и.ҳ., м/к Искандаров Ш.Ф.
пешакӣ тақсим гардида буд. Аз устодони мазкур хоҳиш карда шуд, ки
андешаҳояшонро оид ба рисола иброз намоянд.
Нахуст сухан ба н.и.ҳ., дотсент Шоев Ф.М. дода шуд. У андешаҳояшро
оид ба рисолаи илмии Давлатов М.Н. иброз намуд. Мавсуф қайд кард, ки
рисолаи илмии унвонҷӯ дар сатҳи хуб омода карда шудааст. Аммо,
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ҳамзамон баъзе камбудиҳо мавҷуданд, ки таҷдидро тақозо менамоянд.
Дар умум қайд кард, ки рисола кори илмии анҷомёфта мебошад.
Баъдан, сухан ба муаллими калон, н.и.ҳ. Исканадаров Ш.Ф дода шуд.
Ӯ андешаҳояшро оид ба рисолаи илмии Давлатов М.Н. иброз намуд
вобаста ба мазмуни рисолаи номзадии унвонҷӯ, ҳамзамон истифода
намудан аз адабиётҳои олимони миллӣ ва баъзе камбӯдиву норасоиҳои
рисоларо қайд намуд. Дар умум қайд кард, ки рисола кори илмии
анҷомёфта мебошад.
Мудири кафедра, н.и.ҳ., дотсент Саъдизода Ҷ. низ андешаҳояшро оид
ба рисолаи мазкур иброз намуд. Аз ҷумла, қайд кард, ки рисолаи илмӣ дар
сатҳи баланд навишта шудааст, вале баъзе аз нуктаҳои илмӣ таҳқиқи
иловагиро тақозо менамоянд. Аз ин рӯ, хоҳиш карда мешавад, ки ба
унвонҷӯ мӯҳлати муайян барои таҷдиди нуқтаҳои илмӣ дода шавад.
Комиссия дар ҳайати н.и.ҳ., дотсент Саъдизода Ҷ н.и.ҳ., дотсент
Шоев Ф.М., н.и.ҳ. ва м/к, н.и.ҳ. Искандаров Ш.Ф. хулосаи мусбати худро
вобаста ба рисолаи мазкур ирсол намуд. Ҳамин тариқ,
Қарор қабул карда шуд:
1. Рисолаи номзадии унвонҷӯи шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови
АМИТ Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи “Ақидаҳои сиёсӣҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир” ба
ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи
ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи
таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат тавсия карда шавад.
2. Ба унвонҷӯи шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти фалсафа,
сиёсатшиносй ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ Давлатов
Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи “Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн
Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир” хулосаи мусбати
кафедра дода шавад. (Хулосаи кафедра замима мегардад)

Бо ҳамин ҷаласаи кафедра пӯшида эълон карда шуд.

Мудири кафедраи ҳуқу
инсон ва ҳуқуқшиноси!
муқоисавӣ, н.и.ҳ., дотсейрЗД

Саъдизода Ҷ.

Котиби маҷлис, лаборанти^^^рй

Бобозода У.Э.
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