СУРАТМАҶЛИСИ №2
ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6И.КОА-018

05 апрели соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шӯрои диссертатсионии бо
фармони КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 07-уми
январи соли 2022, таҳти №16 тасдиқ гардида, 12 нафар иштирок доранд,
ки онҳо 5 нафар докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи
баррасишаванда ба ҳисоб мераванд.
Пешниҳод гардид, ки ҷаласа кушода эълон гардад. Пешниҳоди дигар
нест? Нест. Қарор якдилона қабул карда шуд.
РӮЗНОМАИ ҶАЛАСА:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон
Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳукуқии Ҳусайн Ваизаи Кошифӣ
ва аҳамияти он дар замони муосир», ки барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва
таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат.
Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи ташхиси Шӯрои
диссертатсионӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шӯрои
диссертатсионӣ Шарофзода Р.Ш., аъзоёни комиссияи ташхис номзади
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, муаллими калони кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва
зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон Алиев
Ф.Ш. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, мудири шуъбаи омоданамоии
кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии ДМТ Мирзозода Ф.С. баромад
намуданд (хулосаи комиссияи ташхис замима мегардад).
ҚАРОР КАРДА ШУД:
1. Диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи
«Ақидаҳои сиёсӣ-хукуқии Ҳусайн Ваизаи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони
муосир», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ
аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи
таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат барои ҳимоя қабул карда шавад.
2.
Муқарризони расмӣ таъин карда шаванд:
- Маликова Азиза Хорисовна - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
профессори кафедраи назарияи ҳуқуқ ва фалсафаи Донишгоҳи давлатии
иқтисодии Самараи Федератсияи Россия.
- Кенҷаев Шӯҳратҷон Юсуфович - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
дотсенти кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.
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3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия - Академияи
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
(ш. Душанбе) таъин карда шавад.
4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар
сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва чопи автореферат иҷозат дода шавад.
5.
Санаи ҳимоя 10 июни соли 2022 соати 13.00 таъин карда шавад.

Қарор қабул карда шуд: якдилона.
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