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

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

Ҳакимбек

Абдуалим

мувофиқи

банди

62-и

Низомномаи

Шуроҳои

диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» июни

соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст ва бандҳои 74-77, 79-и Тартиби
додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30»

июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, розигиро ҷиҳати баромад

намудан ҳамчун муассисаи пешбари диссертатсияи Эмомализода Наврӯз
Эмомалӣ дар мавзуи “Замонат дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки

ба

Шӯрои диссертатсионии бВ.КОА-018-и назди Донишгоҳи

миллии

Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи

ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи
байналмилалии хусусӣ пешниҳод шудааст, медиҳад.

Бандҳои 62-и Низомномаи Шуроҳои диссертатсионӣ ва бандҳои 74-77, 79и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар

шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии "Интернет" ҷойгир намудани

иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони
илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозем:

1

2

3

Номи
пурраи
Муассисаи давлатии «Донишгоҳи давлатии молия
муассиса
(бидуни
ва иқтисоди Тоҷикистон»
ихтисорот)
Номи ихтисоршудаи
муассиса
мувофиқи
оиннома
734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, куч.
Индекс, суроға
Нахимов, 64/14

мд ддмит

4

5

6

7

Рамзи
телефони
тамос, суроғаи почтаи
электронӣ,
суроғаи Тел: (+992 237) 231-08-37, 231-02-01
сомонаи
расмии Е-тай: 1§£еи@ 1§1еиД
электронӣ
дар
шабакаи «Интернет»
Маълумот дар бораи Абдуалимзода Ҳакимбек Абдуалим, ректори
роҳбари
муассиса Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди
насаб,
ном,
номи
Тоҷикистон,
падар; Дараҷаи илмӣ,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент
унвони илмӣ; вазифа

Маълумот дар бораи
роҳбари
идораи
зерсохтори муассиса
Насаб,
ном,
номи
падар; дараҷаи илмӣ,
унвони илмӣ; вазифа
Номгуи интишороти
асосии
кормандони
муассиса
аз
руйи
мавзуи диссертатсия
дар маҷаллаҳои илмии
тақризшаванда дар 5
соли охир (на зиёда аз
15 интишорот)
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