
Ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-О18 
назди Допишюҳи миллин Тоҷикнеюи 

(734025, ш. Душанбе, хиёбонм Рудакн, 17)

РМЗОИЯТ

Ман, Бобоҷонзода Исрофил Ҳусейн - мудири пгуъбаи масоили 
назариявии давлат ва ҳуқуқи муоспри Институти фалсафа, сиёсатши- 
носӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи мпллии илмҳои 
Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсеш гибқи бандн 62 
Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72 Тарг иби дода- 
ни дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад 
намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ дар ҳимояи диссертатсияи Сафарзо- 
да Некрӯз Файзӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масьалаҳои назарй ва 
амалӣ», ки ба Шурои диссертатсионии 6О.КОА-018 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади млмҳои 
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва 
давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод шуда- 
аст, розигиямро изҳор мепамоям.

Тибқи банди 62 Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бапдҳои 71 
ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни солп 2021, таҳти №267 тасдиқ гар- 
дидааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотй- 
телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудапи тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва ннтишоротам 
маълумот пешниҳод менамоям:

1. Насаб, ном, номи падар Бобоҷонзода Исрофил Ҳусейн
2. Дараҷаи илмӣ ва номгӯи 

соҳаи илм, ихтисосҳои 
илмӣ, ки аз рӯйи онҳо дис- 
сертатсия ҳимоя шудааст

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносй (12,00,01 - Назария 
ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи гаълимот дар 
бораи ҳукуқ ва давлат. 12.00.03. - Ҳукуки граж- 
данй; хукуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавй; ҳуқуқи 
байналмилал ии хусусй)

3. Унвони илмӣ Дотсент
4. Номи пурраи муассисае, 

ки ҷойи кори асосӣ ба 
ҳисоб меравад, вазифаи 
ишғолнамуда

Академияи миллии илмҳои Тоҷнкистон, му- 
дири шуъбаи масоили назариявии давлат ва 
ҳуқуқи муосгтри Инст!ггути фалса(| >а, сггёса: - 
шиносй ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддиновн 
Академияи миллии илмҳои Тоҷшснстон 
(Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душаибс, 
хиёбони Рӯдакӣ, 33)

5. Рақами телефони тамос, 
почтаи электронӣ, со-

Телефон: +992 (37) 221-03-28;
Факс: (37) 221-03-28;
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6.

монаи расмӣ дар шаба- 
каи «Интернет»________
Номгӯи интишороти асо- 
сии муқарризи расми аз 
рӯи мавзӯи диссертатсия 
дар маҷаллаҳои илмии 
тақризшаванда дар 5 соли 
охир (на зиёда аз 15 инти- 
шорот)
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Имзои И.Ҳ. Бобоҷонзодаро тасдиқ мекунам: 
Директори ИФСҲ АМ,^^В//: ' ■

’ :■ -./^рНИ *

)
Бобоҷонзода И.Ҳ.

Назар М.А.
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