
Ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-О18 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони 

Рудакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Раҳимзода Рамазон Ҳамро - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

дотсент мувофиқи банди 62 «Низомномаи Шурои диссертатсионӣ» ва 

бандҳои 71 ва 72 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ карда шудааст, 

барой баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ аз рӯйи диссертатсияи 

Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои танзими 

ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: тадқиқоти 

назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз руйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ 

ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат, ки ба Шурои 

диссертатсионии 6В.КОА-018-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

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 пешниҳод шудааст, розигиямро тасдиқ 

менамоям.

Тибқи банди 62 «Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои 

диссертатсионӣ» ва бандҳои 71 ва 72 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», 

ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ 

карда шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи 

иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин 

намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва 

интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:



1. Насаб, ном, номи падар Раҳимзода Рамазон Ҳамро

2. Дараҷаи илмӣ ва номгӯи 

соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, 

ки аз рӯйи онҳо 

диссертатсия ҳимоя

шудааст

Доктори илмҳои ҳукуқшиносӣ, дотсент,

Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

генерал-полковники милитсия

3. Номи пурраи муассисае, 

ки ҷойи кори асосӣ ба 

ҳисоб меравад, вазифаи 

ишғол -намуда

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Вазири корҳои дохилии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон

4. Рақами телефони тамос, 

почтаи электронӣ, сомонаи 

расмӣ дар шабакаи 

«Интернет»

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 

кӯчаи Ҷалол Икромӣ 29 тел.: +992 (37) 

2233053 етаП: уааау.уЫ.О

5. Номгӯи интишороти

асосии муқарризи расмӣ аз 

рӯйи мавзуи диссертатсия 

(назиёдааз 15 интишорот)

1. Рахимзода Р. X. Государственная 

политика в сфере обеспечения правопорядка и 

безопасности в трудах персидско-таджикских 

мыслителей [Текст]/ Р. X. Рахимзода //Труды 

Академии МВД Республики Таджикистан- 

2018. - № 2 (38).. С. 8-15.188М 2412-141х

2. Рахимзода Р. X. Правовая политика: 

трактовка, подходы, компоненты [Текст]/ Р. X. 

Рахимзода //Труды Академии МВД 

Республики Таджикистан,-№ 2 (38). 2018. 

188И 2412-141х

3. Раҳимзода Р. Ҳ. Ҳадафҳои стратегии



Муқарризи расмӣ:

миллӣ - асоси амнияти иқтисодӣ [Текст]/ Р.

Ҳ. Раҳим зода-Д уш анбе: ЭР-Граф, 2020. 176

с.

4. Рахимзода Р. Х. О вкладе выдающихся

российских юристов Виктора  Петровича

Сальникова и Сергея И вановича Захарцева

в оперативно-розыскную  науку [Текст]/ Р. Ҳ.

Раҳимзода //Труды  Академии МВД

Республики  Таджикистан. -  Душанбе, 2020.

С. 8-17.188Ы 2412-141х

5. Рахимзода Р. Х. Оперативно-

розыскная политика в сфере обеспечения

экономической  безопасности Республики

Таджикистан  [Текст] / Р. Х. Рахимзода-

Душанбе. «ЭР-граф». 2018. 636 с.

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,

Вазири корҳои дохилии Чумҳурии

Тоҷикистон, генерал-полковники .

милитсия С Раҳимзода Р.Ҳ.

Имзои Раҳимзода Р.Ҳ.- ро

тасдиқ менамоям:

Сардори Раёсати кадрҳо ва

бо ҳайати шахсии ВКД ҶТ

генерал-майори милитсия


