
МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ РОҲБАРИ ИЛМИ

оид ба диссертатсияи Каримов Даврон Бобомуродович дар мавзуи 
«Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии моддаҳои 
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ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод гардидааст.

1 Насаб, ном, номи 
падар

Сафарзода Анвар Ислом

2 Рӯз, моҳ ва соли 
таваллуд

26 августи соли 1985

3 Ҷойи кори асосӣ, 
вазифа

муовини сардори Раёсати маориф, фарҳанг ва 
иттилооти Дастгоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон

4 Дараҷаи илмӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 
ихтисоси 12.00.08 - ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

5 Унвони илмӣ профессор аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ

6 Интишороти асосӣ аз 
рӯйи самти
диссертатсия
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