Ба Шӯрои диссертатсионии бВ.КОА-019-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ
Ман, Зокирзода Зафар Хайрулло, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва методикаи таълими они факултети таърих

ва ҳуқуқи Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт

мувофиқи банди 62-и Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои

71 ва 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ гардидааст,

барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ дар ҳимояи

диссертатсияи Муродзода Фирӯза Рузибой дар мавзуи «Тавсифи
ҳуқуқии

ҷиноятӣ

ва

криминологии

муомилоти

ғайриқонунии

прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба Шӯрои диссертатсионии

бВ.КОА-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 -

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои
ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст, розигиямро изҳор менамоям.
Тибқи банди 62-и Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои

71 ва 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ гардидааст,
бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-

телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби

додани дараҷаҳои илмӣ зарураст, дар бораи худам ва интишоротам
маълумот пешниҳод менамоям:
1. Насаб, ном, номи падар

Зокирзода Зафар Хайрулло

2. Дараҷаи илмӣ ва номгӯи Номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ (12.00.08 соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи
ки
аз
рӯйи
онҳо иҷрои ҷазои ҷиноятӣ)
диссертатсия ҳимоя шудааст

3. Номи пурраи муассисае,
ки ҷойи кори асосӣ ба
ҳисоб меравад, вазифаи
ишғолнамуда
4. Рақами телефони тамос,
почтаи
электронӣ,
сомонаи
расмӣ
дар
шабакаи «Интернет»
5. Номгӯи
интишороти
асосии муқарризи расмӣ
аз
рӯи
мавзӯи
диссертатсия
дар
маҷаллаҳои
илмии
тақризшаванда дар 5
соли охир (на зиёда аз 15
интишорот)

Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар
ноҳияи Рашт, дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва
методикаи таълими он
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