
Ба Шурои диссертатсионии 

6В.КОА-019 назди Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон (734025, 

ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар 
шахсияти ректор, Шарифзода Муъмин Машокир мувофиқи банди 62 

Низомномаи Шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 74-77, 79-и Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ шудааст, розигиро барои баромад 
намудан ҳамчун муассисаи пешбари диссертатсияи Одиназода Носир 
Садир дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқӣ-ҷиноятии гардиши металҳои қиматбаҳо 
ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ дар Ҷумҳурии 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, изҳор менамоям.

Банди 62-и Низомномаи Шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 74-77, 
79-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”-ро ба роҳбарӣ гирифта, бо 
мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки 
барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, 

чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод менамоям:

Номи пурраи муассисаи пешбар 
(дар асоси оиннома)

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Номи мухтасари муассисаи пешбар 
(дар асоси оиннома)

ДДҲБСТ

Роҳбари муассиса: насаб, ном, 
номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, 
унвони илмӣ;

Шарифзода Муъмин Машокир, 
ректори Донишгоҳи давлатии 
ҳуқук, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистон, доктори илмҳои



иқтисоди, профессор,
Маҳалли ҷойгиршавии муассиса ш. Хуҷанд, маҳаллаи 17, хонаи 1

Индекси почта, нишонии муассиса 735700, ш. Хуҷанд, маҳаллаи 17, 
хонаи 1

Раками телефон +992 (3422) 2-38-11.

Почтаи электронӣ 1п£о@18и1Ьр.б.
Нишонаи сомона дар шабакаи 
интернет

ЬНр: /АзЫЬр.Ҷ.

Маълумот дар бораи
тартибдиҳандаи тақриз аз
муассисаи пешбар: насаб, ном, 
номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, 
унвони илмӣ, рамзи ихтисос

Ахмедов Нарзуллохон
Иззатуллоевич, номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, дотсент, И.в. 
мудири кафедраи ҳуқуқи
ҷиноятӣ, криминалистика ва 
пешгирии коррупсияи факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистон

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар нашрияҳои тақризшаванда, дар 5 соли охир 
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Роҳбари муассиса,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, 
ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Шарифзода М.М.

Имзои Шарифзода М.М.- ро тасди 
Сардори шуъбаи кадрҳо ва кор 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон №1 штьбаикадрҳо
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Мирпоччоев И.Ҳ.


