
СУРАТМАҶЛИСИ №10
ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-024 назди Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон 
1-уми декабри соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 
нафар аъзои Шуро 12 нафар

Рӯзномаи ҷаласа:
Дар бораи қабул намудани диссертатсияи Қамаров Аслиддин 

Зайнитдинович дар мавзуи «Ҳамкориҳои илмй-фарҳангии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар даврони истиқлолият (1991-2016)» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.15. - 
Таърихи муносибатҳои байналмилалй ва сиёсати берунй (илмҳои таърих) 
(рох,бари илмй, н.и.т. дотсент Самиев Холаҳмад Давлатович) ба ташхиси 
аввалия ва таъйин намудани комиссияи ташхис.

Шунида шуд;
Ахбори раиси шурои диссертатсионй, д.и.т. Муллоҷонов С.К. дар бораи 

ворид гардидани ариза, ҳуҷҷатҳо ва диссертатсияи Қамаров Аслиддин 
Зайнитдинович ба шурои диссертатсионй.

Баромад кард:
Котиби илмии Шурои диссертатсионй Акрамова С.Х. маълумот дод, ки 

ҳуҷҷатҳои ба шурои диссертатсионй пешниҳоднамудаи Қамаров Аслиддин 
Зайнитдинович - автореферат (бо забонҳои тоҷикӣ ва русй) ва диссертатсияи 
ба талаботи Низомномаи намунавй оид ба шурои диссертатсионии 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
тартиби додани дараҷаи илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

Бинобар ин, ҷиҳати қабул кар дани диссертатсияи мазкур барои ташхис 
ягон монеа вуҷуд надорад.

Қарор қабул карда шуд:
1. Диссертатсияи Қамаров Аслиддин Зайнитдинович дар мавзуи 

«Ҳамкориҳои илмй-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои араб дар 
даврони ИСТИҚЛОЛИЯТ (1991-2016)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
ИЛМҲОИ таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.15.-Таърихи муносибатҳои 
байналмилалй ва сиёсати берунй (илмҳои таърих) (роҳбари илмй, 
дотсент Самиев Холаҳмад Давлатович) ба ташхис қабул карда шавад.

■ 2. Комиссияи ташхис дар ҳайати зерин таъйин карда шавад:

н.и.т.



- Латифов Ҷ.Л. - доктори илмхои таърих, аъзои шуро, раиси комиссияи 
ташхис.

- Искандаров Қ. - доктори илмҳои таърих, аъзои шуро, узви комиссияи 
ташхис.

- Иброҳимов М. - доктори илмхои таърих, аъзои шуро, узви комиссияи 
ташхис.

Қарор якдилона қабул гардид.

Раиси Шурои 
диссертатсионй д.и.т.

Котиби Шурои 
диссертатсионй д.и.т.

Муллоҷонов С.К.

Акрамова С.Х.
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