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Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 67 ва 69 “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ

карда шудааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ аз рӯйи

диссертатсияи Умед Ҳашматуллоҳ дар мавзуи «Саҳми бостоншиносони
хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии Афғонистон (солҳои 1919-2019)»

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Рй.Э) - доктор аз рӯйи
ихтисоси 60.020303 - Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқи

таърихӣ розигиямро тасдиқ менамоям.
Тибқи бандҳои 69-73, 74-77, 79 “Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ
карда шудааст, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ - телекоммуникатсионии

“Интернет” ҷойгир намудани иттилооте, ки барои тартиб додани дараҷаҳои
илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса
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