
СУРАТМАҶЛИСИ № 12
ҷаласаи Шурои дисертатсионии 6D.KOA-024

14 - уми декабри соли 2022. ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шурои диссертатсионии бо 

фармоиши КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 

2022, № 24/шд тасдиқгардида, 12 нафар иштирок доранд, ки аз онҳо 5 

нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 

ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод шуд, ки ҷаласа кушода эълон карда шавад, 

пешниҳоди дигар нест? Нест. Якдилона қабул карда шуд.

РӮЗНОМАИ ЧАЛАСА:

1. Ба ҲИМОЯ иҷозат до дани диссертатсияи Суфиев Садриддин 

Насридинович дар мавзуи «Ҳамкориҳои илмй-адабй ва фарҳангии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии 

Покистон (охири асри XX - ибтидои асри XXI)» барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.15 

муносибатҳои байналмилалй ва сиёсати хориҷй (илмҳои таърих).

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи ташхиси Шурои 

диссертатсионй Муҳидинов С.Р., аъзои комиссияи ташхис Латифов Ҷ.Л. 

баромад намуданд (Хулосаи комиссияи ташхис замима мегардад).

таърихи

комиссияи

КАРОР КАРДА ШУД;

1. Диссертатсияи Суфиев Садриддин Насридинович дар мавзуи 

«Ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон (охири асри XX - 

ибтидои асри XXI)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих 

аз рӯйи ихтисоси 07.00.15 - таърихи муносибатҳои байналмилилй ва сиёсати 

хориҷӣ ба ҲИМОЯ қабул карда шавад.



2. Муқарризони расмй таъйин карда шаванд:

Набиев Ваҳҳоб Машрафович, доктори илмҳои таърих, профессори 

кафедраи таърихи Ватан ва археологияи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 
номи академик Бобоҷон Ғафуров ва Шарофов Эраҷбой Умрибоевич, 

номзади илмҳои таърих, мудири кафедраи фаннҳои ҷомеъашиносии 

Донишғоҳи Техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ;

3. Ба ҳайси муассисаи пешбар «Институти омӯзиши масъалаҳои 

давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон» 
таъйин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонаи 

расмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва КО А назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва чопи автореферат иҷозат до да шавад.

5. Санаи ҳимоя 22 - юми феврали соли 2023 таъйин карда шавад.

Қарор қабул карда шуд: якдилона.

Раиси Шурои диссертатсионй, 
доктори илмхои таърих

Котиби илмии Шурои диссертат<; 
доктори илмҳои таърих

Мулоҷонов С.К.

Акрамова С.Х.


