Ба шӯрои диссертатсионй 6D .K O A - 026
Дониш гоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душ анбе, кӯчаи Рӯдакй, 17)
Маълумотнома
Ман, Муминов Аҳмад Исматович - доктори илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи
умумидонишгоҳии фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мувофиқи банди
64,65-и низомномаи намунавии дар бораи шӯроҳои диссертатсионй, ки бо Қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, № 505 ва банди 35 -уми
Тартиб додани дараҷаи доктор ва номзади илмҳои фалсафа розигии худро барои
баромад намудан ба сифати муқарризи расмии диссертатсияи Устобоева Дилафрӯз
Муҳидинновна дар мавзӯи
Омилҳои к о с т а ш а в и и а х л о қ ва роҳҳои
пешгирии таъсири онҳо дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон, ки барои
дифоъ нам удан ба ш ӯрои д и ссер татси о н й 6D .K O A - 026 оид ба ҳимояи
диссертатсияҳои докторй ва номзадй дар назди Дониш гоҳи миллии Тоҷикистон
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11
фалсафаи иҷтимоӣ, медиҳам.
Бо назардошти бандҳои 64, 65-и низомномаи намунавии оид ба шӯрои
дисссертатсионӣ ва банди 24 тартиби дараҷаи илмй бо мақсади ҷой додан дар
шабакаи иттилоотию телекоммуникатсионии “Интернет” маълумоти зеринро барои
таъмини тартиби додани дараҷаи илмй, маълумоти зеринро дар бораи худам ва
мақолаҳои ба нашр расидаро ирсол менамоям.
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