
Ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-029-И 
дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии “Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ” дар 
симои ректор доктори илмҳои таърих Ибодуллозода Аҳлиддин 
Ибодулло, мувофиқи бандҳои 62-и “Низомномаи Шуроҳои 
диссертатсионӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 
юми июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ гардидааст ва бандҳои 74-77, 
79-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, розигиро ҷиҳати баромад намудан ба ҳайси муассисаи 
пешбар ба диссертатсияи Амирбекова Иқлима Ҷаборовна дар мавзуи 
“Таълимоти машшоияи шарқӣ дар бораи зан”, ки барои дарёфти 
дараҷаи унвони номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09-00-03- 
таърихи фалсафа пешниҳод гардидааст, медиҳам.

Вобаста ба талаботи 62-и “Низомномаи Шуроҳои 
диссертатсионӣ” ва бандҳои 74-77, 79-и “Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ” ҷиҳати ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи итилоотӣ - 
телекоммуникатсионии “ИНТЕРНЕТ”, ки барои таъмин намудани 
тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, маълумотро оид ба 
муассиса пешниҳод менамоем:
1 Номи муассиса Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи Садриддин 
Айнӣ

2 Номи кӯтоҳшудаи 
ташкилот дар асоси 
Оиннома

ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ

3 Индекс, суроға 734003, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 121
4 Телефони алоқавӣ 

(рамзи шаҳр)
37 2241383

5 Е-шай. \¥\¥\¥ (сайт) \¥\¥\¥Л£ри.Ҷ Е-шаП: 1п£о@1§риЛ§
6 Маълумот дар бораи 

роҳбари муассиса
Ректор, доктори илмҳои таърих, 
профессор Ибодуллозода Аҳлиддин 
Ибодулло
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7 Маълумот дар бораи 
сохтори чузъй

Бердиев Ш., номзади илмҳои 
фалсафа, дотсент, мудири кафедраи 
фалсафа ва фарҳангшиносии ДДОТ 
ба номи С. Айнӣ

Рӯйхати интишороти ҳайати устодону кормандони кафедраи фалсафа 
ва фарҳангшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 

номи С. Айнӣ
1. Назариев Р.З. Ибни Сино ва фалсафаи табиатшиносии ӯ. ПДО 
(сил.фалсафӣ) №1(1), 2021 с.75-81.188Р4-2710-4672
2. Самиев Б. Ҷ. Фалсафаи тарбияи тобиш Ж.Ж. Руссо ва нақши он дар 
ташаккули шахсият. ПДО (с.ф) №1(1), 2021.с. 81-90.188М-2710-4672
3. Бердиев Ш. П. Зороастр и его философия жизни . ПДО №:1 
(5),2022. С-17-27.188№2710-4672
4. Султонзода С.Таносуби холиқу махлуқ дар таълимоти ибни Арабӣ 
аз нигоҳи Анри Корбен. ПДО.№:1 (8), 2022-С.6-12.188РТ2710-4672 
5.3икирзода Ҳ. Ҷойгоҳ ва нақши ҷомеаи инсонӣ дар таълимоти Ибни 
Халдун. ПДО (с.ф) №1 (5)2022.-с. 45-55.188№2710-4672
6. Назариев Р.З. В.А. Иванов: философия и религиозная доктрина 
исмоилизма. ПДО. (с.ф) №2.(2)2021.с.-7-11.188ХГ:2710-4672
7. Мирасанов М. В. Танқиди демократия дар таълимоти фалсафаи 
иҷтимоии Афлотун ПДО №:2 (2) 2021 с. 53-59.188Т9:2710-4672
8. Саидова Г.З. Мақулаи “Ҳақиқат” дар фалсафаи Юнони қадим ва 
аҳамияти он дар таҳқиқоти фалсафӣ ПДО. (с.ф) №1(5), 2022.с.34-40. 
188ХГ:2710-4672
9. Гиясов Ф.Н. К вопросу об особенностях гуманизма в 
мусульманской философии ПДО (с.ф) №1(5) 2022.188ГГ2710-4672.

шгоҳи давлатии 
никистон ба 
1ИН Айнӣ

Мудири кафедраи фалсафа 
ва фарҳангшиносӣ 
н.и.ф., дотсент

/Ибодуллозода А.И.

Бердиев Ш.
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