
Ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-029 дар
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар 
шахсияти ректори донишгоҳ, доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор 
Маҳмадёрзода Усмон Маъмур мувофиқи банди 62-и Низомномаи Шӯроҳои 
диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» 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» июни соли 
2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, розигиро ҷиҳати баромад намудан ҳамчун 
муассисаи пешбари диссертатсияи Давлатзода Аҳмад Ширинхуҷа дар мавзӯи 
”Хатари ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ”, ки ба Шӯрои диссертатсионии 
6Э.КОА-029 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори фалсафа (РИО) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60020600 - Диншиносӣ 
(60020601) - Фалсафаи дин ва диншиносӣ) пешниҳод шудааст, медиҳад.

Бандҳои 62-и Низомномаи Шӯроҳои диссертатсионӣ ва бандҳои 74-77. 
79-и Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба роҳбарӣ гирифта, бо максади дар 
шабакаи иттилоотӣ - телекоммуникатсионии “Интернет” ҷойгир намудани 
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ 
заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод месозем:

Номи пурраи муассисаи пешбар 
(дар асоси ойиннома)

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 
Шириншоҳ Шоҳтемур

Номи мухтасари муассисаи 
пешбар (дар асоси ойиннома)

ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур

Индекси почта, нишонии 
муассиса

734003 Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш.
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146.

Телефон барои тамос (бо 
нишон додани рамз, суроғаи 
почтаи электронӣ, суроғаҳои 
сомонаҳои расмӣ дар шабакаи 
интернет)

Тел.: +992(37) 224-72-07

Маълумот оид ба роҳбари 
муассиса: вазифа, насаб, ном, 
номи падар, дараҷаи илмӣ, 
унвони илмӣ

Ректор: доктори илмҳои кишоварзӣ, 
профессор Маҳмадёрзода Усмон Маъмур



Маълумот дар бораи роҳбари 
зерсохтори муассисаи пешбар: 
вазифа, насаб, ном, номи падар, 
дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, 
рамзи ихтисос

Раҳматов У. Н, мудири кафедраи фалсафа 
ва сиёсатшиносии ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур, 
н.и.ф, дотсент, 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ

Рӯйхати нашриётҳои асосии
коргарони ташкилоти пешбар оиди 
диссертатсия дар нашрияҳои илмии 
тақризшаванда дар давоми 5 соли 
охир
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