
Шакли 1
МАЪЛУМОТ 

дар бораи муассисаи пешбар
ба диссертатсияи Амирбекова Иқлима Ҷаборовна дар мавзуи 

«Таълимоти машшоияи шарқӣ дар бораи зан» аз рӯйи ихтисоси 09.00.03
- таърихи фалсафа

Номи пурраи муассисаи пешбар 
(дар асоси ойиннома)

Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин 
Айнӣ

Номи мухтасари муассисаи 
пешбар

(дар асоси ойиннома)

ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ

Роҳбари муассиса: насаб, ном, 
номи падар, вазифа, дараҷаи 

илмӣ, унвони илмӣ

Ректор, доктори илмҳои таърих, 
профессор Ибодуллозода 
Аҳлиддин Ибодулло

Маҳалли ҷойгиршавии муассиса 734003, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 121
Индекси почта, нишонии муассиса 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.

Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
Телефон 37 2241383

Почтаи электронӣ Е-шай: 1пГо@1§ри.1§
Нишонии сомона дар шабакаи 

интернет
\у\у\у. 1§ри.Ҷ’

Маълумот дар бораи 
тартибдиҳандаи тақриз аз 

муассисаи пешбар: насаб, ном, 
номи падар, вазифа, дараҷаи 

илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос

Бердиев Ш. номзади илмҳои 
фалсафа, дотсент, мудири 
кафедраи фалсафа ва 
фахангшиносии ДДОТ ба номи С. 
Айни

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар нашрияҳои тақризшаванда, дар 5 соли охир (на кам 

аз 10 мақола)
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