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РИЗОИЯТ
Ман, Сулаймонов Баҳманёр Сайдиҳсонович - номзади илмҳои 

фалсафа, дотсенти кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи 
байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 
мувофиқи бандҳои 64 ва 65-и Низомномаи намунавӣ «Оид ба Шӯроҳои 
диссертатсионӣ» ва банди 35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва 
унвони илмӣ (дотсент, профессор)», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ гардидаанд, 
ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмиӣ ба диссертатсияи 
Амирбекова Иқлима Ҷаборовна дар мавзуи “Таълимоти машшоияи 
шарқӣ дар бораи зан” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.03 - таърихи фалсафа ба дифоъ пешниҳод 
шудааст, ризигӣ медиҳам.

Тибқи бандҳои 64 ва 65 «Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои 
диссертатсионӣ» ва банди 24-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» ки бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016 
таҳти №505 тасдиқ шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар 
шабакаи иттилоотӣ - телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои 
таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва 
интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

Насаб, ном ва номи падар Сулаймонов Баҳманёр Сайдиҳсонович

Дараҷаи илмӣ (номгӯи соҳаи 
илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи 
онҳо диссертатсия ҳимоя карда 
шудааст)

Номзади илмҳои фалсафа (09.00.03 - 
таърихи фалсафа)

Унвони илмӣ Дотсент



Номи пурраи ташкилоте, ки 
дар он муқарриз кор мекунад, 
вазифаи ишғолкарда, суроғаи 
ташкилот, маълумот дар бораи 
иртибот

Дотсенти кафедраи фалсафа ва 
сиёсатшиносии Донишгоҳи
байналмилалии забонҳои хориҷии 
Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода 
(734019, Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. 
Душанбе, к. Маҳаммадиев 17/6)

Рӯйхати интишороти асосии 
муқарризи расмӣ аз рӯйи 
мавзӯи диссертатсия дар 
нашрияҳои илмии
тақризшаванда ва дигар 
нашрияҳо
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