
Ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-029 назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии

Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ
Ман Абилзода Гуландом Сардор- номзади илмҳои фалсафа, 

дотсенти кафедраи психология ва сотсиологияи идоракунии давлатии 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 67 ва 69-и «Тартиб додани дараҷаҳои 
илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, 
№267 тасдиқ шудааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ 
ба диссертатсияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна дар мавзӯи 
«Муколамаи фарҳангҳо ва нақши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ- 
фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон», ки ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА- 
029 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ 
пешниҳод шудааст, розигиямро тасдиқ менамоям.

Вобаста ба бандҳои 69-73-и «Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ», 
ҷиҳати ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ- 
телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиб 
додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам 
маълумот пешниҳод менамоям:

1. Ном, насаб номи падар Абилзода Гуландом Сардор

2.

Дараҷаи илмӣ ва 
номгӯйи соҳаи илм, 
ихтисоси илмӣ, ки аз 
рӯйи онҳо диссертатсия 
ҳимоя шудааст

номзади илмҳои фалсафа, (09.00.11- 
фалсафаи иҷтимоӣ)

3.

Номи пурраи муассисае, 
ки ҷойи кори асосӣ ба 
ҳисоб меравад, вазифаи 
ишғолнамуда
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4.
Рақами телефони тамос, 
почтаи электронӣ,
сомонаи расмӣ дар 
шабакаи «ИНТЕРНЕТ»

Суроға: 734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
кӯч. Саид Носир, 33

Тел.: (+992) 939996013; +992-918-79-08-87
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