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ТАҚРИЗИ
муассисаи пешбар - Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба 
диссертатсияи Данаева Камола Холматовна дар мавзуи “Таъсири 
ҷаҳонишавӣ ба равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон” 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 
09.00.11-фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ)

рушди иқтисодию сиёсии Тоҷикистон бетаъсир

1. Муҳимияти мавзеи таҳқиқотй
Аҳамияти таҳқиқоти мазкур аз таъсири равандҳои ҷаҳонишавй ба 

ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҷомеаи муосир бармеояд. 
Дар ибтидои асри XXI инсоният тағйиротҳои ҷиддиро дар фазои 
иҷтимой фарҳангй аз сар мегузаронад ва он вобастагии рӯзафзуни 
иқтисодию сиёсиро низ ба вуҷуд меорад. Таҳқиқу баррасии мушкилот, 
дастовард ва натиҷагирй аз равандҳои иҷтимой-фарҳангй барои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди бунёди давлатдории миллй аз 
унсурҳои муҳим ба ҳисоб меравад.

Аз ҷониби дигар, ҳифз намудани фазои иҷтимой-фарҳангй ба 
ҳаёти ҷамъиятй, 
намемонад. Мушоҳида ва таҳлили фазои иҷтимой-фарҳангии ҷомеа 
нишон медиҳанд, ки фишори фарҳанги глобалии муосир ба ҷомеаи 
тоҷикистонй назаррас буда, он барои нигоҳ доштан ва ташаккул додани 
фарҳанги миллй, дастовардҳои иҷтимой-фарҳангии кишвар дар давраи 
соҳибистиқлолй хатарҳои ҷиддиро ба миён меорад. Инсон дар зиндагй, 
на танҳо ба қонеъ гардонидани талаботи моддй, инчунин ба арзишҳои 
фарҳангии худ ниёз дорад, ки косташавии ин арзишҳо ба косташавии 
арзишҳои иҷтимой фарҳангии миллй мусоидат менамоянд. Аз ин рӯ, 
таҳқиқу баррасии илмии таъсири ҷаҳонишавй ба равандҳои иҷтимой- 
фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон дар шароити муосир муҳим ва саривақтй 
буда, он имконият медиҳад, ки самтҳои минбаъдаи ин раванд муайян ва 
пешгӯй карда шаванд, то насли наврасу ҷавон ҷаҳонбинии худро олудаи 
фарҳанги бегона накарда, пойбанди ғояву андешаҳо, равияву таҳдидҳои 
иртиҷоию ифротй нагарданд, дар амали ба вуҷуд овардану нигоҳ 



иҷтимоӣ-фалсафии

доштаж фа.зо1д ягонак кҷтимоию фарқангӣ^ шаклгирии шуури миллӣ, 
ҷаҳонбинии илмӣ ҳиссагузор бошанд, худро аз фарҳанги пастсифат ва 
дур аз арзишҳои волои халқу миллати хеш дар канор нигоҳ доранд.

Табиати гуногунҷабҳаи раванди ҷаҳонишавӣ боз ҳам мураккаб 
гашта, тақозо менамояд, ки махсусиятҳои он ҳамаҷониба омӯхта шуда, 
таъсири раванди мазкур ба тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ муайян карда 
шавад. Алалхусус, аз дидгоҳи фалсафӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ таҳлили 
раванди ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба фазои иҷтимоӣ-фаоҳангӣ хеле 
муҳим мебошад. Диссертатсияи Данаева Камола Холматовна дар ин 
самт. қадами устувор буда, дорои аҳамияти илмию амалй мебошад. 
Истифодаи бамавриди усулҳои иҷтимоӣ-фалсафии маърифат 
(диалектикй, таърихй-мантиқй, системавй-таҳлилй) боис гардидааст, ки 
моҳияти мавзуи мавриди таҳқиқ ошкор ва ҳадафи муайяншуда ба даст 
оварда шавад.

2. Дараҷаи асоснокӣ ва саҳеҳ будани натиҷаҳои илмӣ, хулоса ва 
тавсияҳое, ки дар диссертатсия оварда шудаанд.

Дараҷаи омӯзиши мавзуъ мувофиқ ба меъёрҳои илмй таҳия 
гардида, таҳқиқталаб будани он нишон дода шудааст. Диссертант 
тавонистааст, ки объект, предмет, ва мақсади таҳқиқи худро муайян 
намуда, ҷиҳати ноил гардидан ба он вазифаҳои мушаххасро гузошта, 
натиҷаҳои назарраси илмй ба даст биорад. Таҳлили диссертатсияи 
Данаева К.Х. нишон медиҳад, ки ҳамоҳангй ва пайванди мантиқй дар 
тамоми қисматҳои кор вуҷуд дошта, натиҷаҳои бадастомада аз иҷрои 
вазифаҳо, навгониҳо аз ҷанбаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда 
бармеоянд. Қисмати тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо низ 
асоснок буда, арзиши амалии диссертатсияро ифода менамоянд. 
Муҳаққиқ кӯшиш намудааст, ки назарияҳои мухталифро оид ба 
масъалаҳои иҷтимой-фарҳангй, ки аз ҷониби олимони ватанию хориҷй 
пешниҳод шудаанд, таҳқиқу баррасй намуда, хулоса ва тавсияҳои илман 
асоснокро пешниҳод намояд.

Асосҳои методологии таҳқиқотро усулҳои иҷтимой-фалсафии 
маърифати ҳодисаҳои иҷтимой-фарҳангй, таърифҳои гуногуни раванди 
ҷаҳонишавй дар мактабҳои илмии кишварҳои дунё, ки ба ҳадафи 
таҳқиқот мутобиқат менамояд, ташкил намудааст. Инчунин, муҳаққиқ 
аз методҳои муқоисавй, системавй ва сохторию функсионалй барои 
омӯзиши унсурҳои таркибии раванди ҷаҳонишавй истифода бурда, 
тағйирёбии мундариҷаи фазои иҷтимоиву фарҳангии мамлакатро арзёбй 
намудааст.

аз



ва 
файласуфон, 

соҳаи
амалии

фарҳангшиносон.
асарҳои 

таҳқиқотҳои

Дар раванди таҳқиқоти мазкур муаллиф ба консепсияҳои 
классикй, назарияҳои муосир такя намуда, қонуниятҳои рушди фазои 
иҷтимой-фарҳангии ҷомеаи тоҷикро муайян кардааст. Манбаъ 
заминаи амалии таҳқиқотро асарҳои олимон, 
сиёсатшиносон, фарҳангшиносон, таҳқиқотҳои олимони 
педагогика, психология, ки дар солҳои охир дар маҷаллаю маҷмуаҳои 
илмй дар Русия, Қазоқистон ва хориҷи кишвар ба табъ расидаанд, 
ташкил медиҳад.

3. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илмӣ, ки аз рӯйи 
он диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Мавзуи таҳқиқотии Данаева Камола Холматовна ба шиносномаи 
ихтисоси 09.00.11-фалсафаи иҷтимой (илмҳои фалсафй), ки он дар 
шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикситон тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

4. Саҳеҳй ва навгонии илмии таҳқиқот.
Навгонии илмии кори диссертатсиониро бо таври маҷмӯи 

(комплексй) ва системавй таҳлил ва таҳқиқ намудани ҷанбаҳои иҷтимоӣ- 
фарҳангии воридшавии раванди ҷаҳонишавй ба иҷтимоиёт, фарҳанг, 
маънавиёт ва тарзи ҳаёту фаъолияти мардуми Тоҷикистон ташкил 
медиҳад. Ба таври мушаххас навгонии кори диссертатсионй дар он аст, 
ки:

-масъалаи таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангии 
ҷомеаи Тоҷикистон вобаста тамоюлоти чандчабҳагароии (мултилатерӣ) 
касб кардани он мавриди омӯзиш қарор дода шудааст;

-дидгоҳҳои асосии назариявӣ ва методологӣ оид ба омӯзиши 
ҷаҳонишавӣ, ки заминаи муосирии назариявии онро ташкил медиҳанд, 
таҳлил ва баррасӣ гардида, дар заминаи онҳо моҳият, хусусият ва 
инчунин омилҳои таъсиркунанда ба зуҳури раванди ҷаҳонишавӣ нишон 
дода шудаанд;

-шароит ва омилҳои ташаккули муҳити иҷтимоию фарҳангӣ 
вобаста ба равандҳои ҷаҳонишавй, ки дар ибтидои асри XXI, ба як 
падидаи умумисайёравӣ табдил ёфтааст, таҳқиқ ва асоснок гардидааст, 
ки ҳамгироии байналмилалии соҳаҳои иҷтимоию фарҳангии ҳастии 
инсон омили бунёдии ҷаҳонишавии фазои олам мебошад;

-моҳият ва вижагии ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангй тавсиф шуда, 
хусусиятҳои иҷтимой фарҳангии инкишофи ҷомеаи Тоҷикистон дар 
давраи ҷаҳонишавй муайян гардиданд;



ғояҳо,

-дараҷаи таъсири ҷаҳонишавӣ ба тағйирёбии майлони арзишҳои 
ҷомеаи Тоҷикистон таҳқиқ гардида, хусусияти таъсири ҷаҳонишавии 
иҷтимоиву фарҳангӣ ба тағйироти ҳаёти маънавии ҷомеаи Тоҷикистон 
баррасӣ гардидааст;

-ҷузъҳои сохтории зарфияти иқтисодию ҳамгироии фарҳанги 
тоҷик дар шароити ҷаҳони ҷаҳонишавӣ муайян карда шуда, имконияти 
коркарди таҳлилу таҳқиқҳои минбаъдаи масъалаи нақши арзишҳои 
маънавӣ дар дигаргуниҳои фарҳангии ҷомеаи муосир баррасӣ шудаанд.

5. Аҳмияти назариявй ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон 
додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо.

Аз диди назариявӣ таҳқиқоти мазкур, пеш аз ҳама дар асоси 
таҳлилу баррасии консепсияҳо, ғояҳо, равияҳои муосири илмӣ, 
таҳқиқотҳои олимони ватанию хориҷӣ, ки ба таҳлилу баррасии раванди 
ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, 
маънавии ҷомеа, аз ҷумла Тоҷикистон таъсиргузор ҳастанд, таҳия 
гардидааст.

Ҷанбаи амалии таҳқиқот ба он асоснок мегардад, ки хулосаю 
натиҷаҳои бадастомада дар ҳаллу фасли масъалаҳои алоқаманд бо соҳаи 
иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеа мусоидат намуда, ба сифати асоси назариявй 
барои гузаронидани таҳқиқотҳои минбаъдаи илмй, инчунин таҳияи 
сиёсати давлатии фарҳангй ва рушди соҳаи маориф истифода бурдан 
мумкин аст. Маводи кори диссертатсиониро зимни корҳои илмй- 
таҳқиқотй, гузаронидани чорабиниҳои давлатй, таҳияи курсҳо, 
дастурҳои таълимй, барномаҳо доир ба фанҳои таълимй аз фанҳои 
фалсафаи иҷтимой, сотсиология, фарҳангшиносй, сиёсатшиносй ва 
арзишшиносй дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олй, инчунин 
гузаронидани машғулиятҳо бо донишҷуён ва аспирантон истифода 
бурдан мумкин аст. Ҳамзамон хулосаҳои назариявию натиҷаҳои амалии 
кори таҳқиқотиро ҳангоми ташкилу баргузории чорабиниҳои 
ташвиқотию тарғиботй дар байни ҷавонон дар самти худшиносии 
миллй, ташаккули ҳисси ватандӯстй, арҷ гузоштан ба фарҳангу 
арзишҳои моддию маънавии миллй, пешгирии онҳо аз воридшавй ба 
гурӯҳҳои тундраву экстремистй, рушди тафаккур ва ҳувияти миллй ва 
ғайраҳо корбурд кардан мумкин аст.

6. Тавсифи умумии кори диссертатсионӣ.
Сохтори кори диссертатсионй иборат аст аз муқаддима, ки дар он 

дастгоҳи илмии таҳқиқот таҳия ва баррасй гардидааст, яъне мубрамияти 
таҳқиқот, мақсаду вазифаҳои пешбинишуда, фарзияи илмй, нуқтаҳои 

гузаронидани чорабиниҳои давлатй,

таҳқиқотиро



ҷомеаи муосир” бахшида шудааст. Муҳаққиқ

заминаҳои таърихии пайдоиш ва рушди онро, тибқи

ки зери таъсири кишварҳои аз ҷиҳати

таҳлили муқоисавии арзишҳо,

ба низомҳои

барои дифоъ пешниҳодшуда, навгониҳо, ахмияти назариявию амалии 
кор, истифодаи амалии натиҷаҳо дар ҳаллу фасл ва бартараф намудани 
мушкилот дар самти таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои иҷтимоӣ- 
фарҳангии ҷомеаи муосири Тоҷикистон асоснок карда шудааст.

Дар боби якум масъалаи “Асосҳои назариявӣ-методологии таҳқиқи 
раванди ҷаҳонишавӣ ба фазои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи муосир” дар 
ду самти ба ҳамдигар мантиқан алоқаманд таҳлилу баррасӣ гардиидааст.

Зербоби аввал ба таҳлилу баррасии масъалаҳои “Дидгоҳи 
назариявӣ оид ба омӯзиши зуҳури равандҳои ҷаҳонишавӣ дар ҳаёти 
иҷтимоӣ-фарҳангии
сабабҳои зиёд гардидани таваҷҷуҳ ба равандҳои ҷаҳонишавиро таҳлил 
намуда, 
тах,қиқотҳои олимон, таҷрибаи кишварҳои Аврупою Осиё, аз он ҷумла 
давлатҳои пасошуравиро, 
иқтисодй тараққикарда, махсусан ИМА, корпоратсияҳои фаромилӣ 
фаро гирифта шудаанд, баррасӣ намудааст.

Арзишмандии зербоби мазкурро тавзеҳи мафҳуми ҷаҳонишавӣ аз 
нигоҳи олимони ватанию хориҷй, 
таҷрибаи тағйиротҳои иҷтимой, ки зери таъсири ҷаҳонишавии иҷтимой 
фарҳангй ба вуҷуд меоянд, қавй гардонидааст.

Дар зербоби дуюм таҳти унвони “Шароит ва омилҳои ташаккули 
муҳити иҷтимоию фарҳангй вобаста ба равандҳои ҷаҳонишавй” 
пешниҳод гардидааст, ки таҳлилу таҳқиқ ва баррасии он масъалаи 
мубрам дар кори диссертатсионй мебошад. Зеро дар даҳсолаҳои охир 
ҷаҳони муосир марҳилаҳо ва таҷрибаҳои ҷиддиро аз сар мегузаронад, ки 
онҳо ба низомҳои иҷтимоиву фарҳангй, мувозинати шаклҳои 
фарҳангҳои миллй ва байналмилалй, ҳамкориҳои иҷтимоиву фарҳангй 
таъсир расонида, онҳо дар ҳамбастагии арзишҳои ғарбию шарқй аз як 
ҷониб зиддияту мухолифатҳоро ба миён меоранд, аз ҷониби дигар ба 
табиати ҷаҳонии пешрафти илмй-техникй мусоидат менамоянд. Дар ин 
раванд ВАО, шабакаҳои коммуникатсионй-иттилоотй дар сайёра нақши 
муҳимро иҷро мекунанд, ки сарчашмаи ғояҳои инноватсионй мегарданд. 
Махсус таъкид карда мешавад, ки падидаи чаҳонишавй раванди 
бисёрфарҳангй, азнавфарҳангсозй, шаклгирии ҳуввият, ҳамоҳангсозии 
фарҳангй, инчунин тағирпазирии одату ананаҳои миллиро ба миён 
оварда, зарурияти ҳифз намуданй фарҳанги миллиро талаб менамояд.

Дар боби дуюми “Таъсири ҷаҳонишавй ба тағйирёбии фазои 
иҷтимой-фарҳангии ҷомеаӣ Тоҷикистон” масоили меҳварии кори
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таҳқиқоти мазкур мебошад. Зербоби аввал ба таҳлилу баррасии 
Хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии инкишофи ҷомеаи Тоҷикистон дар 

шароити муосир” бахшида шудааст ва дар он дар ҳошияи фазои 
маънавй-фарҳангии кишвар дар давраи соҳибистиқлолӣ, ба вуҷуд 
омадани фарҳанги нави иҷтимой дар заминаи фарҳангу арзишҳои 
миллию умумибашарй, замонавй сохтани арзишҳои нав дар зербинои 
арзишҳои фарҳанги миллй, эътироф намудани дастовардҳои таърихии 
халқи тоҷик, мутобиқгардонии фарҳанги миллй ба ҷомеаи ананавии 
муосир дар ниҳодҳои иҷтимой (оила, муассисаҳои таҳсилойт, ҷомеа), 
роҳҳои бартарафсозии монеаю мушкилотҳо ва расидан ба ваҳдату 
ягонагии миллй арзёбй гардидааст.

Ҷаҳонишавй бешубҳа ба ивазшавии тамоюлҳои арзишии ҳар як 
ҷомеа таъсири худро мерасонад ва ҷомеаи анъанавии тоҷик низ дар ин 
раванд дар канор монда наметавонад ва кушиш ба харҷ медиҳад, то 
навъи миллии инкишофи иҷтимой-фарҳангии хешро ҷустуҷӯ ва дарёфт 
намояд. Ин ва дигар масъалаҳо марбут ба тамоюлҳои арзишй, ки ба 
ивазшавии шаклҳои ҳаёти сиёсй ва иқтисодй алоқаманд мебошанду дар 
ташаккули шахсият нақши бориз доранд,дар зербобҳои дуюм ва сеюми 
боби мазкур аз нигоҳи илмй ва таҷрибаи амалй таҳқиқу баррасй 
гардидаанд. Ворид гардидани Тоҷикистон бо роҳи рушди сиёсию 
иқтисодй, тағйиротҳои сифатан навро дар ташаккули воқеияти нави 
иҷтимоию фарҳангй эҷод намуд, ки дар он анъанаҳои ва ҳувияти миллй, 
илм ва иноватсия, технологияи коммуннекатсионию иттилоотй, таъмин 
намудани амнияти иттилоотй ва ғайраҳо мавқеи хоса доранд. Барои 
рушди устувори сиёсиву иқтисодй, иттилотию фарҳангии кишвар таҳия, 
қабул ва амалй гардонидани заминаҳои меъёрй-ҳуқуқй дар 30-соли 
истиқлолияти давлатй махсус таъкид гардидааст. Онҳо бо баробарй 
коҳиш додани таъсири манфии ҷаҳонишавй, фароҳам овардани шароити 
мусоид ба инкишофи сармояи инсонй, пешрафти соҳаи маориф, ҳифзи 
саломатй, хизматрасонии босифати тиббй, сатҳу сифати зиндагии аҳолй 
муҳим ҳисобида шудаанд. Кулли дастовардҳо дар рушди иҷтимоию 
фарҳангии ҷомеаи муосир, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
роҳнамой ва пайгирй карда мешаванд, ба таҳкими истиқлолияти 
давлатй, I 
мешаванд.

Муваффақияти кори таҳқиқотй дар он зоҳир гардидааст, ки 
муҳаққиқ ҳангоми таълифи кори диссертатсионй ба тақвияти арзишҳои 
миллии анъанавй, таҷдиди" ҷузъҳои сохтори он, таъмин намудани 

суботи сиёсӣ ва тақвияти давлати миллӣ равона карда
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устувории фарҳангӣ, таъмин намудани фазои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 
сиёсй диққати махсус дода аст.

Дар раванди таҳқиқот ба муҳаққиқ муяссар гардидаст, ки дар 
охири ҳар як зербоби бобҳои диссертатсия хулоса ва робитаи мантик;ии 
онҳоро баррасӣ намуда, дар охир хулосаи илмӣ аз натиҷаҳои асосии 
кори таҳқиқотии диссертатсионй ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии 
натиҷаҳои таҳқиқотро коркарду пешниҳод намояд.

П. Эродҳо ва ҳолатҳои баҳсталаб доир ба натиҷагирии диссертатсия.
Ба ақидаи мо дар кори диссертатсионии тақризшаванда дар 

баробари натиҷаҳои мусбат ба баъзе камбудиҳо, андешаҳои баҳсталаб 
роҳ дода шудаанд, ки қайд намудани онҳо зарур ҳисобида мешавад:

1. Дар диссертатсия замони ба вуҷуд омадан ва рушди раванди 
ҷаҳонишавй, инчунин самтҳои асосии он, муносибати хронологй- 
таърихй риоя карда нашудааст. Ба назари мо хубтар он буд, ки масъалаи 
мазкур дар якҷоягй бо шарҳи мафҳумҳои “ҷаҳонишавй”, “глобалистика” 
ва ғайраҳо оварда мешуд.

Т.. Баъзе иқтибосҳои истифодашуда ҳаҷман калон буда, шарҳи 
васеътарро талаб менамоянд, вале муаллифи диссертатсия онҳоро ба 
таври мухтасар тафсир кардааст. (С.50,51,98,100)

3. Дар матни диссертатсия ба хатоҳои имлой ва техникй роҳ дода 
шудаанд.

Бояд қайд кард, ки эродҳо ва пешниҳоди мазкур арзиши кори 
илмии анҷомдодашударо коҳиш намедиҳанд ва онҳо характери тавсиявй 
доранд.

8. Мувофиқати диссертатсия ба “Талаботи додани дараҷаҳои илмӣ
Кори диссертатсионии мазкур таҳқиқоти илмии мустақилона 

анҷомёфта буда, он дар худ навгониҳои илмй ва амалиро таҷассум 
менамояд. Дар раванди таҳлили диссертатсия муҳаққиқ ба таҳқиқотҳои 
олимони ватанию хориҷй такя намуда моҳият, хусусият ва натиҷаи 
раванди ҷаҳонишавиро ба рушди иқтисодй, сиёсй, махсусан иҷтимой- 
фарҳангии ҷомеаи ҷаҳонй, аз он ҷумла ҷомеаи Тоҷикистон дар шароити 
муосир таҳқиқ ва баррасй намудасст. Инчунин ҷабҳаҳои мусбат ва 
манфии раванди ҷаҳонишавиро вобаста ба вазъи рушди иҷтимой, 
иқтисодй ва ичтимой-фарҳангй пайгирй намудааст. Натиҷаҳои 
назариявй, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, хулоса ва 
тавсияҳо оид ба иҷрои амалии натиҷаҳо дастоварди арзишманди 
муҳаққиқ ба ҳисоб меравад. Корҳои илмии нашршуда ва маърӯзаҳои 
муаллиф дар конференсияҳои илмй-амалй ва илмй назариявии 
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ки бо қарори Ҳукумати

ҷумҳуриявӣ ифодагари салоҳиятмандии муҳаққиқро доир ба масъалаҳои 
баррасишаванда нишон медиҳанд.

Диссертатсияи тақризшаванда дар мавзуи “Таъсири ҷаҳонишавӣ 
ба равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон дар шароити 
муосир” аз рӯйи натиҷаҳои илмии бадастоварда ба талаботи бандҳои 31 
ва 33-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯй 
мебошад. Муаллифи диссертатсия Данаева Камола Холматовна сазовор 
ба дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11- 
фалсафаи иҷтимоӣ мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи фанҳои гуманитарии Донишгоҳи 
давлатии тиҷорати Тоҷикистон муҳокима ва тасдиқ гардидааст.

Суратҷаласаи № 3 аз 28,10, 2022. Тақриз аз ҷониби дотсенти 
кафедраи гуманитарии ДДТТ., номзади илмҳои фалсафа Хуморов 
Додарбек Мирзораҳимоаич омода карда шудааст.

Муқарриз: н. и. ф., дотсент

Раискунанда: н. и. с,., дотсент, 
мудири кафедраи фанҳои гуманитарии 
ДДТТ.
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