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РИЗОИЯТ

Ман Ҷононов Сайдамир - доктори илмҳои фалсафа, профессори 
кафедраи ҷомеашиносии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикситон мувофиқи бандҳои 67 ва 69-и “Тартиби 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 Давлатзода Аҳмад Ширинхуҷа дар 
мавзуи «Хатари ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ», ҷиҳати дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (РйВ) - доктор аз руйи ихтисоси 
6В020600 -Диншиносӣ (6В020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ), ки ба 
Шурои диссертатсионии 6В.КОА-029 назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа РЫЭ, 
доктор аз рӯйи ихтисоси 60020600 -Диншиносӣ 60020100-Фалсафа 
пешниҳод шудааст, розигиямро тасдиқ менамоям. Вобаста ба бандҳоп 
69-73, 74-77, 79-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ҷиҳати ҷойгир 
намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии 
“Интернет”, ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод 
менамоям:
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