
СУРАТҶАЛАСАИ №14

Шурои диссертатсионии 6О.КОА-029

06 октябри с. 2022 ш. Душанбе

Иштирок карданд: аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ, ки бо 
фармони КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми феврали 
соли 2022, таҳти №38 тасдиқ шудааст, 10 нафар иштирок доштанд, аз онҳо 6 
нафар доктори илм аз рӯёӣ ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 
мебошанд. Таклиф шуд, ки маҷлиси шурои диссертатсионӣ кушода шавад, 
дигар таклифҳо нест? Нест. Якдилона қабул шуд.

РӮЗНОМАИ ҶАЛАСА

Ба ҳимоя қабул намудани диссертатсияи Каримов Қадриддин 
Облобердиевич дар мавзӯи «Таҳлили муқоисавии ақидаҳои маорифпарварии 
Ж.Ж.Руссо ва Аҳмади Дониш», ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктор РИЭ 
доктор аз рӯйи ихтисоси 60010200 - фалсафа (илмҳои фалсафӣ)

Шурои диссертатсионӣ баромади раиси комиссияи ташхис доктори 
илмҳои фалсафа, профессор Маҳмадова М.Ф., аъзои комиссияи ташхис 
доктори илмҳои фалсафа, профессор Зиёев И.Ғ., доктори илмҳои фалсафа, 
профессор Солеҳҷонов Р аъзои шурои диссертатсиониро бо хулосаи 
комиссия шинос намуданд.

Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Каримов Қадриддин Облобердиевич дар мавзӯи 
«Таҳлили муқоисавии ақидаҳои маорифпарварии Ж. Ж. Руссо ва Аҳмади 
Дониш», ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктор РИЭ доктор аз рӯйи 
ихтисоси 60010200 - фалсафа (илмҳои фалсафӣ) ба ҳимоя қабул карда 
шавад.

2. Муқарризони расмӣ таъйин карда шаванд:

- Раҳимов М.Ҳ - доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи 
фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. Осимӣ;

- Имомалиева Р. М - номзади илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи 
фанҳои ҷомеашиносии МДТ Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати 
Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода;

3. Муассисаи пешбар таъйин карда шавад: Донишкадаи давлатии 
забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода.



4. Барои ҷой додани эълон дар бораи ҳимоя дар сомонаи ДМТ ва 
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Нашри автореферат ба миқдори 100 нусха иҷозат дода шавад.
6. Рӯзи ҳимоя 15 - уми декабри соли 2022 соати 14:00 таъйин карда 

шавад.
Қарор қабул шуд: якдилона.
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