
Ба Шурои диссертатсионии 60 .КОА-029-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ,17)

РИЗОИЯТ
Ман, Имомалиева Раногул Мамадалиевна номзади илмҳои 

фалсафа, дотсенти кафедраи фанҳои ҷомеашиносии МДТ “ДДФСТ ба 
номи Мирзо Турсунзода” мувофиқи банди 62 “Низомномаи Шурои 
диссертатсионӣ” ва бандҳои 71 ва 72-и “Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021 таҳти № 267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ҳамчун 
муқарризи расмии диссертатсияи Каримов Қадриддин Облобердиевич дар 
мавзуи «Тахдили муқоисавии ақидаҳои маорифпарварии Жан-Жак Руссо ва 
Аҳмади Дониш», ки ба Шурои диссертатсионии 6О.КОА-029-И назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
фалсафа (РИЭ), доктор аз рӯйи ихтисосҳои 60020100 - фалсафа 
пешниҳод шудааст, розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи банди 62 “Низомномаи намунавии оид ба Шурои 
диссертатсионӣ” ва бандҳои 71 ва 72-и “Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021 тасдиқ шудааст, бо мақсади 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:

1 Насаб, ном номи 
падар

Имомалиева Раногул Мамадалиевна

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

номзади илмҳои фалсафа, аз рӯйи 
ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ

Унвони илмӣ дотсент
3 Рақами телефони 

тамос, 
почтаи 
электронӣ,сомонаи 
расмӣ дар шабакаи 
“Интернет”

734032,Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.
Душанбе, хиёбони Борбад 48/5
ДДФСТ, Тел: 231-18-27
Е-шаП: 1а]агбп8@та11.ги

4 Номгӯйи 
интишороти асосии 
муқарризи расмӣ аз

1.“ Истиқлолият ва худшиносии миллӣ” 
Душанбе, маҷаллаи “Олами ҳунар”, 
нашриёти “Истеъдод”, соли 2016, №1-6,
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рӯйи мавзуи
диссертатсиядар 
маҷаллаҳои 
тақризшаванда 
дарпанҷ соли охир 
(аз 15 мақола зиёд 
пешниҳод нашавад).

с. 26-30, 64с.
2. “Таъсири муҳоҷирати меҳнатӣ ба 
раванди таълим” омӯзгор”. Маҷаллаи 
таълимӣ, методӣ, илмӣ ва оммавии 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. ҶДММ “Пилтан” №6, 2016, 
с.36-41. 64с. ш. Душанбе, “Маърифати.
3. “Мазмун ва мундарихаи сиёсати 
давлатй дар соҳаи маориф”
ш. Душанбе, Паём. Маркази тадқиқоти 
стратегии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Тоҷикистон ва ҷаҳони 
имрӯз. ҶДММ “Сифат Офсет” №2 (52) 
2016,с.106-115. 211.
4. “Муҳоҷирати меҳнатӣ ва мушкилоти 
маориф” ш. Душанбе, Паём. Маркази 
тадқиқоти стратегии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Тоҷикистон ва 
ҷаҳони имрӯз. ҶДММ “Сифат Офсет” №6 
(49) 2015,с. 180-189. ЗЗЗс.
5. “Фаъолияти соҳаи маориф дар 
замони истиқлолият ва вижагиҳои он” 
ш. Душанбе, АХБОРИ Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба 
номи А. Баҳоваддинови Академияи 
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҶСК 
“Чопхонаи Дониш” №4 2016, с.37-
44.216с.
6. “Сиёсат дар соҳаи маориф: таҳаввулот 
ва муосирсозӣ”
ш. Душанбе, Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба 
номи А.Баҳоваддинови АИ ҶТ 
Шуъбаи сиёсатшиносӣ
Маводи конфронси илмӣ-амалии 
ҷумҳуриявии “Ҳимояи манфиатҳои 
миллӣ, таҳкими истиқлолияти сиёсй ва 
масоили консептуалии рушди давлатдорй 
дар шароити ҷаҳонишавӣ” Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқ.,-2016, 
с. 67-81. 287с.
7. “Рушди маориф - гарави пешрафти 
хомеа”
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Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии 
илмӣ-амали дар мавзуи “Масоили 
иҷтимоию меҳнатии такрористеҳсоли 
сармояи инсонӣ дар низоми иқтисоди 
миллии Тоҷикистон дар давраи 
соҳибистиқлолӣ” ООО “Сифат-Офсет”, 
2016,с.187-193. 430с.
8. “Роль Эмомали Рахмона в 
установлении дружественных и 
культурных связей с Республикой 
Узбекистан ” (на тадж.яз.)
Вестник таджикского национального 
университета. (1§8п 2074-1847) №9, 
Душанбе-2019. с. 101-108.
9. “Паём - таҳкимбахши сиёсати маориф 
ва илм ” Рузномаи “Ҷавонони 
Тоҷикистон”. №3 (9505),17. 01. 2019. с.4.
10. “ Истиглолияти давлатӣ ва
ташаккулёбии ниҳоди таҳсилот” 
Маркази тадқиқоти стратегии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Маводи конфронси илмӣ-амалӣ дар 
мавзӯи “Амнияти иҷтимоӣ ҳамчун омили 
муҳми рушди устувор” Душанбе -2019.С. 
185-193.
11. "Ваҳдати миллӣ ва оғози марҳалаи 
нави рушди маориф” Рузномаи 
“Ҷумҳурият” 24.05.2018. №103
(23446).с.2.

Номзади илмҳои фалсафа, 
дотсенти кафедраи
фанҳои ҷомеашиносии Донишкадаи 
давлатии фарҳанг ва санъати 
Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода

Имзои Имомалиева Р-ро Ж
тасдиқ менамоям.Сардори шуъбаи 
кадрҳо ва корҳои махсуси МДТ"ДДДЖ 
ба номи М.Турсунзода” ,д1\

момалиева Р.

Ҳамидава 3.


