
ХУЛОСАИ
Комиссияи экспертии Шӯрои диссертатсионии 6О.КОА-029 дар назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Назар Муъмин 
Абдуҷалол дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти 
ҷамъиятӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз 
рӯйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) пешниҳод 
шудааст

1. Мавзӯи диссертатсионии Назар М. А., ки ба таҳқиқи масъалахои 
назариявӣ ва амалии адолати иҷтимоӣ бахшида шудааст, дар шароити 
муосири инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон мубрам ба ҳисоб меравад. 
Инчунин, аҳамияту муҳиммияти омӯзиши масъалаи мазкур бо 
амалисозии Хддафҳои Рушди стратегии кишвар, ки барои дурнамо то 
соли 2030 пешбинӣ шудааст, бо роҳандозӣ шудани барномаҳои рушди 
иқтисодию иҷтимоии мамлакат тақозо мегардад. Сиёсати иҷтимоӣ дар 
аксари мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз ба 
баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум, муҳайё кардани шароити 
мусоид барои зиндагии арзанда дар асоси принсипҳои адолати иҷтимоӣ 
нигаронида шудааст.

Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ нуктаҳои илмие ба ҳимоя пешниҳод 
шудаанд, ки дар марҳилаи муосир ҳамчун навгонии илмӣ арзёбӣ 
мешаванд. Дастоварду натиҷаҳо, хулоса ва тавсияҳои муаллиф 
метавонанд ҳамчун заминаи методологӣ дар ҷусторҳои минбаъдаи илмӣ 
барои танзими самтҳои асосии рушди иҷтимоии ҷомеаи тоҷикистонӣ, 
усулу воситаҳои татбиқу таҳкими принсипҳои адолати иҷтимоӣ 
мусоидат менамоянд.

2. Диссертатсия ба талаботи бандҳои дахлдори Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 
уми июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, мувофиқ мебошад. Дар 
диссертатсия масъалаҳое фаро гирифта шудаанд, ки ба раванди 
ташаккули тасаввуротҳо дар бораи адолати иҷтимоӣ, зарурати таҷдиди 
консептуалӣ ва амалии таъмини адолати иҷтимоӣ дар шароити муосири 
ҷаҳонишавӣ, нақши сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
татбиқи самараноки принсипҳои адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа ва арзёбии 
усулҳои татбиқи он алоқаманд мебошанд. Диссертатсия аз тарафи 
муаллиф мустақилона навишта шудааст. Он мазмуну муҳтавои аниқ ва 
мантиқи муназзами дохилӣ дорад. Натиҷа ва нуктаҳои навине, ки барои 
ҳимоя пешниҳод шудаанд, саҳми шахсии муаллифи диссертатсия 
мебошанд. Мазмуни автореферат ба мазмуни диссертатсия мувофиқат 
мекунад.
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4. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқоти мазкур бо шиносномаи ихтисоси 
09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ, ки аз рӯйи он ба Шӯрои диссертатсионӣ 
тибқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми феврали соли 2022, №38шд ҳуқуқи 
қабули диссертатсияҳо дода шудааст, мувофиқ мебошад.

5. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 1 монография ва 31 мақолаи 
илмӣ, ,аз ҷумла 19 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 
расонида шудаанд, ки онҳо фарогирандаи мазмун ва моҳияти 
диссертатсия мебошанд. Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35-и 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, мувофик 
мебошад.

6. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Назар М. А. истифодаи мавод 
бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба 
расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 37-и Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

7. Дар рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Назар 
М. А. маълумоти ғайрисаҳеҳ дида намешавад.

Банди 61-и Низомномаи Шурои диссертатсиониро, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 
тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Назар М. А. дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар 
назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ 
(илмҳои фалсафӣ), ки ба Шӯрои диссертатсионии 6П.КОА-029 назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул 
карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин 
карда шаванд:

Ҳомидзода Аслиддин - доктори илмҳои фалсафа, профессор, 
декани факултети таҳсилоти иловагии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 
номи академик Б. Ғафуров;

Муминов Аҳмад Исматович - доктори илмҳои фалсафа, 
профессори кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети 
фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Раҳимов Муҳсин Ҳусейнович - доктори илмҳои фалсафа, 
профессори кафедраи ҷомеашиносии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 
ба номи академик М.Осимӣ.
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3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия - муассисаи 
давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ» таъин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:
доктори илмҳои фалсафа, профессор, / р/
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ 4^4^ Ҷононов С.

Аъзои комиссия:
доктори илмҳои фалсафа, профессор, 
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ

Аъзои комиссия:
доктори илмҳои фалсафа, профессор 
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ

Ахмедов С.

Комилов Р.

з


