
Ба Ш ӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029-H 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИ ЗО И ЯТ
М ан, Ҳомидзода Аслидин -  доктори илмҳои фалсафа, профессор, 

декани факултети таҳсилоти ғоибонаи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 
номи академик Б. Ғафуров, мувофиқи банди 62 «Низомномаи Ш ӯрои 
диссертатсионй» ва бандҳои 71 ва 72-и «Тартиби до дани дараҷаҳои 
илмй», ки б о Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021 таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ҳамчун 
муқарризи расмии диссертатсияи Н азар Муъмин Абдуҷалол дар мавзӯи 
«Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятй», ки ба 
Ш ӯрои диссертатсионии 6Б.КОА-029-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи 
ихтисоси 09.00.11 -  фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, розигиямро 
тасдиқ менамоям.

Тибқи банди 62 «Низомномаи намунавӣ оид ба Ш ӯроҳои 
диссертатсионй» ва бандҳои 71 ва 72 «Тартиби додани дараҷаҳои илмй», 
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021 тасдиқ 
шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи 
иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин 
намудани тартиби додани дараҷаҳои илмй зарур аст, дар бораи худам ва 
интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

1 Насаб, ном, номи падар Ҳомидзода Аслидин
2 Дараҷаи илмӣ ва 

номгӯйи соҳаи илм, 
ихтисоси илмй, ки аз 
рӯйи он диссертатсия 
ҳимоя шудааст

Доктори илмҳои фалсафа, аз рӯйи 
ихтисоси 09.00.11 -  фалсафаи иҷтимой

Унвони илмй Профессор
Номи пурраи муассисае, 
ки ҷойи кори асосй ба 
ҳисоб меравад, вазифаи 
ишғолнамуда

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Боҷон Ғафуров, декани 
факултети таҳсилоти ғоибона

3 Раками телефони тамос, 
почтаи электронй, 
сомонаи расмй дар 
шабакаи «Интернет»

Суроға: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Репина, хонаи 21. ' 
Тел.: (+992) 928250204 
Почтаи эл.:£2ораЬ@шаП.ш

4 Номгӯйи интишороти 
асосии муқарризи расмй 
аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар 
маҷаллаҳои

1. Пайдоиш ва моҳияти давлат. Душанбе, 
2018-79 с. (бо ҳамроҳи Хусейнов Ш.,Тураев 
Ф.) Дастури таълимй -

2. Фалсафаи ваҳдати миллӣ// Ахбори 
института фалсафа, Сиёсатшиносй ва



тақризш аванда дар панҷ 
соли охир (аз 15 мақола 
зиёд пешниҳод
нашавад).

ҳуқуқи ба номи А. Баҳовиддинови
академиям илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

*42019. - ISSN 0235-005Х (74-80 с ) ,
3. Сарвари маърифатпарвар. М аводи 

Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявй 
таҳти унвони «Муаммо ва дурнамои 
ташаккули салоҳияти касбй-педагогии 
омӯзгори оянда» , Хуҷанд, 24 майи соли 
2019). - Хуҷанд: Нури маърифат, 2019.

4. Расстановка и соотношение социально 
политических сил в Таджикистане // “Номаи 
донишгоҳ” ДДХ ба номи академик 
Бобоҷон Ғафуров. Силсилаи илмҳои 
гуманитарӣ ва ҷомеашиносй. -  2020. - №4. 
ISSN 2077-4990 (64-68 с ) .

5. Проблемы семейных обстоятельств. -  
М аводи конференсияи байналхалқӣ 
бахшида ба масъалаҳои мубрами оилавй,- 
Андиҷон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 2020<

6. Омӯзиш ва таҳлили салоҳиятнокии 
дидактикии омӯзгорони оянда// Роҳнамои 
омӯзгор, №2, 2020. 76-84 с.

7. Мақоми арзишҳои миллӣ ва маънавиёт 
дар такомули муносибатҳои байнимиллй// 
“Номаи донишгоҳ” ДДХ ба номи академик 
Бобоҷон Ғафуров. Силсилаи илмҳои 
гуманитарй ва ҷомеашиносӣ. 202 L№L 
ISSN 2077-4990 (69-70 с),

8. Рӯдакий асарларида инсон ва ахлоқ 
масалалари талқини. - “Ёшлар 
тафаккурини ривожлантиришнинг 
долзарб муаммолари” конфренция 
материаллари. - Тошкент, 2021,G-,48 -  52.

Доктори илмҳои фалсафа, профессор, 
декани факултети таҳсилоти ғоибонаи 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 
ба номи академик Б. Ғафуров

Имзои профессори ДДХ 
А. Ҳомидзодаро тасдиқ мекунам 
Сардори шуъбаи кадрҳои 
ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров
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