
Ба Ш ӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029-H 
назди Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгоҳи миллим Тоҷикистон»
(734025 ҶТ, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакй, 17)

РИЗОИ ЯТ
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии омӯзгории 

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнй» дар шахсияти ректори донишгоҳ, 
доктори илмҳои таърих, профессор, Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло 
мувофиқи баидҳои 61, 62-и Низомиомаи Ш ӯрои диссертатсионй ва 
бандҳои 74, 75-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмй», ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистои аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ гардидаанд, розигии худро ҷиҳати баромад намудан ҳамчун 
муассисаи пешбар ба диссертатсияи Н азар Муъмин Абдуҷалол таҳти 
унвони «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ», ки 
ба Ш ӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029-h назди Муассисаи давлатии 
таълимии «Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи 
илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 -  фалсафаи 
иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи Ш ӯрои диссертатсионй ва бандҳои 
74, 75-и «Тартиби додани дарачахои илмй», ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
гардидаанд, ба роҳбарӣ гирифта, бо максади дар ш абакаи иттилоотй- 
телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки 
барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони илмй 
заруранд, инчунин маълумотро дар бораи муассиса пешниҳод менамоям:

Маълумот дар бораи муассисаи нешбар

Номи иурраи муассиса 
(бидуни ихтисорот)

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнй»

Номи ихгисоршудаи 
муассиса (мувофиқи 
оиниома)

ДДОТ ба номи Садриддин Айнй

Индекс, адрес 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
хиёбони Рӯдакӣ, 121.

Раками гелефони тамос, 
cypof аи почтаи 
электронй,суроғаи 
сомонаи расмй дар 
шабакаи «Интернет»

Телефон: +992(37) 224-13-83 
E-mail: info@tgpu.tj 
WWW: www.tgpu.tj
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Маълумот дар бораи 
роҳбари муассиса: насаб, 
ном, номи падар; дарачаи 
илмй, унвони ИЛ М Ӣ ,  

вазифа__________________

Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло -  
доктори илмҳои таърих, профессор, Ректори
ДОНИШГОҲ

Маълумот дар бораи 
роҳбари идораи 
зерсохтори муассиса: 
насаб, ном, номи падар; 
дараҷаи илмй, унвони 
илмй, вазифа__________

Бердиев Ш оҳназар Пирназарович -  номзади 
илмҳои фалсафа, дотсент, мудири кафедраи 
фалсафаи донишгоҳ

Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) аз 
рӯйи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда дар панҷ 
соли охир (аз 15 мақола зиёд нешниҳод нашавад)_________________________
1.Самиев Б.Ҷ., Бердиев Ш.П. Ҳолат ва сатҳи ифротгароии динй дар байни 
ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе -  
2021, №3-4(3-4)., саҳ. 103-112.
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3.Давлатов P.JI. Андешаҳои астрономй ва консепсияи Ибни Рушд ҳамчун 
ҷанбаҳои муҳимтарини ҷаҳонбинии ӯ. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе 
-2021 , №1(1)., саҳ.23-29.
4.Асрорй М. Таноеуби фазилатҳои инсонӣ ва таҳкири шарафу эътибор.
Паёми донишгоҳи омӯзгорй. Душанбе -  2021, №1(1)., саҳ.41-46.
5.3икирзода Ҳ. Ҷойгаҳ ва нақши ҷомеаи инсонӣ дар таълимоти Ибни 
Халдун. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе -  2021, №1(1’)., саҳ.46-55.
6.Мирасанов М. В., Холов С. Ифротгарой ва таҳаммулпазирӣ: таҳлили 
иҷтимой -  фалсафй . Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе -  2021, №1(1)., 
саҳ. 56-61.
7.Самиев Б.Ҷ. Фалсафаи тарбияи табии Жан Жак Руссо ва нақши он дар 
ташаккули шахсият. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе -  2021, №1(1)., 
саҳ.81-90.
8.Бердиев Ш.П. Масъалаи ташреҳ ва пешгӯй дар фалсафаи илми муосир. 
Паёми донйшгоҳи омӯзгорй. Душанбе -  2021, №1(1)., саҳ. 97-102.
9.Мирасанов М.В. Танқиди демократия дар таълимоти фалсафаи иҷтимоии 
Афлотун. Паёми донишгоҳи омӯзгорй. Душанбе -  2021, №2(2)., саҳ.53- 58. 
Ю.Султонзода С. Нақши Мӯсо Диноршоев дар тадвин ва танзими 
истилоҳоти фалсафии тоҷикй. Паёми донишгоҳи омӯзгорй. Душанбе -  2021, 
№2(2)., саҳ.104-108.
П.Бердиёрова Г. Асосҳои назариявй -  методологии ташаккулёбии 
муколамаи фарҳангҳо. Паёми донишгоҳи омӯзгорй. Душанбе -  2021, №2(2)., 
саҳ. 109-112.
12Давлатов Р., Бердиёрова Г. Метафизико-онтологические категории 
бытия природы. Паёми донишгоҳи омӯзгорй. Душанбе -  2021, №2(2).,саҳ.17- 
26.
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13.Давлатов P. Jl. К анализу категориального аппарата философко- 
метафизической онтологии ибн Рушда. Ахбори Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон. №4, 2020., саҳ. 17-23.
14. Асрорй М. Таҳлили таърихӣ -  фалсафии масоили шаъну шарафи инсон 

аз дидгоҳи нав. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе -  2022, №1(5)., саҳ.12- 
16.
15. Асрорй М., Усмонзода X. Современные общественные реалии и 
стратегия их осмысления. Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе -  2022, 
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Монографияҳо
1. Қаҳҳоров Ғ. Ғ. Омилҳои ифротгароии динй ва нақши ҷомеаи 
шаҳрвандй дар пешгирии он. Душанбе: 2022 -  с. 104
2. Асрорй М., Холов С., Инсон, арзиш ва фарҳанг. Душанбе: 2022- с. 112
3. Асрорй Мирзошоҳрух. М асъалахои сиёсӣ - иҷтимоии ҳифзи истиқлол 
ва таҳкими миллӣ дар Тоҷикистон. Душанбе “Истеъдод” 2022-С.255
4. М ирасанов М., Зикирзода Ҳ. “Сотсиология дар нақш аҳо” Душанбе 
2021, -с.158
5. Назариев Р., М ирасанов М. Зикирзода Ҳ. “Фалсафа дар нақшаҳо” 
Душанбе: 2021- с. 153
6. Бердиев Ш .П. “Дастури таълимй -  методй аз фанни фалсафа” 
Душанбе: 2021- с. 153

Ректори ДДОТ ба номи С. Айнй, 
доктори илмҳои таърих, профессор
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