
ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии Шурои диссертатсионии 6Д.КОА-029 дар назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Пиров Аламшо 
Каримович дар мавзуи «Ҳувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он 
дар фазои бисёрфарҳангӣ (таҳлили фалсафӣ-ичтимоӣ)», барои дарёфти 
дарачаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - 
фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафй) пешниҳод шудааст

1. Диссертатсияи Пиров А.К. дар мавзуи «Ҳувияти чандсатҳӣ ва 

хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ» яке аз масъалаҳои 

калидии фалсафаи иҷтимоӣ ба ҳисоб рафта, аз назари актуалӣ будан 

имрӯзҳо таваҷҷуҳи мутафаккирону донишмандони зиёдеро ба худ ҷалб 

намудааст. Муаллиф бо такя аз ин мавқеъ пажӯҳиши густурда ва 

муфассалеро анҷом додааст, ки он дорои арзиши баланди илмӣ мебошад. 

Зикр кардан ба маврид аст, ки дар таҳқиқоти илмӣ диссертант аз усул ва 

равишҳои маъмули илмҳои фалсафӣ истифода намуда, марҳалаҳои 

ташаккули ҳувияти чандсатҳиро дар ҷомеаи тоҷикистонӣ мавриди 

пажӯҳиш қарор дода, ба натиҷаҳои муайяни илмӣ комёб гардидааст.

2. Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и «Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 

уми июни соли 2021 таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Дар 

диссертатсия муҳақиқ доир ба мафҳумҳои калидии таҳқиқот, таърихи 

ташаккули назарияҳои дахлдор ва методологияи омӯзиши масъалаи 

мазкур маълумоти муфассал овардааст. Илова бар ин, диссертант 
раванди ташаккули ҳувияти чандсатҳиро тариқи равишу усулҳои дуруст 

ва аз мавқеи илмӣ таҳлилу баррасӣ кардааст. Диссертатсия кори 

анҷомёфта буда, аз тарафн муаллиф мустақилона навишта шудааст ва 

дорои мазмуни амиқу мантиқи ягона мебошад. Натиҷа ва нуқтаҳои 

навини илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи 

диссертатсияро нишон медиҳанд.

3. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқоти мазкур бо шиносномаи ихтисоси 
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тибқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми феврали соли 2022, №38шд ҳуқуқи қабули 

диссертатсияҳо дода шудааст, мувофик мебошад. Ҳамзамон таҳқиқот ба 

талаботи Феҳристи ихтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо карори Раёсати 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2017 таҳти №5/2 тасдиқ шудааст, 

мувофиқат мекунад.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 2 монография ва 26 мақолаи илмӣ, 

аз ҷумла 16 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 

расонида шудаанд, ки онҳо фарогири 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, мувофиқ мебошад.

5. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Пиров А. К. 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 медиҳанд.

6. Дар рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Пиров А. К. 

маълумоти ғайрисаҳеҳ дида намешавад. Банди 61-и Низомномаи Шурои 

диссертатсиониро, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон аз 30- 

юми июни соли 2021, №267 тасдик гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, 

комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович дар мавзуи «Ҳувияти 

чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ 

(таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ)», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои 
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фалсафӣ), ки ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-029 назди Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъйин 

карда шаванд:
Ҳомидзода Аслиддин - доктори илмҳои фалсафа, профессор, декани 

факултети таҳсилоти ғойибонаи 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;

Шоисматуллоев Шоназар - доктори илмҳои сотсиологӣ, профессор, 

мудири шуъбаи сотсиологияи Институти фалсафа, сиёсат ва ҳуқуқи ба 

номи А. Баҳоваддинови АМИТ.

3. Пешниҳод карда мешавад, ки оид ба диссертатсияи Пиров А.К. 

ба сифати муассисаи тақриздиҳанда Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистн ба номи Абӯалӣ ибни Сино таъйин 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: г (/
доктори илмҳои фалсафа, профессор, 
аъзои Шурои диссертатсионӣ ( Ҷононов С.

Аъзои комиссия:
доктори илмҳои фалсафа, профессор,'
узви вобастаи АМИТ, /
аъзои Шурои диссертатсионӣ Музаффарӣ М.

Аъзои комиссия:
доктори илмҳои фалсафа, 
аъзои Шурои диссертатси Зиёев И. Ғ.


