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иҷтимоии Тоҷикистон дар заминаи 
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Мақола ва фишурдаҳо

Тамоюлоти дигаргуниҳои ҷаҳони 
муосир ва нақши онҳо дар сохторёбии 
муносибатҳои иҷгимоии ҷомеаи тоҷик

«Ахбори Институти ФСҲ АИ 
ҶТ». -№1, 2017. С. 10-15.

Вижагиҳои дарки зарфияти
падидаҳои фарҳангӣ аз дидгоҳи 
ҷомеашиносии муосир.

Маҷаллаи «Фарҳанг ва санъат», 
2019, № 1,-с. 11-20

Дигаргуншавии меъёрҳои арзишӣ 
дар муносибатҳо ва муоширати 
иҷтимоии одамон дар заминаи 
равандҳои навзуҳури ҷаҳони 
муосир

«Ваҳдат, Давлат, Президент». 
Душанбе: «Истеъдод», 2020. - саҳ. 
171- 176.

Таъсири падидаҳои навзуҳури 
иҷтимоӣ ба низомҳои ҷамъиятӣ.
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Душанбе: «Истеъдод», 2020. - саҳ. 
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