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Ман Шоисматуллоев Шоназар -доктори илмҳои сотсиологӣ, 
профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 
мудири шуъбаи сотсиологияи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва 
ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ мувофиқи бандҳои 67 ва 69 
«Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои 
баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ аз рӯйи диссертатсияи 
Пиров Аламшо Каримовия дар мавзуи “Ҳувияти чандсатҳи 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 фалсафӣ) 
розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи бандҳои 69-73, 74-77, 79 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», 
ки бо қарори Ҳукумати ҶумҳурииТоҷикистон аз «30» июни соли 2021, № 
267 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар 
шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои 
таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи 
худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

1. Насаб, ном, номи падар Шоисматуллоев Шоназар

2. Дараҷаи илмӣ ва номгӯи 
соҳаи илм, ихтисоси 
илмӣ, ки аз рӯйи онҳо 
диссертатсия ҳимоя
шудааст

Доктори илмҳои сотсиологӣ, профессор 
аз рӯйи ихтисоси 22.00.04 - Сохтори 
иҷтимоӣ, ниҳодҳо ва равандҳои иҷтимоӣ 
(илмҳои сотсиологӣ), узви вобастаи 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,

3. Номи пурраи муассисае, 
ки ҷойи кори асосӣ ба 
ҳисоб меравад, вазифаи 
ишғол намуда

мудири шуъбаи сотсиологияи Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба 
номи А. Баҳоваддинови АМИТ, ш. 
Душанбе, х. Рудакӣ 33

4. Рақами телефони тамос,

Почтаи элекронӣ,
сомонаи расмӣ дар 
шабакаи «ИНТЕРНЕТ»

Тел. моб. (+992) 935086878

а1ког@таП.ги



5. Номгӯи интишороти
асосии корманди
муассиса аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия дар
маҷаллаҳои илмии
тақризшаванда дар 5 
соли охир (на зиёда аз 15 
интишорот)
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Имзои Шоисматуллоев Ш. - ро ро тасдиқ менамоям.

Нозири калони кадрҳби ИнсТИтути фалсафа, 
сиёсатшиносӣ вайАЙЙёЙоША-Баҳоваддинови 
АМИТ, ШозедовХ
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