
Протоколи №7 
ҷаласаи кафедраи фалсафаи факултети сиёсат ва идораи давлат ДДБ ба 

номи Носири Хусрав
аз 12 феврали соли 2022 ш. Бохтар
Иштирок доштанд: аз 18 нафар аъзоён ҳамаи 18 нафар дар ҷаласаи 
кафедра иштирок доштанд. Дар ҷаласа инчунин се нафар даъватшудагон 
иштирок доштанд. Мудири кафедра Субҳонзода С. И. пешниҳод кард, 
ки ҷаласаи кафедра кушода шавад. Зид нест. Бетараф нест. Якдилона 
қабул карда шуд.

РӮЗНОМАИ ҶАЛАСА:
Баррасии рисолаи доктории 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 фалсафӣ).

Унвонҷӯ Пиров А. К. дар бораи нуктаҳои асосии рисолаи 
диссертатсионӣ маъруза кард. Баъд тартиби саволу ҷавоб баргузор 
гардид.

Сипас профессорон, докторони илмҳои фалсафа Усмонзода X. У., 
Саидов А. С. ва Солиҷонов Р. С. (тақризи пешниҳоднамудаи Солиҷонов 
Р. С. мутолиа карда шуд),доктори илмҳои сиёсӣ профессор Саидов А. С., 
н.и.ф., дотсент Субҳонзода С. И. ва саромӯзгори кафедра Шарипов Д. Н. 
дар музокираҳо иштирок намуда ба кори диссертатсионии Пиров А. К. 
баҳои мусбат доданд.

Дар заминаи гуфтаҳои болозикр, ҷапасаи кафедраи фалсафаи факултети 
сиёсат ва идораи давлати ДДБ ба номи Носири Хусрав

ҚАРОРКАРД:
1. Диссертатсияи Пиров А. К. 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 фалсафӣ) таҳқиқоти 
мустақил ва анҷомёфтаи илмӣ мебошад. Дар он тамоми вижагиҳои кори 
диссертационӣ инъикос ёфтааст.
2. Диссертатсияи мазкур ба ташхиси (экспертиза) давраи дуюм дар 
муассиса пешниҳод карда шавад.

Раиси ҷаласа, доктори 
илмҳои сиёсӣ, профессор Саидов А. С.



Мудири кафедраи фалсафаи МДТ 
«Донишгоҳи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав», номзади 
илмҳои фалсафа, дотсент

Котиби ҷаласа, омузгор

Субҳонзода С. И.

Абдуллоева М.

Имзои Саидов А. С., Субҳонзода С. И. ва 
Абдуллоева М.-ро тасдиқ мекунам.

Сардори ШК ва корҳои махсуси 
МДТ «ДДБ ба номи Носири Хус 
« /4 2022 с.

Шукурзод Ҷ. А.
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