
Ба Шурои диссертатсионии бВ.КОА-029-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ
Ман, Ҳомидзода Аслидин - доктори илмҳои фалсафа, профессор, 

декани факултети таҳсилоти ғойибонаи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 
номи академик Б. Бафуров, мувофиқи банди 62 «Низомномаи Шурои 
диссертатсионӣ» ва бандҳои 71 ва 72-и «Тартиби додани дараҷаҳои 
илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 
2021 таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ҳамчун 
муқарризи расмии диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович дар мавзуи 
«Ҳувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои 
бисёрфарҳангӣ», ки ба Шурои диссертатсионии 6Э.КОА-029-И назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
иймҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои 
фалсафӣ) пешниҳод шудааст, розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи банди 62 «Низомномаи намунавӣ оид ба Шуроҳои 
диссертатсионӣ» ва бандҳои 71 ва 72 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», 
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021 тасдиқ 
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 Ҳомидзода Аслидин
2 Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи 

соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, 
ки аз рӯйи он диссертатсия 
ҳимоя шудааст

Доктори илмҳои фалсафа, аз рӯйи 
ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ

Унвони илмӣ Профессор
Номи пурраи муассисае, 
ки ҷойи кори асосӣ ба 
ҳисоб меравад, вазифаи 
ишғолнамуда

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров, декани 
факултети таҳсилоти ғойибона

3 Рақами телефони тамос, 
почтаи электронӣ,
сомонаи расмӣ дар
шабакаи «Интернет»

Суроға: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Репина, хонаи 21.
Тел.: (+992) 928250204
Почтаи эл.: Гхора11@та11.ги

4 Номгӯйи интишороти
асосии муқарризи расмӣ аз 
рӯйи мавзуи диссертатсия 
дар маҷаллаҳои
тақризшаванда дар панҷ 
соли охир (аз 15 мақола
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Имзои профессори ДДХ
А. Ҳомидзодаро тасдиқ мекунам
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