
Ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-003 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Муассисаи таълимии давлатии «Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» дар шахсияти ректори Донишгоҳ, 
доктори илмҳои тиб, профессор Гулзода Маҳмадшоҳ Қурбоналӣ мувофиқи 
бандҳои 61, 62-и Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 74, 75-и 
Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ гардиданд, розигии 
хуДро ҷиҳати баромад намудан ҳачун муассисаи тақриздиҳанда ва 
пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович дар мавзӯи 
«Ҳувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ 
(таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ)», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-003 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
илми фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 - фалсафаи иҷтимоӣ пешниҳод 
шудааст, баён менамояд.

Дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва 
бандҳои 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ бо мақсади дар шабакаи 
иттилоотӣ-коммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки 
барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвони илмӣ заруранд, 
чунин маълумотро дар бораи муассиса пешниӯод месозем:

Маълумот дар бораи муассисаи тақриздиҳанда

Номи пурраи муассиса 
(бидуни ихтисорот)

Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино»

Номи муассиса бо 
ихтисора (мувофиқи 
Оиннома)

МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Индекс, суроға 734017, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 
хиёбони Рӯдакӣ, 139

Рақами телефони 
тамос, суроғаи 
электронӣ (почтаи
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электронй), суроғаи
сомонаи расмӣ дар 
шабакаи «Интернет»

\¥еЬ зйе: хумҷуЛфтебип.р

Маълумот дар бораи 
роҳбари муассиса:
насаб, ном, номи падар, 
дараҷаи илмӣ, унвони 
илмӣ, вазифа

Гулзода Маҳмадшоҳ Қурбоналӣ - доктори илмҳои 
тиб, профессор, ректори Донишгоҳ

Маълумот дар бораи 
корманди зерсохтори 
муассиса: насаб, ном, 
номи падар, дараҷаи 
илмӣ, унвони илмӣ, 
вазифа

Саидов Абдулманон Саторович - доктори илмҳои 
фалсафа, профессор, мудири кафедраи «Фанҳои 
ҷомеашиносӣ»

Номгӯи интишороти кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯйи 
мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда
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Ректори Муассисаи таълимии 
«Донишгоҳи давлатии тиб 
ба номи Абӯалӣ ибни Си 
доктори илмҳои тиб, про Гулзода М.Қ.
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