Суратҷаласаи № 16
ҷаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-053 факултети геологиям
Донишгоҳи миллим Тоҷикистон.
аз 25 сентябри соли 2020

ш. Душанбе
Иштирок намуданд: аз 16
аъзои шурои
диссертатсионӣ
иштирок доштанд 15 нафар

Оғозиҷаласа: 11:00
Анҷоми ҷаласа: 11:45

25 сентябри соли 2020 соати 11:00 дар зали шурои олимони
факултети геологиям Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш. Душанбе, Буни
Ҳисорак, «Шаҳраки донишҷӯён») ҷаласаи Шурои диссертатсионии
6D.KOA-053 баргузор гардид.
Рӯзномаи ҷаласа:
1. Пешниҳоди диссертатсияи номзадии унвонҷӯи кафедраи география
ва сайёҳии факултети химия, биология ва географиям Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Гадоев Шерали
Давлатович дар мавзӯи «Шароити геоэкологии мамнуъгоҳи «Даштиҷум»
ва арзёбии зарфияти он барои ташкили туризми экологӣ» барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои география аз рӯйи ихтисоси: 25.00.36 геоэкология ва идоракунии истифодабарии табиат барои ҳимояи кушод
ва маълум намудани таърихи он.
2. Масъалаҳои ҷорӣ.
ШУНИДА ШУД: Раисикунандаи ҷаласа, муовини Раиси шуро,
профессор Валиев Ш .Ф. ҳозиринро бо рӯзномаи ҷаласа шинос намуда
ҳамзамон аз раиси комиссиям ташхисй номзади илмҳои геология ва
минералогия, дотсент Ниёзов А.С. хоҳиш намуд, ки хулосаи комисиияи
ташхисй - “Ташхиси аввалия”-ро дойр ба диссертатсияи номзадии Гадоев
Шерали Давлатович дар мавзӯи «Шароити геоэкологии мамнуъгоҳи
«Даштиҷум» ва арзёбии зарфияти он барои ташкили туризми экологй» ба
ҳозирин намоянд.
Ниёзов А.С.: Пеш аз ҳама сипоси худро ба аъзоёни шуро иброз
медорам, нисбати он ки ба мо ва алалхусус ба ман барои хулоса
баровардан ба кори мазкур боварй намудед. Диссертатсияи номзадии
Гадоев Шерали Давлатовичро таҳти мавзӯи «Шароити геоэкологии
мамнуъгоҳи «Даштиҷум» ва арзёбии зарфияти он барои ташкили туризми

экологӣ» мо дар якҷоягӣ бо аъзоёни шуро, номзадони илмҳои геология ва
минералогия Алидодов Б.А. ва Фозилов Нивоншо Нурович (Рамзи
ихтисоси илмиашон дар Шурой диссертатсионй 6D91100 - Геоэкология
ва идоракунии истифодабарии табиат) дида мавриди таҳлилу баррасй
қарор додем. Бояд қайд кунам, ки диссертатсия хело ҳам пурмазмун ва хуб
навишта шуда, ба талаботҳои КОА-и назди Президента Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Дар навбати худ комиссияи ташхисй
номзадии мутахассисини зеринро ба сифати муқарризони расмии
диссертатсия пешниҳод менамояд: Абдураҳимов Садриддин Яминович доктори илмҳои геология ва минералогия, профессори факултети
геоэкологияи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б. Гафуров; Разиков
Бахтиёр Хашимович - номзади илмҳои иқтисодй, дотсенти кафедраи
менеҷмент ва туризми Донишгоҳи славянин Русияю Тоҷикистон. Бо
назардошти самт ва муҳтавои диссертатсияи Гадоев Ш.Д. ба сифати
муассисаи пешбар Институти масоили об, гидроэнергетика ва экологияи
АМИ Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод менамояд. Ногуфта намонад,
ки аъзоёни шуро ба фикри мо дойр ба тақризгарон ва муассисаи пешбар
метавонанд норизо бошанд.
Валиев Ш.Ф.: Ҳамкорони муҳтарам мо баромади раиси комиссияи
ташхисиро дойр ба кори диссертатсионии Гадоев Ш.Д. шунидем. Аз
ҳозирин мехостам пурсам, ки дойр ба хулосаи комиссия ягон чи гуфтан
мехоҳад ва ё пешниҳоде дорад, марҳамат ибрози ақида намояд. Агар
аъзоёни шуро зид набошанд дойр ба масъалаи мазкур ва хамзамон оид ба
маълум намудани таърихи ҳимояи кушоди рисолаи диссертатсионии
Гадоев Ш.Д. котиби илмии шуро муҳтарам Андамов Раҷабалй Шамсович
фикрашонро пешниҳод намоянд.
Андамов Р.Ш.: Ташаккур, муҳтарам Раисикунандаи ҷаласа,
муҳтарам аъзоёни Шурой диссертатсионй раҳмат барои сухан доданатон.
Фикр мекунам комиссияи ташхисй дойр ба рисолаи диссертатсионии
Гадоев Ш.Д. хулосаи беҳтаринро пешниҳод намуданд ва интихоби
тақризгарон ва муассисаи пешбар айни муддао буда онҳо ба самти кори
илмии мазкур мувофиқанд. Ва нисбати таъйини рӯзи ҳимояи
диссертатсияи номзадии Гадоев Шералӣ Давлатович пешниҳод дорам, ки
дар анҷоми соли ҷорй, аниқтараш рӯзи 30.12.2020 сол имояи кори
мазкурро амалй менамудем хуб мешуд, чаро ки ин аз рӯйи талаботи КОАи назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди се моҳ мешавад ва дар
навбати худ соли 2020-ро шурои мо бо ҳимояи кори номзадӣ ҷамъбаст
менамуд.
Фозилов Ҷ.Н.: Ман пешниҳоди котиби илмии шуроро дастгирй
менамоям ва хоҳиш менамудам, ки дигар аъзоёни шуро низ ин
пешниҳодро дастгирй намоянд.
Аъзоёни шурои диссертатсионй пешниҳоди Андамов Р.Ш ва
Фозилов Ҷ.Н.-ро якдилона дастгирй намуданд.

Валиев Ш.Ф.: Ҳамкорони муҳтарам пешниҳод менамоям, ки қарори
шурои диссертатсиониро нисбати кори диссертатсионии Гадоев Ш.Д.
қабул намоем.
ҚАРОР КАРДА ШУД:
1. Хулосаи баҳои мусбии комиссияи ташхисӣ ба диссертатсияи
номзадии Гадоев Ш.Д. ҳамчун асос қабул карда шавад.
2. Диссертатсияи номзадии Гадоев Шерали Давлатович «Шароити
геоэкологии мамнуъгоҳи «Даштиҷум» ва арзёбии зарфияти он барои
ташкили туризми экологӣ» баҳри дарёфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои география аз рӯйи ихтисоси “25.00.36 - Геоэкология ва
идоракунии истифодабарии табиат” барои ҳимоя тавсия до да шавад.
3. Ба сифати муқарризони расмӣ Абдураҳимов Садриддин Яминович
- доктори илмҳои геология ва минералогия, профессори факултети
геоэкологияи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Б.Гафуров; Разиков
Бахтиёр Хашимович - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи
менеҷмент ва туризми Донишгоҳи славянин Русияю Тоҷикистон тавсия
карда шавад.
4. Муассисаи пешбар Института масоили об, гидроэнергетика ва
экологияи АМИ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.
5. Барои ҷой до дани эълон, текста диссертатсия ва автореферат дар
сайта ДМ Т ва КОА-и назди Президента Тоҷикистон иҷозат до да шавад.
6. Барои таҳияи автореферат ба микдори 100 нусха иҷозат до да
шавад.
7. Рӯзи ҳимоя «30» декабри соли 2020, соати 10.00 дақиқа муайян
карда шавад.
Қарори шуро ба овоз монда шуд.
Ҳамагон онро бо як овоз дастгирй намуданд.

Муовини Раиси Шурои диссертатсионии
6D.KOA-053, д.и.г.-м., профессор
Котиби илмии Шурои диссертатсионии
6D.KOA-053, н.и.г.-м., и.в. дотсент
25.09.2020 с.
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