
ЌАРОРИ   

       Шўрои диссертатсионии 6D.KOA-023 назди Донишгоњи давлатии 

њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон аз 12 декабри соли 2020 оид ба 

њимоя ќабул кардани диссертатсияи Шарипова Шаҳноза Абдуразоқовна 

дар мавзўи «Такмили таъминнокии инфрасохтории иқтисодиёти минтақа 

дар шароити бозор (дар мисоли вилояти Суѓди Љумҳурии Тољикистон)» 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - 

иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа)  

  

      Шўрои диссертатсионї хулосаи комиссияи ташхиси аввалияро оид ба 

диссертатсияи Шарипова Шаҳноза Абдуразоқовна дар мавзўи «Такмили 

таъминнокии инфрасохтории иқтисодиёти минтақа дар шароити бозор 

(дар мисоли вилояти Суѓди Љумҳурии Тољикистон)» барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илм аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва 

идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа) баррасї намуда, 

 

ЌАРОР  МЕКУНАД: 

  

     1. Диссертатсияи Шарипова Шаҳноза Абдуразоқовна дар мавзўи 

«Такмили таъминнокии инфрасохтории иқтисодиёти минтақа дар 

шароити бозор (дар мисоли вилояти Суѓди Љумҳурии Тољикистон)»  

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - 

иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа) барои 

њимояи ошкоро ќабул карда шавад. 

  

     2. Ба сифати муќарризони расмї таъин карда шаванд:   

- Самандаров Искандар Ҳусейнович, доктори илмњои иќтисодї, 

профессор, муовини ректор оид ба тарбияи  Донишгоҳи аграрии 

Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур; 

- Алимов Анвар Латифович, номзади илмњои иќтисодї, дотсент, мудири 

бахши иқтисодиёти минтақаҳои Институти иқтисодиёт ва демографияи 

Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

3. Ба сифати муассисаи таќриздињанда таъин карда шавад:   

Донишгоњи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17; 

тел.: +992 (37) 2 21 7711, суроѓаи электронї  info@tnu.tj) 

  

mailto:info@tnu.tj


     4. Рўйхати аъзоёни Шўро - мутахассисон аз рўйи самти диссертатсияи 

баррасишаванда (аз рўйи мављудияти маќолањои илмї) дар њайати зерин 

тасдиќ карда шавад: 

1. Шарифзода М.М., д.и.и., профессор; 

2. Бойматов А.А., д.и.и., профессор; 

3. Рањимов А.М., д.и.и., профессор; 

4.  Пулатова И.Р., д.и.и., профессор; 

5. Хусаинов М.Ќ., д.и.и., профессор. 

   

  

 5. Санаи њимоя 17 марти соли 2021 соати 12.00 таъин карда шавад.  

 

 6. Ба чопи автореферат иҷозат дода шавад.    

 

 
 
Раиси Шўрои диссертатсионї,  
д.и.и., профессор                                                     Шарифзода М.М. 

 
 

Котиби Шўрои диссертатсионї, 
н.и.и., дотсент                                                        Самадова З.А.  


