
ЌАРОРИ № 24.1 

       Шўрои диссертатсионии 6D.KOA-023 назди Донишгоњи давлатии 

њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон аз  17 октябри соли 2019  оид ба 

њимоя ќабул кардани диссертатсияи Баќоев Шодмонљон 

Сулаймонљонович дар мавзўи «Такмилдињии механизмњои тањия ва 

татбиќи лоињањои сармоягузории минтаќавї  (дар мисоли вилояти 

Хатлони Љумҳурии Тољикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илм аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: 

иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо 

(иқтисодиёти минтақа)  

  

      Шўрои диссертатсионї хулосаи комиссияи ташхиси аввалияро оид ба 

диссертатсияи Баќоев Шодмонљон Сулаймонљонович дар мавзўи 

«Такмилдињии механизмњои тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузории 

минтаќавї  (дар мисоли вилояти Хатлони Љумҳурии Тољикистон)» барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - 

иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи 

корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа) баррасї намуда, 

 

ЌАРОР  МЕКУНАД: 

  

     1. Диссертатсияи Баќоев Шодмонљон Сулаймонљонович дар мавзўи 

«Такмилдињии механизмњои тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузории 

минтаќавї  (дар мисоли вилояти Хатлони Љумҳурии Тољикистон)»  

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - 

иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи 

корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтақа) барои њимояи 

ошкоро ќабул карда шавад. 

  

     2. Ба сифати муќарризони расмї таъин карда шаванд:   

1.  Комилов Сирољиддин Љалолиддинович - д.и.и., профессори 

кафедраи назарияи иќтисодї ва иќтисодиёти љањонии Донишгоњи 

Славянии Россия ва Тољикистон; 

2. Музаффаров Бадриддин Сангалиевич – н.и.и., дотсент, сардори 

Раёсати иќтисод, банаќшагирї дар соњаи маориф ва илми Вазорати 

маориф ва илми Љумњурии Тољикистон. 

      3. Ба сифати муассисаи таќриздињанда таъин карда шавад:   

Донишгоњи молия ва иќтисоди Тољикистон (734067, ш. Душанбе, кучаи 

Нахимов 64/14, тел. +992 231 08 43;  http:www.feit.tj) 



      

     4. Рўйхати аъзоёни Шўро - мутахассисон аз рўйи самти диссертатсияи 

баррасишаванда дар њайати зерин тасдиќ карда шавад: 

1. Шарифзода М.М., д.и.и., профессор 

2. Абдуѓафоров А., д.и.и., профессор 

3. Ризоќулов Т.Р., д.и.и., профессор 

4. Бобољонов Д.Д., д.и.и., профессор 

5. Ѓозибеков С.А., д.и.и., профессор 

   

  

 5. Санаи њимоя  23 январи соли 2020 таъин карда шавад.    

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

 
 

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


