
  

 

КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНИИ  

НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ФАРМОИШ  

 

аз  «    2     »     майи      соли 2018                   №   53                                         ш. Душанбе                                

 

Дар бораи таъсиси  

шӯрои диссертатсионӣ 

 

Мутобиқи банди 12 Низомномаи Муассисаи давлатии «Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва банди 17 

«Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ», 

                                   ФАРМОИШ    МЕДИҲАМ: 

Дар назди Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи 

М.Турсунзода шӯрои диссертатсионӣ барои дарѐфти дараҷаи илмии доктори 

фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос доир ба ихтисосҳои 6D090600 – Фаъолияти 

фарҳангӣ – фароғатӣ, 6D091000 – Китобдорӣ ва 6D020400 - Фарҳангшиносӣ дар 

ҳайати пешниҳодшуда тасдиқ карда шавад (замима мегардад). 

1. Рамзи шӯрои диссертатсионӣ 6D.КОА –043 ва муҳлати фаъолияти он 2 

(ду) сол муқаррар карда шавад. 

2. Мутобиқи банди 163 боби 10 «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои 

диссертатсионӣ» ҳимояи диссертатсияҳо барои дарѐфти дараҷаи илмии 

номзади илм аз рӯйи ихтисосҳои 22.00.04 – Сохтори иҷтимоӣ, ниҳодҳо ва 

равандҳои иҷтимоӣ, 05.25.03 – Китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ, 

китобшиносӣ, 24.00.01 – Назария ва таърихи фарҳанг иҷозат дода шавад. 

3. Матни фармоиши мазкур дар муҳлати 10 рӯз аз рӯзи ба имзо расиданаш 

дар сомонаи КОА ҷойгир карда шавад. 

4. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба уҳдаи шуъбаи аттестатсионии илмҳои 

ҷамъиятӣ- гуманитарӣ гузошта шавад.    

 

Асос: хулосаи шуъбаи аттестатсионии илмҳои ҷамъиятӣ- гуманитарӣ ва 

қарори Раѐсати КОА аз 26 апрели соли 2018, № 4/1 

  

 

Раис                                                               А. Розиқзода 

                                                                                              



 

                                                                                         Замима 

ба фармоиши раиси Комиссияи 

                                                                                          олии аттестатсионии  назди 

 Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон 

                                                                                         аз «    2   » майи соли 2018, № 53    

 

                                                        Ҳайати 

шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-043 дар назди Донишкадаи 

давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода 

1. Идиев 

Хайриддин 

Усмонович 

 

 раиси шӯро, доктори илмҳои фалсафа; 

09.00.11 - Фалсафаи иҷтимоӣ  

6Д020400 - 

Фарҳангшиносӣ, 

6D090600 - Фаъолияти 

фарҳангӣ-фароғатӣ 

2. Сафари 

Сулаймонӣ 

 

муовини раиси шӯро, доктори илмҳои  

педагогӣ; 05.25.03 -   Китобхонашиносӣ, 

библиографияшиносӣ, китобшиносӣ 

6Д020400 – 

Фарҳангшиносӣ, 

6D091000- Китобдорӣ 

3. Мирахмедов 

Фарҳод 

Махсудович  

котиби илмии шӯро, номзади  илмҳои 

педагогӣ;  13.00.05 – Назария, методика 

ва ташкили фаъолияти иҷтимоӣ – 

фарҳангӣ.  

6Д020400 – 

Фарҳангшиносӣ 

4. Амиров  

Раҷабмад  

узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ;

13.00.05 – Назария, методика ва ташкили

фаъолияти иҷтимоӣ – фарҳангӣ,

6D090600 - Фаъолияти 

фарҳангӣ-фароғатӣ,  

5. Бирженюк  

Григорий   

Михайлович 

 

узви шӯро, доктори илмҳои

фарҳангшиносӣ; 24.00.00 –

Фарҳангшиносӣ.

6Д020400 – 

Фарҳангшиносӣ, 

6D090600 - Фаъолияти 

фарҳангӣ-фароғатӣ,  

6. Латифзода  

Диловари  

Назришо 

 

узви шӯро, доктори илмҳои педагогӣ; 

13.00.05 – Назария, методика ва ташкили 

фаъолияти иҷтимоӣ – фарҳангӣ. 

6Д020400 – 

Фарҳангшиносӣ, 

6D090600 - Фаъолияти 

фарҳангӣ-фароғатӣ,  

7. Муҳиддинов  

Сайдали 

Раҷабович  

узви шӯро, доктори илми таърих; 

07.00.09 - Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ 

ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ 

 

6D091000 - Китобдорӣ 

8. Нарзуллоев 

Баҳрулло 

Хайруллоевич 

узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ; 

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи 

педагогика ва таҳсилот 

6D090600 - Фаъолияти 

фарҳангӣ– фароғатӣ,  

 

9. Раҳимов 

Саъдулло         

Хайруллоевич 

узви шӯро, доктори  илмҳои фалсафа;

09.00.03 – Таърихи фалсафа.

6Д020400 – 

Фарҳангшиносӣ, 

6D090600 - Фаъолияти 



 

 

 

фарҳангӣ-фароғатӣ 

10. Сафаралиев  

Бозор    

Сафаралиевич 

 

узви шӯро, доктори илмҳои педагогӣ; 

13.00.05 - Назария, методика ва ташкили 

фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ  

 

6D090600 - Фаъолияти 

фарҳангӣ-фароғатӣ, 

6D091000 - Китобдорӣ 

11. Турсунова 

Муборак 

Ғаффоровна 

узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ; 

13.00.01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи 

педагогика ва таҳсилот  

 

6Д02040 – 

Фарҳангшиносӣ 

   

12. Холов 

Бозорбой  

Сайфуллоевич  

 

узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ; 

05.25.03 - Китобхонашиносӣ, 

библиографишиносӣ, китобшиносӣ 

 

6D091000 - Китобдорӣ 

13. 

 

 Хоҷаев 

Меҳровар 

Пардалиевич 

узви шӯро, номзади илмҳои таърих;

07.00.02 - Таърихи ватанӣ

 

6Д090600 - Фаъолияти 

фарҳангӣ-фароғатӣ 

  

14. 

 

Ҳалимов     

Неъматулло 

 

узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ; 

13.00.05 - Назария, методика ва ташкили 

фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ 

 

6D090600 - Фаъолияти 

фарҳангӣ-фароғатӣ 

15. Шосаидзода 

Сафар   

Ҳасанович 

узви шӯро, номзади илмҳои педагогӣ; 

05.25.03 – Китобхонашиносӣ, 

библиографишиносӣ, китобшиносӣ 

  

6D091000 - Китобдорӣ 


