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Ман, Комилбеков Амид Ёрбекович. номзади илмҳои сиёсӣ, мудири кафедраи 
муносибатҳои байналмилалии Донишкадаи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи бандхои 64 ва 65 
«Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ» ва банди 35 «Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ». ки бо қарори Қукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
26.11.2016, №505 тасдиқ карда шудааст. барои баромад кардан ба хайси 
муқарризи расмӣ аз рӯйи диссертатсияи Ш ерматов Баҳром Грезович дар 
мавзӯи “Нақши давлат дар тағйирпазирии системаи сиёсй дар шароити 
муосир (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)". барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23. 00. 02 - ниҳодҳо, равандҳо 
ва технологияи сиёсӣ (илмҳои сиёсй). розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи бандҳои 64 ва 65 «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои 
диссертатсионӣ» ва банди 24 «Тартиби додани дараҷаҳои илмй». ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.1 1.2016. №505 тасдиқ карда шудааст. бо 
мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ- 
телекоммуникатсионии «Интернет». ки барои таъмин намудани тартиби 
додани дараҷаҳои илмй зарур аст. дар бораи худам ва интишоротам маълумот 
пешниҳод менамоям:

Ном ва насаб____________________
Дараҷаи ил.мй (номгӯи соҳаи илм, 
ихтисосҳои илмӣ, ки аз рӯйи он 
диссерта гсия химоя карда шудааст ) 
Номи пурраи ташкилотс, ки дар он 
муқарриз кор мекунад, вазифаи 
ишголнам) да, суроғаи ташкилот, 
маьлумот барои иртибот
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равандхо ва гехнологияи сиёсӣ. (илмҳои 
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