
ПРОТОКО ЛИ №53

Маҷлиси Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-OI8 дар заминаи Института 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академиям

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз «18» октябри соли 2019 ш.Душанбе

Ҳайати Шӯрои диссертатсионй дар 
шумораи 17 нафар тасдиқ шудааст.
Дар маҷлис 12 нафар иштирок доштанд. 
(варақаи ҳозиршавӣ замима мегардад).

РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:

Дар бораи қабул намудани диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович 
дар мавзуи “Тундгароии динӣ ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии 
ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои сиёсй аз рӯи ихтисоси 23.00.02 -  ниҳодҳо, равандҳо ва 
технологияи сиёсӣ.

Раиси Шӯро Шоисматуллоев Ш. ва раиси комиссияи ташхис 
(эксперта) доктори илмҳои сиёсӣ Искандаров А., суханронӣ намуда, иброз 
доштанд, ки хулосаи комиссияи ташхиси (экспертии) оид ба диссертатсияи 
Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович дар мавзуи “Тундгароии динй ва 
паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон)” 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 
23.00.02- ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ, мувофиқ буда, мусбат 
арзёбӣ мегардад.

ҚАРОР КАР ДА ШУД:

1. Диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович дар мавзуи 
“Тундгароии динӣ ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии 
ҷомеа (таҷрибаи Тоҷикистон)” барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 -  ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияи сиёсӣ қабул карда шавад.

2. Хулосаи комиссияи ташхис (эксперта) оид ба диссертатсияи Хоҷаев 
Ҳикматулло Ҳимматович, ки таҳти роҳбарии доктори илмҳои сиёсӣ, 
Искандаров А., омода шудааст, мусбат эътироф карда шавад.

3. Санаи ҳимояи диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович 28 
январи соли 2020 таъйин карда шавад.



4. Муқарризони расмӣ (оппонент) оид ба диссертатсияи Хоҷаев 
Ҳикматулло Ҳимматович шахсони зерин таъйин карда шаванд:
Зиёев Идибек Ғозиевич, доктори илмҳои фалсафа, профессори 
Кафедраи онтология ва назарияи маърифати Донишгоҳи миллим 
Тоҷикистон;
Саидзода Шӯҳрат Шукурович, номзади илми сиёсӣ, дотсенти 
кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва 
сиёсати Тоҷикистон (ДДҲБСТ)

5. Ба ҳайси ташкилоти тақриздиҳанда кафедраи сиёсатшиносӣ ва 
муносибатҳои байналмиллалии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав тасдиқ карда шавад.

6. Нашри автореферата унвонҷӯро, ки барои ҳимояи диссертатсия 
пешниҳод гардидааст, иҷозат дода шавад.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 12 нафар; «муқобил» - 0; «бетараф» - 0.

И.в.Котиби Шур 
диссертатсионӣ,

Раиси Шурои ди
д.и.с., профессор

Усмонова З.М.

Шоисматуллоев Ш.


