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РИЗОИЯТ

Ман, Саидзода Шӯҳрат Шукур, номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, 
мудири кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва 
сиёсати Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 64 ва 65 «Низомномаи намунавӣ оид 
ба шӯрои диссертатсионӣ» ва банди 35 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки 
бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.11.2016, №505 тасдиқ кар да 
шудааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмй аз рӯйи 
диссертатсияи Хоҷаев Ҳикматулло Ҳимматович дар мавзӯи «Тундгароии 
динӣ ва паҳншавии он дар шароити тағйирпазирии ҷомеа (таҷрибаи 
Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи 
ихтисоси 23.00.02 -  ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ, розигиямро 
тасдиқ менамоям.

Тибқи бандҳои 64 ва 65 «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои 
диссертатсионй» ва банди 24 «Тартиби до дани дараҷаҳои илмӣ», ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.11.2016, №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 Саидзода Шӯҳрат Шукур
Дараҷаи илмй (номгӯи 
соҳаи илм, ихтисосҳои 
илмӣ, ки аз рӯйи он 
диссертатсия ҳимоя карда 
шудааст)

Номзади илмхои еиёсй (23.00.02 -  Ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияҳои сиёсй)

Унвони илмй Дотеент
Номи пурраи ташкилоте, 
ки дар он муқарриз кор 
мекунад, вазифаи 
ишғолнамуда, суроғаи 
ташкилот, маълумот барои 
иртибот

Мудири кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи 
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти 
Суғд, ш.Хуҷанд, маҳаллаи 17, хонаи 1)

Рӯйхати интишороти 
асосии муқарризи расмӣ аз 
рӯйи мавзӯи диссертатсия 
дар нашрияҳои илмии
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тақризшаванда ва дигар 
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