Ба Шӯрои диссертатсионии 6Э.КОА-014
дар назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Ш.Шоҳтемур (734003, ш.Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ 146, Е-та11: ти12009@таП.ги)
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Ман, Низамова Туҳфамо Давлатовна, доктори илмҳои иқтисодӣ,
профессори кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 64, 65-и “Низомномаи намунавӣ оид
ба шӯроҳои диссертатсионӣ” ва банди 35-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ
ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)” (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон №505 аз 26.11. 2016), розигии худро ҷиҳати баромад намудан
ҳамчун муқарризи расмӣ ба кори диссертатсионии Иброҳимзода Одилхон
Юлдош дар мавзӯи «Такмили механизми ҳавасмандгардонии рушди
соҳибкории аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба шӯрои диссертатсионии 6И.КОА-014 дар назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи
Ш.Шоҳтемур барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз
рӯйи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ:
иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва кишоварзӣ) пешниҳод гардидааст, медиҳам.
Тибқи бандҳои 64, 65-и “Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои дисертатсионӣ” ва банди 24-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 505 аз 26.11.2016) тасдиқ карда шудааст, бо
мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телокоммуникатсионии “Интернет”, ки барои таъмин намудани тартиб додани
дараҷаҳои илмӣ зарур аст, маълумотро оид ба худ ва интишоротам пешниҳод
менамоям:
Насаб, ном, номи падар
Дараҷаи илмӣ ва номгӯи
соҳа ва ихтисоси илмӣ
Номи пурраи муассисае,
ки ҷойи кори асосӣ ба
ҳисоб меравад, вазифа,
суроға

Низамова Туҳфамо Давлатовна
Доктори илмҳои иқгисодӣ (08.00.05 - Иқтисодиёт
ва идоракунии хоҷагии халқ:(иқтисодиёти саноат)
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, профессори
кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкорӣ
(734025, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, ®: (+992
37221 77 11; в-м об .: +(992) 934 23 82 20,
\л/\л/\л/+пи.1:|
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