
ҚАРОРИ 

ҷаласаи шӯрои диссертатсионии 6Д.КОА-012 назди Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон дар бораи ба ҳимоя қабули намудани  

диссертатсияи Амонов Саҳбон Сарватҷонович дар мавзӯи “Таъмини 

рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар асоси баланд бардоштани 

сифати хизматрасонӣ (дар мисоли шаҳри Душанбе)” барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – 

Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, хизматрасониҳои 

тиҷоратӣ ва маишӣ). 

 

26 апрели соли 2022, суратҷаласаи № 1.1                              ш. Душанбе 

 

Шӯрои диссертатсионии 6Д.КОА-012 назди Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон пас аз шунидани хулосаи мусбати комиссияи экспертӣ 

дар ҳайати д.и.и., профессор Дустбоев Ш., д.и.и., дотсент Ҷамшедов М. ва 

д.и.и., дотсент Аминов И. қарор қабул кард: 

1. Хулосаи комиссияи экспертӣ аз 19 апрели соли 2022 оид ба масъалаи 

мутобиқ будани диссертатсияи Амонов Саҳбон Сарватҷонович дар мавзӯи 

“Таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар асоси баланд 

бардоштани сифати хизматрасонӣ (дар мисоли шаҳри Душанбе)” барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 

08.00.05 – Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, 

хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ) ба самти ихтисоси зикршуда ва 

фаъолияти шӯрои диссертатсионӣ тасдиқ карда шавад. 

2. Диссертатсияи Амонов Саҳбон Сарватҷонович дар мавзӯи “Таъмини 

рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар асоси баланд бардоштани 

сифати хизматрасонӣ (дар мисоли шаҳри Душанбе)” барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – 

Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, 

хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ) ба ҳимоя қабул карда шавад. 

3. Ба ҳайси муқаррризони расмӣ таъин карда шаванд: 

- Абдуғаффор Рауфӣ – доктори  илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи 

маркетинги соҳавӣ ва байналмилалии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон; 

- Норматова Шаҳноза Маноновна – номзади илмҳои иқтисодӣ, муовини 

ректор оид ба тарбияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 

Тоҷикистон. 



2. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 

Тоҷикистон таъин карда шавад. 

3. Рӯихати зерини аъзои шӯро, ки мутахассис оид ба самти диссертатсияи 

баррасишаванда мебошанд, тасдиқ карда шавад: 

- доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Фақеров Ҳ.Н.; 

- доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Раҷабов Р.К.; 

- доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент Муқаддасзода Ф.М. 

4. Санаи ҳимоя 05 июли соли 2022 таъин карда шавад. 

5. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва автореферат дар 

сомонаҳои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода 

шавад. 

6. Нашр ва паҳнкунии автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад. 

7. Рӯихати ташкилотҳое, ки автореферати диссертатсия бояд тавзеъ гардад, 

тасдиқ карда шавад. 

 

Дар асоси варақаи ҳузур дар ҷаласа 13 нафар аъзои шӯрои 

диссертатсионӣ иштирок намуданд.  

Қарори ҷаласаи шӯро якдилона қабул карда шуд. 

 

 

 

 

 

 


