
Ба шӯрои диссертатсионии 6Э. КОА-014 
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Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, дар шахсияти ректор, 

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Хайрзода Шукрулло Қурбоналӣ, мувофики 
бандҳои 64, 65-и «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ» ва банди 35- 
и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
№505 аз 26.11.2016), розигии худро барои баромад кардан ба ҳайси ташкилоти 
пешбар аз рӯйи диссертатсияи 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, медиҳад.

Тибқи бандҳои 64, 65-и «Низомномаи намунавй оид ба шӯрои диссертатсионӣ» 
ва банди 24 «Тартиби додани дараҷаҳои илмй» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон №505 аз 26.11.2016), бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар 
шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани 
тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, маълумотро оид ба ташкилот пешниҳод 
менамояд:
Номи пурраи муассисаи  
тақриздиҳанда

Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон

Номи мухтасарии муассисаи  
тақриздиҳанда
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Роҳбари муассиса: насаб, ном, номи па- 
дар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ

Хайрзода Шукрулло Қурбоналӣ -  Ректор, 
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

М аҳаллаи ҷойгиршавии муассиса ш.Душанбе
И ндекси почта, нишони муассиса 734067, ш.Душанбе, кӯч. Нахимова 64/14
Телефон ® : (+992 37) 231 08 37; 231-02-01
Почтаи электрони (Е -таП )
Ниш они сомона дар «И нтернет» \л/\л/\л/.1:я̂ еи .1*|
М аълумот дар бораи тартибдиҳандаи  
тақриз аз муассисаи тақриздиҳанда: 
насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи  
илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос

Нуридинов С.З.- мудири кафедраи иқтисо- 
ди корхонаҳо ва соҳибкорӣ, 
номзади илмҳои иқтисодӣ (08.00.05 - 
Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: 
(комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии 
қишлоқ)

Руйхати интиш ороти асосии кормандони муассисаи тақриздиҳанда аз рӯйи 
мавзӯи диссертатсия дар нашрияҳои тақризш аванда:

1. Давлатов Х.М. Ҳолати муосири истифодаи иқтидори меҳнатӣ дар бахши аграрии 
минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон //Молия ва иқтисод /Паёми Донишгоҳи давла- 
тии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. Душанбе, 2020.- №4(24).- С. 67-73 
1. Нуридинов С.З. Государственная поддержка частного сектора в сельском хозяй- 
стве Редакция журнала «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 
наука, технологии». Россия: Киров, 2018.- №1.- С. 474 -  477

1



2. Нуридинов С.З. Научно -  теоритические особенности развития частного сектора 
в сельском хозяйстве //Образование и наука в России и за рубежом. №1.- 2018.-

3. Нуридинов С.З. Зарубежный опыт развития частного сектора в сельском хозяй- 
стве и возможности его применения в условиях Республики Таджикистан 
//Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. Рос- 
сия: Киров, 2018.- №1(4).- С. 474 -  477
4. Нуридинов С.З. Перспективы развития частного сектора в сельском хозяйстве 
Гиссарской зоны Республики Таджикистан //Вестник Ошского государственного 
университета. Ош, №2.- 2018.- С. 153-157
5. Нуридинов С.З. Роль личного подсобного хозяйства Гиссарской зоны в развитии 
экономики страны, как источник дополнительного дохода населения //Образование 
и наука в России и за рубежом. Россия, №10.- 2018.- С. 152-158
6. Давлатов Х.М. Механизми ташкилию иқтисодии рушди ҷараёни инноватсионӣ 
дар КАС //Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Институти иқтисодиёти ки- 
шоварзй. (монография).- Душанбе, 2017.- 165с.
7. Давлатов Х.М. Основные приоритеты государственного регулирования сельско- 
го хозяйства /Маводҳои миззи мудаввар дар мавзӯи «Таҳлили ҳолати бозори маҳсу- 
лотҳои кишоварзӣ дар шароити муносибатҳои нави иқтисодӣ». Душанбе, 2017.-

8. Давлатов Х.М. Пути эффективного использования земельных ресурсов горных 
зон /Маводҳои семинари илмию амалӣ дар мавзӯи «Таҳлил ва арзёбии иқтисодии 
рушди боғу токпарварӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон». Душанбе, 2017.-

9. Давлатов Х.М. Эффективное использование земельных ресурсов как фактор 
обеспечения продовольственной безопасности //Паёми Донишкадаи молия ва иқти- 
соди Тоҷикистон. Душанбе, 2017.- №4(12).- С. 51-57
10. Давлатов Х.М. Актуальные проблемы использования водных ресурсов респуб- 
лики в условиях регулирования стока //Вестник Кыргызского экономического уни- 
верситета им. М.Р. Рысулбекова, №4(38), 2016.- С. 38-43
11. Давлатов Х.М. Инновационное развитие аграрного сектора Таджикистана -  
требование времени //Вестник Финансово-экономического института Таджикиста- 
на. Душанбе, 2016.- №1(5).- С.31-37
12. Давлатов Х.М. Совершенствование аграрной реформы в Таджикистане с целыо 
достижения продовольственной независимости //Доклады Таджикской академии

С .35-42

С.31-35

С.41-47

2


