Ба шӯрои диссертатсионии 6Б. КОА-014
дар назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Ш. Шоҳтемур (734003, ш. Душанбе,
хиёбони Рӯдакӣ 146, Е-таП: тЦ12009@таИ.ги)

РИ 3ОИЯТ
Ман, номзади илмҳои иқтисодй, мудири кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳ Рӯдакй Комилов Низомиддин Бегаҳмадович,
мувофиқи бандҳои 64, 65 «Низомномаи намунавй оид ба шӯрои диссертатсионй» ва
банди 35 «Тартиби додани дараҷаҳои илмй», ки бо Қарори Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон (аз 26 ноябри соли 2016, №505) тасдиқ карда шудааст, розигии худро
барои баромад кардан ба ҳайси муқарризи расмй аз рӯйи диссертатсияи Шарипов
Иломжон Орифович дар мавзӯи «Самаранокии истифодабарии захираҳои замин ва
об дар шароити бозор (дар асоси маводҳои вилояти Хатлон)» 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 агросаноатй ва кишоварзй) медиҳад.
Тибқи бандҳои 64, 65 «Низомномаи намунавй оид ба шӯрои диссертатсионӣ» ва
банди 24 «Тартиби додани дараҷаҳои илмй», ки бо Қарори Хукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон (аз 26 ноябри соли 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, маълумотро оид
ба худ ва интишоротам пешниҳод менамоям:
Насаб, ном, номи падар
Дараҷаи илмй ва номгӯи
соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки
аз рӯйи онҳо диссертатсия
ҳимоя шудааст
Номи пурраи муассисае, ки
ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб
меравад, вазифаи
ишғолнамуда
Рӯйхати интишороти асосии
муқарризи расмй аз рӯйи
мавзӯи диссертатсия дар
нашрияҳои илмии
тақризшаванда дар
5 соли охир:

Комилов Низомиддин Бегаҳмадович
Номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси
08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ:
иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо,
соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатй ва
кишоварзй)
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳ
Рӯдакӣ (735360, вилояти Хатлон, ш. Кӯлоб, кӯчаи
С. Сафаров 16, тел: 2-35-06, 2-35-09;
к§игес1ог@таП.ги), мудири кафедраи молия ва қарз
Осебенности земелньных ресурсов в сельском
хозяйстве Республики Таджикистан //Паёми
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Душанбе: «Сино»,
2015. - № 2/19 (193). -С.104-106
2. Развитие эколого-экономического механизма
регулирования землепользования в сельском
хозяйстве Таджикистана //Паёми Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон - Душанбе: «Сино», 2016.
- № 2/5 (207). -С. 143-146
3. Механизмы финансовых ресурсов в ситемы
землопользования
сельского
хозяйства
Таджикистана //Паёми Донишгоҳи давлатии
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Қурғонтеппа ба номи Носири Хусрав
Қурғотеппа, 2017. -№ 1/3(47). -С.262-266
4.Анализ эффективного использования земли в
Республике Таджикистан //Новая Экономика
Республики Беларус - Минск, 2017.-№2.-С.72-77
5.3ахираҳои
замини
таьиноти
кишоварзии
минтақаи
Кӯлоб:
мушкилотҳо
ва
роҳҳои
беҳтарсозии онҳо //Паёми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон - Душанбе: «Сино», 2018. -№3. -С.7681
6.Тадбиқи лоиҳаҳои сармоягузорй дар самти
заминҳои кишоварзии минтақаи Кӯлоб:мушкилот
ва дурнамо /Маҷалаи илмии Маркази тадқиқоти
сатратегии
назди
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон-Душабе, 2018. -№2(61). -С.182-189
7. Вазъи
истифодаи
захираҳои
замин
дар
кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои
он //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Душанбе: «Сино», 2019. - № 3. Қисми II. -С.170-180
В.Ҷанбаҳои методологии такмили механизми
танзими давлатии истифодаи заминҳои кишоварзӣ
//Кишоварз - Душанбе, 2019. -№3 (84).- С. 123-128
9.Роҳҳои баландбардории самаранокии иқтисодии истифодаи захираҳои замини кишоварзӣ
/Маводи конференссияи дуюми байналмилалии
илмию амалӣ дар мавзӯи «Нақши олимони ҷавон
дар рушди илм, инноватсия ва технология»
Акдемияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикситон (11-12
майи соли 2017) - Душанбе:, 2017.-С.212-217
Ю.Баҳодиҳии
самараноки
истифодабарии
заминҳои таъиноти кишоварзии минтақаи Кӯлоб
(дар мисоли деҳаҳои Шобикаи ноҳияи Восеъ,
Бобосафоли поёни ноҳияи Фархор ва Гулободи
Кӯлоб /Маводи конференсияи байналмилалии
илмию - амалӣ дар мавзӯи: «Муаммоҳои рушди
босуботи иқтисодию иҷтимоӣ дар шароити
ҷаҳонишавӣ:ҷанбаҳои миллӣ ва минтақавй» ДМТ
(27-29 ноябри соли 2018) - Душабе:, 2018. -С. 179183
П.Сармоягузории
хориҷй
омили
рущци
муносибатҳои заминдорй ва заминистифодабарй
дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон /Маводи
конференсияи илмй-амалии байналмилалй таҳти
мавзӯи: «Ташаккули модели инвеститсионии
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» ДДМИТ (14-уми
декабри соли 2018) - Душанбе:, 2018. - С.245-250
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12.Технологияи
обёрикунонии қатрагӣ яке аз
намудҳои инноватсия дар самти заминдории
Ҷумҳурии Тоҷикистон /Маводи конференссияи
илмию амалии байналхалқӣ дар мавзӯи:«Нақши
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар таъмини
рушди
устувори
минтақа
дар
ҳошияи
саноатикунонии босуръати кишвар» (13 ноябри
соли 2020) -Кӯлоб, 2020. -С185-188
13. Самаранок истифодаи замин кафолати таъмини
амнияти
озуқавории
кишвар
/Маводи
конференссияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявй дар
мавзӯи «Рушди иқтисодии Тоҷикистон ҳамчун
омили баландшавии некуаҳволии аҳолй» (9декабри соли 2016) -Душанбе: ДМТ, 2016. -С.114118.
14. Истифодаи захираҳои обу-замин дар соҳаи
кишоварзии
минтақаи
Кӯлоб
/Маводи
конференсияи илмй-назариявии ҷумҳуриявй дар
мавзӯи «Нақши Ваҳдати миллӣ дар рушди
иқтисоди Тоҷикистон» (24 июни соли 2017)-Кӯлоб,
2017,- С .147-151
15. Танзими иқтисодии замин омили рушди
соҳибкории кишоварзй дар кишвар /Маводҳои
конфронси илмй-амалии ҷумҳуриявй дар мавзӯи:
«Рушди соҳибкории инноватсионй дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон: муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо»
ДСХ, (01-02 декабри 2017) - Душанбе: 2017. -С.104106
16. Г осударственное регулирование
земельных
отнешений
селского
хозяйства
Республика
Таджикистна
/Маводи
конферессияи
илмӣназариявии вилоятй дар мавзӯи «Накдш соҳаи
сайёҳй ва ҳунарҳои мардумй дар пешрафти
иқтисодй ва иҷтимоии вилояти Хатлон» ДДК (31марти соли 2018) - Кӯлоб, 2018.-СЛ07-Ю9

(подпись )

Комилов Низомиддин Бегаҳмадович,
номзади илмҳои иқтисодий, мудири
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