
Маълумот дар бораи роҳбари илмӣ 

оид ба кори диссертатсионии Джайлоев Зафар Миралиевич дар мавзӯи 

«Танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити  иқтисоди 

бозорӣ (аз рӯи маводи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)», ки 

барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ, аз рӯи 

ихтисоси 08.00.05 -  Иқтисодиѐт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисоди 

соҳибкорӣ)  пешниҳод гардидааст 

Ному насаби роҳбари илмӣ Аминов Раҳматулло Ҷалолиддинович 

Рақам ва номи ихтисосе, ки 
кори диссертатсионӣ ҳимоя 
гардидааст 

08.00.01 – Назарияи иќтисод 

Дараҷаи илмӣ ва соҳаи илм номзади илмҳои иқтисодӣ 

Унвони илмӣ дотсент 

Номи пурраи ташкилоте, ки 
дар он роҳбари илмӣ кор 
мекунад 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав 

Вазифаи ишғолкарда Сардори раѐсати илм ва инноватсия 

Индекси почта, суроға 
735140, ш. Бохтар, кўчаиАйнї, 67, Тел. 
(83222) 2-54-81, (83222) 2-22-53.  

Телефон 938953377 

Суроғаи почтаи электронӣ www.ktsu.edu.ru, ktsu78@mail. ru 

Руйхати корҳои илмии 
роҳбароидба мавзӯи 
диссертатсия дар маҷалаҳои 
илмии дорои тақризи расмӣ 
нашр гардида, дар давоми 5 
соли охир (на зиѐдтар аз 15 
мақола) 

1. Соҳибкорӣ ва аҳамияти он дар 
пешрафти иқтисодиѐт, Паѐми ДДҚ ба 
номи Носири Хусрав, 1(27)  
Қӯрғонтеппа - 2014; 

2. Занони соҳибкор ва мавқеи онҳо дар 
ҷомеа, Паѐми ДДҚ ба номи Носири 
Хусрав, 2(28) Қӯрғонтеппа-2014; 

3. Рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар 
низоми иқтисоди бозорӣ, 
Конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида 
ба таъсисѐбии мақомоти гумрук дар 
мавзӯи “Рушди гумрук – омили 
муҳими пешрафти устувори  ҷомеа”,  
Қӯрғонтеппа - 2017; 

4. Ташаккули системаи пурсамари 
танзими давлатии фаъолияти 
соҳибкорӣ дар шароити бозор, 
Конференсияи илмӣ-назариявӣ дар 
мавзӯи “Рушди босуботи комплекси 
аграрию саноатӣ-омили муҳими 



таъмини амнияти озуқаворӣ” бахшида 
ба 20 солагии “Ваҳдати миллӣ”,  
Қӯрғонтеппа - 2017; 

5. Самаранокии соҳибкории 
инноватсионӣ ва омилҳои ба он 
таъсиррасон, Конференсияи илмӣ-
назариявӣ дар мавзӯи “Рушди 
босуботи комплекси аграрию саноатӣ-
омили муҳими таъмини амнияти 
озуқаворӣ” бахшида ба 20 солагии 
“Ваҳдати миллӣ”, Қӯрғонтеппа - 2017; 

6. Стратегияи инкишоф ва механизми 
ҳавасмандгардонӣ дар фаъолияти 
соҳибкорӣ, Конференсияи илмӣ-
назариявӣ дар мавзӯи “Рушди 
босуботи комплекси аграрию саноатӣ-
омили муҳими таъмини амнияти 
озуқаворӣ” бахшида ба 20 солагии 
“Ваҳдати миллӣ”, Қӯрғонтеппа - 2017; 

7. Фаъолияти соҳибкорӣ, марҳилаҳо ва 
шароити ташкили он, Конференсияи 
илмӣ-назариявӣ дар мавзӯи “Рушди 
босуботи комплекси аграрию саноатӣ-
омили муҳими таъмини амнияти 
озуқаворӣ” бахшида ба 20 солагии 
“Ваҳдати миллӣ”, Қӯрғонтеппа-2017; 

 
 

 


