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Ба шўрои диссертатсионии 

6D.КОА-020-и назди Донишгоњи 

давлатии тиљоратиТољикистон 

(734055, ЉумњурииТољикистон,  

ш. Душанбе, кўчаи Дењотї, 1/2,) 

 

РИЗОИЯТ 
 

Ман, Комилов Сироҷиддин Ҷалолиддинович доктори илмҳои иқтисодӣ, 

профессори кафедраи назарияи иқтисод ва иқтисоди ҷаҳонии Донишгоҳи 

славянии Россия ва Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 64, 65-и Низомномаи           

намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ гардидааст ва банди 35-и 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти №505 

тасдиқ шудааст, розигии худро ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи 

расмии диссертатсияи Джайлоев Зафар Миралиевич дар мавзӯи  «Танзими 

давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити иқтисоди бозорӣ (аз рӯйи 

маводи вилояти Хатлон)», ки ба шӯрои диссертатсионии 6D.КОА.020-и назди 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии 

хоҷагии халқ (иқтисоди соҳибкорӣ) пешниҳод шудааст, медиҳам. 

Бандҳои 64,65-и Низомномаи намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионӣ ва 

банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-

ро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-

телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои 

таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин 

маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам: 
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1 Насаб, ном, номи падар Комилов Сироҷиддин Ҷалолиддинович  

2 Дараҷаи илмӣ ва номгӯи 
соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, 

ки аз рӯйи онҳо 
диссертатсия ҳимоя 
шудааст 

Доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 
08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ 

3 Номи пурраи муассисае, ки 
ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб 
меравад, вазифаи 
ишғолнамуда 

Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи 
назарияи иқтисод ва иқтисоди ҷаҳонии 
Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон 

4 Рақами телефони тамос, 
почтаи электронӣ, сомонаи 
расмӣ дар шабакаи 
«Интернет» 

Телефон: 227-15-71 
E-mail: sirodj.tj@mail.ru 
 

5 Номгӯи интишороти асосии 
муқарризи расмӣ аз рӯйи 
мавзӯи диссертатсия дар 5 
соли охир (на зиёда аз 15 
интишорот) 

1. Вазифахои дастгирии давлатии сохибкори 
хурди иноватсионӣ -  Маводи семинари 
ҷумхуриявии илмии назариявӣ дар мавзӯи  

«Мушкилоти рушди сохикорӣ дар Ҷумхурии 
Тоҷикистон, назария ва амалия»(26.10.13г.) – 
Душанбе ДМТ 2014. С 189-196. (хаммуалиф 
Алиева Г.Ш.) 

2. Условия использования опыта формирования 
благоприятного инвестиционного климата в 
Таджикистане //Вестник Таджикского  
Национального университета Серия 
экономических наук-Душанбе: 
Сино,2014№2/10( 152),С272-278,(соавтор 
Гафаров ФМ) 

3. Государственное регулирование  
инновационных процессов в 
предпринимательской деятельности: опыт 
развитых стран. // Вестник Таджикского 
отделения международной академии наук 
высшей школы. Душанбе, 2015, № 1 стр. 31-39 
(с автора Алиева Г.Ш.) 

4.  Концептуальные основы развития 
государственно-частного партнерства  в 
инновационной сфере Таджикистана 
//Вестник университета ( РТСУ) научный 
журнал №2 2017(в печати)-0.6 п.л. 

5. Проблемы становления и развития 
инновационного предпринимательства в 
Республике Таджикистан. Монография .-
Душанбе: ,,Ирфон,, 2017 -  192с. (соавтор 
М.К.Файзуллоев )-11,9 п.л. 

6.  Государственно-частное партнерство как 
механизм реализации инвестиционных 
проектов // Приоритетные направления  
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