
КОМИССИЯМ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНИИ 
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОИШ

аз «5^_» соли 2018 ш. Душанбе

Дар борам таъсиси шӯрои диссертатсионй баром дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос домр ба ихтисосҳои 
6D072400 -  Мошинҳо ва таҷҳизоти технологи (тибқи соҳахо), 6D072700 -  
Технологиям маҳсулоти хӯрокворй (аз рӯйи соҳаҳои корбурд) ва 6D073300 -  
Технология ва тарроҳии маводи нассоҷӣ дар назди Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва 
сиёсати давлатӣ оид ба илму техника», Низомномаи Муассисаи давлатии 
Комиссиям олии аттестатсионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Низомномаи намунавй оид ба шӯрои диссертатсионй,

ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:

1. Дар назди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон шӯрои диссертатсионй 
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи 
ихтисос дойр ба ихтисосҳои 6D072400 -  Мошинҳо ва таҷҳизоти технолога 
(тибқи соҳаҳо), 6D072700 -  Технологиям маҳсулоти хӯроқворӣ (аз рӯйи 
соҳаҳои корбурд) ва 6D073300 -  Технология ва тарроҳии маводи нассоҷй дар 
ҳайати пешниҳодшуда тасдик карда шавад.

2. Рамзи шӯрои диссертатсионй 6D.KOA -  039 муқаррар карда шавад.
3. Мутобиқи банди 163 боби 10 Низомномаи намунавй оид ба шӯрои 

диссертатсионй диссертатсияҳо барои ҳимоя оид ба дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илм аз рӯйи ихтисосҳои 05.18.12 -  Равандҳо ва дастгоҳҳои 
истеҳсоли хӯрокворӣ, 05.18.01 -  Технологиям коркард, нигохдорӣ ва 
коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезй ва 
ангурпарварӣ, 05.18.06 -  Технологиям чарбҳо, равганхои эфирӣ ва маҳсулоти 
атриёту ороишй, 05.19.01 -  Маводшиносии истеҳсолоти саноати нассоҷӣ ва 
сабук ва 05.19.02 -  Технология ва коркарди аввалияи мавод ва ашёи хоми 
нассоҷй иҷозат дода шавад.



4. Фармоиши мазкур дар муҳлати 10 рӯз аз рӯзи ба имзо расиданаш дар 
сомонаи расмии КОА ҷойгир карда шавад.

5. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба ухдаи шуъбаи аттестатсионии 
илмҳои табий - риёзй ва техникй гузошта шавад.

Асос: қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.01.2018, № 1/1

Раис



Замима
ба фармоиши раиси Комиссиям 
олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз » iAK
№ в

b o y j)  I соли 2018

ҲАЙАТИ

шӯрои диссертатсионӣ барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа 
(PhD), доктор аз рӯйи ихтисос дойр ба ихтисосҳои 6D072400 -  Мошинҳо 
ва таҷҳизоти технолога (тибқи соҳаҳо), 6D072700 -  Технологиям 
маҳсулоти хӯрокворй (аз рӯйи соҳаҳои корбурд) ва 6D073300 -  
Технология ва тарроҳии маводи нассоҷӣ дар назди Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон

1 Ғафоров раиси Шӯро, доктори илмҳои техникӣ
Абдулазиз аз ихтисоси 05.20.01- Технология ва
Абдуллофизович воситаҳои механиконии соҳаи кишоварзӣ

муовини раиси Шӯро, доктори илмҳои техникй аз 
ихтисосҳои 05.02.13 - Мошинҳо, агрегатҳо ва 
равандҳо (саноати сабук) ва 05.19.02 - Технология ва 
коркарди аввалини маснуоти нассоҷӣ ва ашё

котиби илмии Шӯро, номзади илмҳои техникӣ 
аз ихтисоси 05.19.02 - Технология ва коркарди 
аввалини маснуоти нассоҷӣ ва ашё

узви Шӯро, номзади илмҳои техникй 
аз ихтисоси 02.00.04- Химиям физикй

узви Шӯро, номзади илмҳои техникй аз ихтисосҳои 
05.02.13 - Мошинҳо, агрегатҳо ва равандҳо (саноати 
сабук) ва 05.19.02 - Технология ва коркарди 
аввалини маснуоти нассоҷӣ ва ашё

узви Шӯро, номзади илмҳои химия 
аз ихтисоси 02.00.01 -  Химиям гайриорганикй

2 Иброгимов 
Холназар 
Исломович

3 Яминова 
Заррина 
Акрамовна

4 Амонзода 
Илҳом 
Темур

5 Акрамов 
Баҳром 
Ниязович

6 Икромй 
Муҳаббат 
Бобоевна



7 Зулфонов 
Сулаймон 
Зулфонович

8 Ишматов 
Аскаралй 
Бозорович

9 Иброхимов 
Муродалй 
Файзалиевич

Ю Буходуров 
Шукрулло 
Бурхонович

11 Қурбонов 
Файзалй 
Бобоевич

12 Мадалиев 
Анвар

13 Мансурй 
Дилрабо 
Сайдулло

14 Нематуллоев 
Исмонхӯҷа

15 Мирзозода 
Г улмаҳмад 
Хол

16 Муҳидинов 
Зайниддин 
Қамарович

17 Муҳиддинов 
Анваридин 
Риёзиддинович

узви Шӯро, номзади илмхои техникй 
аз ихтисоси 05.19.02 - Технология ва 
коркарди аввалини маснуоти нассоҷӣ ва ашё

узви Шӯро, доктори илмҳои техникй 
аз ихтисоси 05.19.02 - Технология ва 
коркарди аввалини маснуоти нассоҷӣ ва ашё

узви Шӯро, доктори илмҳои таърих 
аз ихтисоси 07.00.02 - Таърихи Ватан

узви Шӯро, доктори илмҳои техникй 
аз ихтисоси 05.20.01- Технология ва 
воситаҳои механиконии сохаи кишоварзй

узви Шӯро, номзади илмҳои техникй 
аз ихтисоси 02.00.04- Химияи физикй

узви Шӯро, номзади илмҳои техникй 
аз ихтисоси 05.20.01- Технология ва 
воситаҳои механиконии соҳаи кишоварзй

узви Шӯро, доктори илмҳои техникй аз ихтисоси 
05.02.18 -  Назарияи механизмҳо ва мошинҳо

узви Шӯро, номзади илмҳои техникй 
аз ихтисоси 05.18.13 -Технологияи 
консервакунонии маҳсулоти хӯрока

• •

узви Шӯро, номзади илмхои техникй 
аз ихтисоси 05.18.06- технологияи чарбҳо, 
равғани эфирӣ ва маҳсулоти атриёту-ороишй

узви Шӯро, доктори илмхои кимиё аз ихтисоси 
02.00.06 -  Пайвастаҳои фаромоллекулй

узви Шӯро, доктори илмҳои биология 
аз ихтисоси 06.00.02 -Патология, 
онкология ва морфологияи хайвонот



18 Розиқов 
Шомаҳмад 
Шерович

19 Сафаров 
Фузайл 
Метинович

узви Шуро, доктори илмҳои ветринари 
аз ихтисоси 03.02.11 -  Паразитология

узви Шӯро, номзади илмқои техникӣ 
аз ихтисоси 05.19.02 - Технология ва 
коркарди аввалини маснуоти нассоҷӣ ва ашё

20 Икроми 
Хуршед 
Икром

узви Шуро, номзади илмҳои техники 
аз ихтисоси 02.00.04- Химияи физикй

21 Ҳакимов 
Ғ афурҷон 
Қосимҷонович

узви Шӯро, номзади илмҳои техникӣ 
аз ихтисоси 05.23.04 -  “Таъминоти об, 
системаи сохтмони ҳифзи захираҳои об”

22 Юсупов 
Шаъбонй 
Тағоевич

узви Шӯро, доктори илмҳои техникӣ 
аз ихтисоси 01.04.14 - Физикаи ҳарорат 
ва назарияи техникаи гармо

23 Умарова 
Гулрухсор 
Абдусаломовна

узви Шуро, номзади илмҳои санъатшииоси 
17.00.04 - Санъати тасвирй, 
оришию амалӣ ва меъморӣ


