
ТАҚРИЗИ  

роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Рустамов Фитрат Музафарович дар 

мавзӯи “Рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар 

бозори хизматрасониҳои таълимӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва 

идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, 

соҳаҳо, комплексҳо – соҳаи хизматрасонӣ). 

 

Рустамов Фитрат Музафарович соли 2009 ба Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон, факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва 

ҳуқуқ, ихтисоси иқтисодиёти ҷаҳон дохил гардид ва донишгоҳи 

номбаршударо соли 2013 бомуваффақият хатм намуда, соҳиби тахассуси 

иқтисоддон шуд.  Соли 2014 магистратураи Донишгоҳи савдою иқтисодии 

кооператсияи матлуботи Белоруссияро хатм намудааст. 

Аз соли 2015 то январи 2020 дар бахши аспирантураи Донишгоҳи 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва 

идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти меҳнат) таҳсил намудааст.  

Имтиҳонҳои номзадиро аз забони англисӣ (аз 08.05.2014, гувоҳномаи № 

21-14 бо баҳо  5 «аъло»), таърихи фалсафаи илм (аз  03.05.2014, гувоҳномаи № 

21-14  бо баҳо 4 «хуб») ва аз иқтисод ва идоракуни дар хоҷагии халқро (аз 

08.12.2018, гувоҳномаи 516 бо баҳои 5 «аъло»), дар Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон супоридааст. 

Рустамов Ф.М. дар як қатор конференсияҳои илмию амалии 

байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, корҳои илмиашро оид ба 

бобҳои асосии диссертатсия дар маҷллаҳои илмии аз ҷониби КОА назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда ба нашр расонидааст. 

Дар раванди таҳияи диссертатсия Рустамов Фитрат Музафарович худро 

ҳамчун таҳқиқотчии фаъол нишон дода, барои омода намудани рисолаи 

номзадӣ аз адабиёти ватанию хориҷии соҳавӣ васеъ истифода намудааст. 



Теъдоди корҳои нашршудаи муаллиф, ки дар давоми фаъолияташ таҳия 

шудаанд, аз доираи фаъолияти ӯ дарак медиҳанд. Оид ба мавзӯи рисолаи 

номзадӣ унвонҷӯ дар маҷмӯъ 10 мақолаи илмиро ба нашр расонидааст, аз 

ҷумла 5 мақолаи илмӣ дар нашрияҳои тавсиянамудаи КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Мақсади асосии диссертатсияи Рустамов Ф.М. аз омӯзиши масъалаҳои 

назариявии ташаккул ва рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ ва асосноккунии тавсияҳо барои баланд бардоштани самаранокии 

истифодаи он дар шароити рақобат дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ 

иборат аст.  

Натиҷаи кор нишон медиҳад, ки довталаб ба мақсади зикршуда ноил 

гаштааст ва ҳамаи вазифаҳои муқарраргашта ҳалли худро ёфтаанд. 

Ҳамин тавр, диссертатсияи Рустамов Фитрат Музаффарович дар мавзӯи 

«Рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар бозори 

хизматрасониҳои таълимӣ» рисолаи мустақилона ва дар мавзӯи мубрам 

иҷрошуда ба ҳисоб рафта, дорои унсурҳои навгонии илмӣ ва аҳамияти илмию 

амалӣ буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва барои ҳимоя ҷиҳати дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – 

Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии 

корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо – соҳаи хизматрасонӣ) тавсия мегардад.  


