
ҚАРОРИ 
шурои диссертатсионии 6Б. КОА-ОЮ 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 15 сентябри соли 2022, №15 ш. Душанбе
Кори диссертатсионии Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар мавзӯи: 

«Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва X- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ», барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.01- Химияи ғайриорганикӣ

Баромади Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар мавзӯи «Комплексҳосилкунии 
нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва 1Ч-атсетилтиомочевина дар об ва 
ҳалкунандаҳои обию спиртӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия 
аз руйи ихтисоси 02.00.01-Химияи ғайриорганикӣ (химия), (роҳбари илмӣ, д.и.х., 
профессор Сафармамадзода С.М.), тақризи муассисаи тақриздиҳанда, тақризҳо ба 
автореферати диссертатсия ва баромади муқарризони расмӣ: доктори илмҳои химия, 
профессори кафедраи “Металлургияи”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи. 
академик М.С. Осимӣ Джураев Тухтасун Джураевич, доктори илмҳои химия, дотсент 
ходими пешбари илмии озмоишгоҳи “Коркарди комплексии маъдан ва партовҳои 
саноатӣ”-и Институти химияи ба номи В.И. Никитини АМИТ Назаров Шамс 
БаротаЛиевич; баромади аъзоёни шурои диссертатсионӣ докторони илмҳои химия, 
профессорон аз рӯйи ихтисоси 02.00.01-Химияи ғайриорганикӣ Абулҳаев В.Ҷ., 
Раҷабов У.Р., Раҳимова М. доктори илмҳои техники Рӯзиев Ҷ.Р., ва докторони 
илмҳои химия, Самиҳов Ш.Р., Бандаев С.Г., Раҷабов С.И.,-ро шунида, муҳокима 
карда, шурои диссертатсионии 6В. КОА-ОЮ назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
дар асоси овоздиҳии пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи худ оид ба диссертатсия дар 
бораи асолат, арзиш, навоварӣ ва натиҷаҳои ба даст овардаи Сангов Мақсуд 
Маҳмадюсуфович

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:
1. Диссертатсияи Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дар мавзӯи 

«Комплексҳосилкунии нуқра (I), мис (I) бо тиокарбогидразид ва Ы- 
атсетилтиомочевина дар об ва ҳалкунандаҳои обию спиртӣ», барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.01- Химияи ғайриорганикӣ 
(химия) ба талаботи банди 2 ва зербандҳои 67 ва 69 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
ва унвони илмӣ (дотсент, пофессор)»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Диссертатсия ва мақолаҳои илмии чопшудаи муҳаққиқ мазмуну 
мундариҷаи кори диссертатсиониро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дараҷаи илмии номзади илмҳои химия 
дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Сангов Мақсуд Маҳмадюсуфович дипломи 
дараҷаи номзади илмҳои химияро диҳад.

Кӣ ҷонибдори қарори шурои диссертатсионӣ аст, хоҳиш мекунам овоз 
диҳед. Муқобил нест, Бетараф нест. Якдилона қабул карда шуд.

Муовини раиси шурои диссертатсионии 
6П. КОА-010 назди Донишгоҳи.
доктори ИЛМҲОИ ХИМИЯ, профёссй^он^^

Котиби илмии шурои диссер 
6В. КОА-ОЮ назди Донип|^,^ 
доктори илмҳои химия, до
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истон,
Раҷабов С.И.


