
ХУЛОСАИ НИҲОИИ ШУРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6Э.КОА-010-И 
НАЗДИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ 

ДИССЕРТАТСИЯ ОИД БА ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМИИ 
НОМЗАДИ ИЛМҲОИ ХИМИЯ

Парвандаи аттестатсионии №_

Қарори шурои диссертатсиони аз 02-уми марти соли 2023 №2

Барои сазовор донистани Ёров Муродбег Ёрович, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи 
ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ.

Диссертатсия дар мавзуи «Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол», аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- Химияи 
органикӣ ба ҳимоя қабул карда шуд, суратмаҷлиси №14 аз 24.11.2022 шурои 
диссертатсионии 6П.КОА-ОЮ-Н назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 
Суроға: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.

Довталаби дараҷаи илмӣ Ёров Муродбег Ёрович 29-юми августи соли 
1989 дар н. Айнии в. Суғд, дар оилаи коргар таваллуд шудааст.
Соли 2014 ба шуъбаи ғоибонаи аспирантураи ДМТ дохил шуда, соли 2018 
онро хатм намудааст. Аз моҳи сентябри соли 2012 ба ҳайси лабаранти 
кафедраи пайвастаҳои калонмолекулӣ ва технологияи кимиёвӣ, аз марти 
соли 2013 ба вазифаи мудири наборҳои маводӣ химиявии ДМТ то моҳи 
августи соли 2014 фаъолият намудааст. Аз моҳи сентябри соли 2014 то 
инҷониб ассистенти кафедраи усули таълими химияи факултети химияи 
ДМТ фаъолият намуда истодааст.

Мавзуи диссертатсионии Ёров М.Ё. дар ҷаласаи шурои олимони 
факултети химия ва кафедраи химияи органикии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон аз 24.10.2014, №9 тасдиқ шудааст.
Роҳбарони илмӣ: номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи усули таълими 
химияи факултети химияи ДМТ | Расулов Солеҳ Аттоевич, 
доктори илмҳои химия, профессори кафедраи технология истҳесолоти 
химиявии факултети химияи ДМТ Каримзода Маҳмадқул Бобо.

Муқарризони расмӣ:
1. Пулатов Элмурод Холиқулович - доктори илмҳои химия, 

сарходими илмии лабораторияи «Синтези органикӣ»-и Институти химияи 
ба номи В. И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

2. Самандаров Насрулло Юсупович - номзади илмҳои химия, 
корманди калони илмии озмоишгоҳи маркази илмӣ-тадқиқоти “МДТ” 
Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино.

Муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Точикистон ба 
номи С.Айнӣ, кафедраи химияи органикӣ ва биологӣ дар хулосаи додашудаи 
мусбати худ, ки аз тарафи Бобиев Х.А.- номзади илмҳои химия, дотсенти 
кафедраи химияи органикӣ ва биологии Донишгоҳи мазкур (эксперт) ва 
мудири кафедраи мазкур номзади илмҳои химия, дотсент Гулов Т.Ё. имзо 



шудааст ва аз ҷониби ректори донишгоҳ профессор Ибодуллозода А.И. 
тасдиқ шуда, қайд шудааст, ки довталаби дараҷаи илмӣ 20 интишороти 
илмӣ, аз ҷумла оид ба мавзуи диссертатсия 2-санади тадбиқ, 16- фишурдаи 
маърӯзаҳо, аз ҷумла 4 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 
тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чопшуда 
дорад. Интишороти унвонҷӯ нуқтаҳои асосӣ, натиҷа ва мазмуни 
диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳад.

Диссертатсияи Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи «Синтез ва табдилоти 
ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол» аз рӯйи навгонии 
илмӣ, мубрамият, аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доштанаш сазовори баҳои 
мусбат буда, ба бандҳои 10-12, 67 ва 69- и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ 
мебошад. Дар тақриз дарҷ гардидааст, ки диссертатсияи пешниҳодшуда 
кори илмии ба итмом расонида буда аз нигоҳи сохтор ва мундариҷа комил 
аст.

Нуқтаҳои илмӣ ва натиҷаҳои диссертатсия саҳеҳ ва асоснок буда, ба 
ихтисоси 02.00.03.-Химияи органикӣ (илмҳои химия) мувофиқат мекунад ва 
таҳқиқоти анҷомёфта маҳсуб гардида, ҷавобгӯ ба талаботи КОА назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва муаллифи он сазовори дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои химия мебошад.

Номгӯйи муҳимтарин корҳои илмии моҳияти диссертатсияро 
инъикоскунанда ба таври зайл аст:

[1-А]. Ёров, М.Ё. Синтез новых аминосодержагцих производных 1,3- 
диоксолана на основе 1-(Х,Х)-диалкиламинопропандиолов-2,3 и 2-(ЪГ,М)- 
диалкиламинометилоксиранов/Ёров М.Ё.//Вестник педагогического 
университета. Серия естественн

ых наук. 188Н 2707 - 9996. №3 (15) Душанбе-2022 г.С. 135-138.
[2-А]. Ёров, М.Ё. Синтези баъзе эфирҳои пропанол-2 ва оксид кардани 

онҳо // М.Ё.Ёров., С.Расулов // Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Илм ва 
фановарӣ (маҷаллаи илмӣ) силсилаи илмҳои тиббӣ ва иқтисодӣ №1(188Х 
2312-3648) Душанбе «СИНО» 2014. С.83-87.

[3-А]. Ёров, М.Ё. Межмолекулярное взаимодействие в спиртовых 
растворах диоксоланов/Н.У.Муллоев, Ю.Дж.Юсупова, Н.Р.Имомов, 
М.Ё.Ёров, С.А.Расулов//Вестник Таджикского национального 
Университета. Серия естественных наук. 188Х 2413- 452Х. №1/1 Душанбе: 
«Сино» 2017 г.С. 103-105.

[4-А]. Ёров, М.Ё. Синтез и исследование свойств производных 
бутилтиоаминопропанола-2/С.А. Расулов, М.Ё.Ёров, А.Б. Кимсанов, Б.Т. 
Рузиев//Вестник Таджикского национального университета/Серия 
естественных наук. 188Ы 2413 - 452Х. №1/1 Душанбе: 2020 г. -С.251-258.



Оид ба татбиқи маводи таҳқиқотӣ - илмии унвонҷӯ Ёров М.Ё. дар раванди 
таълими факултети химияи ДМТ

Кори илмӣ - таҳқиқотии унвонҷӯи факултети химия Ёров М.Ё. дар 
мавзуи «Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои 
бақияи фурфурол» дар раванди таълим истифода. гардида, натиҷаи хуб дод. 
Ин натиҷаҳо барои иҷрои корҳои курсӣ, дипломӣ ва рисолаи номзадӣ, 
инчунин барои таълими курсҳои махсус ва тахассусии «Химияи органикӣ», 
«Химияи липидҳо», «Химияи аминокислотаҳо», «Химияи глисерин» ва 
«Химияи маводи ороишӣ ва атторӣ» мавриди истифода қарор доранд.

Ба диссертатсия ва автореферат тақризҳо ворид шуданд:
I. Доктори илмҳои физикаю математика, профессор сарходими илмии 

озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии ИИТ ДМТ ба номи профессор Б.Н. 
Нарзуллоев Рашидов Ҷалил ба автореферати диссертатсия тақриз 
навиштааст (тақриз бо забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст), тақриз мусбат 
арзёбӣ гардидааст.

II. Номзади илмҳои химия, мудири кафедраи химияи биоорганикӣ ва 
физколлоидии ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино дотсент Шарипова Рузигул 
Ёқубовна тақриз мусбат арзёбӣ гардидаасг.

III. Номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи химияи 
металлургияии Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон Муминов У.А. 
тақриз мусбат арзёбӣ гардидааст.

IV. Директори маркази химия ва биотехнологияи пешқадами 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории ш.Тула (ФР) ба номи Л. Толстой, доктори 
илмҳои химия, профессор (ихтисос 02.00.03 - Химияи органикӣ) Атрошенко 
Юрий Михайлович ба автореферати диссертатсия тақриз навиштааст 
(тақриз бо забони русӣ пешниҳод шудааст), доир ба дастоварду комёбиҳои 
муаллифи рисола андешаҳояшро иброз намуда, мусбат арзёбӣ намудааст.

V. Номзади илмҳои химия, ходими пешбари илмии лаборатория 
нанозарраҳои Институти кинетикаи химиявӣ ва сузишвории ба номи
В.В. Воеводский ш. Новосибирски ФР Сухов Борис Геннадевич (тақриз бо 
забони русӣ пешниҳод шудааст) ва он мусбат арзёбӣ гардидааст.

VI. Доктори илмҳои химия (2306.01 - Химияи органикӣ), профессор, 
мудири лабораторияи «Маводи полимерӣ ва поликарбонатҳои»-и 
Институти маводи полимерии ш. Сумгаити Ҷумҳурии Озорбойҷон 
Мустафоев Ага Мамед огли (тақриз бо забони русӣ пешниҳод шудааст) ва он 
мусбат арзёбӣ гардидааст.

VII. Доктори илмҳои химия (02.00.03-химияи органикӣ) профессори 
кафераи химияи биоорганикӣ ва синтези органикӣ Бозоров Хуршед, доктори 
илмҳои химия (02.00.04-химияи физикӣ) профессори кафераи химияи физики 
ва коллоидии Тробов Ҳамза Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Ш. 
Рашидов (Ҷумҳурии Узбекистон) (тақриз бо забони русӣ пешниҳод шудааст) 
ва он мусбат арзёбӣ гардидааст.

VIII. Ходими илмии маркази химия ва биотехнологияи пешқадами 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории ш.Тулаи (ФР) ба номи Л. Толстой, номзади 
илмҳои химия, дотсент (ихтисос 02.00.03 - Химияи органикӣ) Мухторов Лоиқ 
(тақриз бо забони русӣ пешниҳод шудааст) ва он мусбат арзёбӣ гардидааст.



Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, муқарризони ғайрирасмӣ дар баробари 
муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои автореферати диссертатсия 
муҳимияти ҷанбаҳои назариявию амалӣ, навоварӣ ва дастовардҳои илмии 
муаллифи диссертатсияро таъкид кардаанд.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок 
мегардад, ки онҳо мутахассисони бевосита дар соҳаи химияи органикӣ ва 
химияи физикӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок 
карда, дар ин самт мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмун ва муҳтавои 
онҳо ба диссертатсияи мазкур наздикӣ дорад. Муассисаи пешбар яке аз 
бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
шумор рафта, бо мутахассисони варзидаи худ дар самти таҳқиқу тахлили 
масоили химияи органикй хеле маъруф гардидаанд.

Шурои диссертатсионӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби дараҷаи 
илмӣ Ёров Муродбек Ёрович дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ дар 
мавзуи «Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи 
фурфурол», як қатор масъалаҳо коркард шуд:

- аввалин маротиба шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои 
глисероли дорои бақияи пиридазин таҳқиқ карда шуд;

- пешниҳод шудааст, ки нахустин бор методикаи синтези ҳосилаҳои 
нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси ҳосилаҳои диолии глисерол ва 
эпоксипропанҳо бо фурфурол таҳия ва вобастагии баромади моддаҳои нав 
аз шароити гузаронидани раванд муқаррар гардидааст;

- шароити раванди таъсири мутақобилаи ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи маленат муайян карда шудааст;

- исбот шудааст, ки бори нахуст собит карда шуд, ки зимни реаксияи 
байни ҳосилаҳои анҳидриди эндоксифталии 1,3-диоксоланҳо бо 
ҳидразинсулфат омехтаи ҳам эндоксифталазиндион ва ҳам 
диҳидроксиэндоксифталазин ҳосил мешаванд;

- ҷорӣ намудани натиҷаҳои бадастомада дар раванди таълим дар 
кафедраи химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллим 
Тоҷикистон ҳангоми хондани курсҳои махсус, иҷрои корҳои курсӣ, дипломӣ 
ва илмӣ-таҳқиқотӣ татбиқ гардида, донишҷӯён, аспирантон ва унвонҷӯён 
натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода метавонанд.

Аҳамияти назариявии таҳкиқот.
Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар стратегия ва интихоби шароит 

барои синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо ва монанди онҳо мебошад. 
Натиҷаҳои илмии бадастовардашуда аҳамияти фундаменталӣ дошта, дар 
раванди таълим химияи органикӣ, методикаи таълими химия ва технологияи 
истеҳсолоти химиявӣ, озмоишгоҳи илмии “Химияи глитсерин”-и ИИТ ДМТ 
ҳангоми хондани курсҳои махсус, иҷрои корҳои курсӣ, дипломӣ, магистрӣ 
татбиқ гардида, донишҷӯёну аспирантону магистрону докторантҳо ва 
унвонҷӯён натиҷаи кори мазкурро мавриди истифода қарор дода 
метавонанд. Натиҷаҳои гирифташуда ҳамчун маълумотнома (справочник) 
хидмат мекунад.



Аҳамияти натиҷаҳои ба дастовардаи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ 
дар амалия, чунин тасдиқ карда мешаванд, ки:

- аввалин маротиба шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои 
глисероли дорои бақияи пиридазин таҳқиқ карда шуд;

- нахустин бор методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо 
дар асоси ҳосилаҳои диолии глисерол ва эпоксипропанҳо бо фурфурол таҳия 
ва вобастагии баромади моддаҳои нав аз шароити гузаронидани раванд 
муқаррар гардид;

- шароити раванди таъсири мутақобилаи ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи маленат муайян карда шуд;

- бори нахуст собит карда шуд, ки зимни реаксияи байни ҳосилаҳои 
анҳидриди эндоксифталии 1,3-диоксоланҳо бо ҳидразинсулфат омехтаи ҳам 
эндоксифталазиндион ва ҳам диҳидроксиэндоксифталазин ҳосил мешаванд;

- ҳамагӣ 47 ҳосилаҳои нави глисерол синтез карда шуда, сохт, 
таркиб, структура ва тозагии онҳо бо истифодаи асбобҳои спектралии 
замонавӣ собит карда шуданд;

- дар натиҷаи омӯзиши хосияти фармакологӣ муайян карда шуд, ки 
намояндаҳои нави ҳосилаҳои 1,3-диоксолан дорои заҳрогинии паст буда, 
дорои хосиятҳои гипотензивӣ, антикоагулянтӣ, ситотоксӣ ва фаъолияти 
зиддимикробӣ мебошанд;

- фаъолнокии метаболии баъзе ҳосилаҳои глисерол ба варамкунӣ, 
сабзиш, рушди майсаҳо ва решачаҳои ҷанинии навъҳои гандуми “Ватан” ва 
“Наврӯз” муқаррар гардиданд;

- барномаи пешгӯии компютерӣ (системаи РА88) нишон дод, ки дар 
байни моддаҳои ба даст овардашуда доруҳои потенсиалии биологии фаъоли 
дорои доираи васеи таъсири физиологӣ, яъне хусусиятҳои гербисидӣ ва 
пешбарандаи нашъунаморо дороанд;

- бори аввал сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои синтезшуда бо 
истифода аз методҳои спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ муайян 
карда шуд.

Баррасии этимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки барон 
корҳои таҷрибавӣ ба тафсири натиҷаҳои ба дастомада мувофиқи 
консепсияи муосири химиям органикӣ асос ёфтааст ва дараҷаи навгонии 
натичаҳо дар муқоиса бо нишондодҳои каблан мавҷуда асоснок карда 
шудааст.

-назарияи натиҷаҳои илмии ба дастомада бо усулҳои 
муосиртарини таққикот аз он ҷумла бо усули спектроскопиям Масс-, ИС- 
, РМЯ, РПМ, ва хроматография тасдиқ карда шудаанд.

-таҳлили миқдори омехтаи реаксионӣ ҳангоми таҳқиқот бо 
хроматографияи газу моеъ гузаронида шуд;

- хроматографияи маҳинқабат барои муайян кардани ҷузъҳои 
алоҳидаи ҳангоми реаксия ҳосилшуда истифода шуд;

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот;

дар мураттабсозии натиҷаҳои асосӣ дар самти татқиқот, дар ҷустуҷӯи 
роҳҳои ҳалли вазифаҳои гузошташуда, гузаронидани таҷрибаҳо, таҳлили 



натиҷаҳо ва асосноккунии онҳо, нашри мақолаҳо ва маърӯзаҳо, инчунин дар 
тавсиф ва мураттабсозии самтҳои асосӣ ва хулосаҳои рисола ифода 
мегардад.

Нуқтаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшуда:
- таҳияи методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо ва дар 

асоси онҳо ҳосил кардани полисиклҳои дорои бақияи анҳидриди кислотаи 
фталӣ (фталат), диҳидроксипиридазин ва пиридазиндион;

- муайян кардани таъсири омилҳои мухталиф (таносуби моддаҳои 
таъсиркунанда, ҳалкунанда, катализатор, ҳарорат ва монанди инҳо) ба 
баромади ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дар як замон дорои бақияи ҳам 
пиридазин ва ҳам полисиклҳо;

- собит кардани сохт, таркиб, структура ва тозагии ҳосилаҳои нави 
сиклии глисерол бо истифодаи асбобҳои спектралии замонавӣ;

- таҳқиқи хосиятҳои фармакологии баъзе ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳо;

- омӯзиши таъсири ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо (М-1, М-2, М-3, М-4, 
М-5, М-6) ба миқдори пигментҳои фотосинтетикӣ дар майсаҳои гандуми 
навъҳои “Ватан” ва “Наврӯз” дар зинаҳои ибтидоии рушду нумӯъ.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.
Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 02.00.03 - 

«Химияи органикӣ» мутобиқат мекунад:
Мувофиқи банди 1. Омӯзиши сохт ва хосиятҳои пайвастаҳои органикӣ 

бо истифодаи усулҳои химиявӣ, физикӣ-химиявӣ, физикии таҳқиқот ва 
ҳисобҳои назариявӣ,- боби 2.З.;

Мувофиқи банди 2. Омӯзиши қобилияти реаксионӣ ва механизмҳои 
реаксияҳои пайвастаҳои органикӣ. Тавсифи назариявии вобастагиҳои байни 
сохт, хосият ва қобилияти реаксионии пайвастаҳои органикӣ- бобҳои 1.2. ва 
2.3;

Мувофиқи банди 3. Кашфи моддаҳои нави пайвастаҳои органикӣ ва 
усулҳои таҳқиқи онҳо.- боби 2.З.;

Мувофиқи банди 6. Химияи органики саноатӣ ва асосҳои илмии 
технологияи моддаҳои органикӣ.- бобҳо. 1.2 ва 2.3.

Асолат ва эътимоднокии натиҷаҳои илмӣ ва хулосахо:
Кори диссертатсионии Ёров М.Ё. дар сатҳи баланди илмӣ иҷро 

гардидааст. Хулосаҳои асосии диссертатсия дар дараҷаи хуби илмӣ бо 
истифода аз усулҳои хроматографияи қогазӣ, хроматографиям 
махинқабат, хроматографияи найчавй, спектроскопиям инфрасурх (ИС), 
масс-спектр, спектри РМЯ ва таҳлили элементӣ асоснок гардидааст. 
Эътимоднокии натиҷаҳои илмӣ бо истифода аз эталонҳо ва маълумоти 
адабиёти амалӣ карда шудааст.

Тавсия оид ба истифодашавии натиҷаҳои кори диссертатсионӣ:
Натиҷаҳои ин кори диссертатсионӣ ҳангоми иҷрои корҳои илмӣ ва 

таълимӣ дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва дигар муассисаҳои илмию 
таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синтези моддаҳои органикӣ 
машғуланд, метавонанд истифода шаванд. Инчунин натиҷаҳои бадастомада 



дар раванди таълим дар кафедраи химияи органикӣ ва усули таълими 
химияи факултети химияи Донишгоҳи миллим Тоҷикистон ҳангоми хондани 
курсҳои махсус, иҷрои корҳои курсӣ, дипломӣ ва таҳқиқотӣ татбиқ гардида, 
донишҷӯён, магистрантон ва унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди 
истифода қарор дода метавонанд.

Шурои диссертатсионй аз он хулосабарорӣ намуд, ки диссертатсияи 
пешниҳодшуда кори илмии ба анҷом расонидашуда буда, аз ҷиҳати мазмун 
ва мундариҷа ба ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ мувофиқат намуда, ба 
талаботи бандҳои 67 ва 69-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони 
илмӣ (дотсент, профессор)-и Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, комилан 
мувофиқат мекунад.

Дар маҷлиси рӯзи 02.03.2023 с., протоколи №2, шурои диссертатсионӣ 
сазовор донистани Ёров Муродбег Ёровичро бо дараҷаи илмии номзади 
илмҳои химия қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ аз 
шумораи умумии 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ, 13 нафар иштирок 
доштанд. Аз ин 5 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси 
02.00.03.-Химияи органикӣ мебошанд.

Дар овоздиҳӣ аз 13 нафар (13-доктори илм) 13 нафар иштирок карданд.
Натиҷаи овоздиҳӣ: «Тарафдор» 13 нафар, «Зид»- нест, «Варақаҳои 

беэътибор»-нест.

Раиси шурои диссертат 
60. КОА-ОЮ назди 
доктори илмҳои хи

Раҷабзода С.И.

афармамадзода С.М.

Котиби илмии шуро'1 
6П. КОА-ОЮ назди 
доктори илмҳои химия,


