
ҚАРОРИ 
Шурои диссертатсионии 6И. КОА-ОЮ 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 02 марти соли 2023 №02 ш. Душанбе
Кори диссертатсионии Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи «Синтез ва 

табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол», барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ.

Баромади Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи «Синтез ва табдилоти 
ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол», барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи 
органикӣ (химия), (роҳбарони илмӣ: номзади илмҳои химия, дотсент 
Расулов С.А.|, д.и.х., профессор Каримзода М.Б.), тақризи муассисаи 
тақриздиҳанда, тақризҳо ба автореферати диссертатсия ва баромади 
муқарризони расмӣ: доктори илмҳои химия, сарходими илмии лабораторияи 
«Синтези органикӣ»-и Институти химияи ба номи В.И. Никитини 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (АМИТ) Пулатов Элмурод 
Холикулович; номзади илмҳои химия, корманди калони илмии озмоишгоҳи 
маркази илмӣ-тадқиқотии “МДТ”Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 
ба номи Абуалӣ ибнӣ Сино Самандаров Насрулло Юсупович, баромади 
аъзоёни шурои диссертатсионӣ докторони илмҳои химия, профессорон аз 
рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ Бандаев С.Г., Раҳимова М., 
Раҷабзода С.И., д.и.х., профессор (химияи ғайриорганикӣ) Раҷабов У.Р., 
д.и.т., профессор (химияи физикӣ) Эшов Б.Б. ва доктори илмҳои химия, 
профессор С.М. Сафармамадзодаро шунида, муҳокима карда, шурои 
диссертатсионии 6И. 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 Ёров Муродбег 
Ёрович.

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:
1. Диссертатсияи Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи «Синтез ва 

табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол», барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ (химия) ба талаботи банди 2 ва зербандҳои 67 ва 69 
«Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони ил.мӣ (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 Ёров Муродбег Ёрович дараҷаи илмии номзади илмҳои химия 
дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Ёров Муродбег Ёрович дипломи 
дараҷаи номзади илмҳои химияро диҳад.



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

Раиси шурои диссертатсионӣ, 
60. КОА.-010 назди Д 
доктори илмҳои хим

Котиби илмии шур 
6В. КОА-ОЮ назд 
доктори илмҳои хи

афармамадзода С.М.

Раҷабзода С.И.


