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РУЗНОМАИ ҶАЛАСА:
1. Муҳокимаи диссертатсияи номзадии аспиранти кафедраи химияи

органикй Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи «Синтез ва табдилоти 
ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 
02.00.03- Химияи органикй

ШУНИДА ШУД:

Баромади унвонҷӯ Ёров Муродбег Ёрович оид ба пешниҳод 
намудани муҳтавои рисолаи номзадиаш дар мавзуи «Синтез ва табдилоти 
ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол», ки барои 
ҲИМОЯ намудан ва дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи 
ихтисоси 02.00.03- Химияи органикй омода шудааст.

Кори диссертатсионй дар озмоишгоҳи кафедраи химияи органикй 
мутобиқ ба мавзуи «Синтези полиаминокислотаҳо, пептидҳо дар асоси 
фуллерен-Сбо, пайвастҳои комплексии аминокислотаҳою пептидҳо, 
глитсеридҳо ва таҳқиқи хосиятҳои онҳо. Экстраксия ва таҳқиқи маводи 
растанигй» (рақами бақайдгирии давлатиаш №0116TJ 00741) ба анҷом 
расидааст.
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Ёров Муродбег Ёрович натиҷаҳои асосии таҷрибаи ҳангоми иҷрои 
диссертатсияи номзадй ба даст овардаи худро байён кард Ои.аърӯза замима 
мешавад).

Ба маърӯзачӣ чунин саволҳо дода шуд:
Рачабов С.И. Аз 47 моддаи синтезкардашуда фаъолияти 

фармакологии чандтои онҳоро омӯхтед?
Ёров М.Ё. Аз 47 моддаи синтезкардашуда мо хосиятҳои физиологй 

ва фармокологии 6 той онҳоро омӯхтем.
Ашуров С.Ғ. Спектри РЯМ-и моддаҳоро дар куҷо гирифтед?
Ёров М.Ё. Мо бо ДОНИШГОҲИ Тулаи ФР ҳамкорӣ дорем ва спектрҳои 

моддаҳоро бо ёрии корманди донишгоҳи мазкур 
гирифтем.

Шоев С.Ҳ. Гузариши реаксияҳоро чй гуна назорат кардед?
Ёров М.Ё. Гузариши реаксияҳоро бо ёрии хроматографияи 

маҳинқабат, ҳосилшавии таҳшон ва ғайра назорат кардем.
Саидов С.С. Моддаи асосиро аз муҳити -реаксиони чй гуна чудо 

намудед?

Аз 47

Мухторов Л.Г.

Ёров М.Ё Дар мавриди моддаи ҳосилшуда моеъ будан, бо усули 
тақеири вакуумй ва дар ҳолати моддаи сахт будан, бо роҳи аз нав 
кристаллкунонй чудо ва тоза кардем.

Саидов С.С. Ҳангоми гирифтани СИ дар моддаҳои шумо кадом 
лаппишҳо (валентй ё дефарматсионй) дида шуд?

Ёров М.Ё. Вобаста аз сохти моддаи тавлидшуда лаппишҳои валентй 
хоси гурӯҳи ҳидроксилй, амин, кетонҳо ва гайра пайдо карда шуданд.

Саидов С.С. Чй Гуна муайян намудед, ки моддаи шумо намй надорад 
ва да^) кадом шароит?

Ёров М.Ё. Моддаҳоро пас аз чудо кардан дар эксикатори вакуумй 
хушк карда, синае спектри онҳоро гирифтем.

Саидов С.С. Хосиятҳои физиологй аз фармокологй чй 
доранд?

Ёров М.Ё. Ҳангоми дар донаҳои гандум санчидан 
физиологй ва зимни дар ҳайвонҳо (калламушҳо) санчидан 
фармокологй муайян карда шуд.

фарқият

хосияти
хосияти

Саидов С.С. Реаксияи якуми Шумо бо кадом механизм мегузарад?
Ёров М.Ё. Бо механизми ивази нуклеофилй (Sn2) мегузарад.
Саидов С.С. Дар реаксияи дуюм барои чй РСЬ истифода набурдед?
Ёров М.Ё. Азбаски бо РОСЬ иваз кардани гурӯҳҳои он бо хлор 

имконпазир мебошад ва ин реактив дастрас аст, бинобарҳамин аз он 
истифода бурдем. Инчунин метавонем аз SOCh низ истифода намоем.

Саидов С.С. Реаксияи Белштен аз ҳисоби кадом модда ҳосил 
мешавад?

Ёров М.Ё. Бо реаксияи Белштен мавчудияти атоми ҳалоген дар 
малекула муайян карда шуд. (таҳлили сифатй).

Саидов С.С. Дар слайди 20 хатҳои сиёҳ чй маъно доранд?
Ёров М.Ё. Дар ин малекулаҳо проексияи атомй ҳангоми изомерияи 

геометрй чунин муайян карда шуд.
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Саидов С.С. Нуклеофилҳо чӣ гуна заррачаҳо мебошанд?
Ёров М.Ё. Зарраҳои дорой микдори барзиёди электронҳо, яъне 

зарраҳои манфизаряднок ё ҷуфти электронҳои тақсимнашуда.
Саидов С.С. Ҳалкунандаи апротонӣ чист?
Ёров М.Ё. Ҳалкунандае, ки прогони озод надорад.
Рачабзода С.И. Дараҷаи тозагии моддаҳои шумо чанд фоизро 

ташкил медиҳад?
Ёров М.Ё. Мувофиқи нишондоди ХГМ тозагии моддаҳо 99,5%-ро 

ташкил медиҳад.
Рачабзода С.И. Усулҳои замонавие, ки шумо истифода намудед, ба 

Шумо чй дод?
Ёров М.Ё. Бо истифодаи усулҳои спектриалии замонавй сохт, 

таркйб ва структураи моддаҳои синтезшударо муайян кардем.
Одинаев С.Х. Оё то ба имрӯз ягон кор ба корҳои иҷрокардаи шумо 

монандй дорад ва агар дошта бошад чй фарқият дорад?
Ёров М.Ё. Бале, дар самти синтез, таҳқиқ ва омӯзиши хосиятҳои 

физикию химиявй ва биологии ҳосилаҳои сершумори 1,3-диоксоланҳо 
корҳои зиёд аз ҷониби мактаби илмии академик Раҳмонқулов Д.А. ва узви 
вобастаи АМИ Тоҷикистон Кимсанов Б.Ҳ. анҷом дода шудаанд. Ин кори 
илмй давоми мантиқии ҳамон корҳо мебошад. Аз ҷониби мо бори нахуст 
бо истифодаи фурфурол ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо синтез карда 
шуда, ХОСИЯТҲОИ химиявй ва физикию биологии онҳо ба таври системавй 
омухта шуд.

Кодиров М.З. Нақши SnCU чй гуна таъсир мекунад?
Ёров М.Ё. Ҳалогениди қалъагй дар таҳқиқоти мо ба сифати 

катализатор истифода гардид.
Кодиров М.З. Ба кадом хотир шумо маҳз фурфуролро истифода 

намудед?
Ёров М.Ё. Азбаски фурфурол яке аз моддае ба ҳисоб меравад, ки ҳам 

аз ҷиҳати кимиёвй ва ҳам аз ҷиҳати биологй фаъол мебошад, бинобар 
ҳамин онҳоро барои ҳосил кардани 1,3-диоксоланҳо истифода мебаранд.

Баъди ҷавоб додан ба саволҳои додашуда кори диссертатсионй 
муҳокима карда шуд, ки дар он директори Институти илмию таҳқиқотии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, д.и.х., и.в. профессор Раҷабов С.И., 
д.и.ф., профессор Бобизода Ғ.М. н.и.х., дотсент Саидов С.С., мудири 
кафедраи химияи органикй н.и.х., дотсент Қодиров М.З. иштирок 
карданд.

Ашуров С.Ғ. Ман рисолаи диссертатсионй ва авторефератро 
муфассал мутолиа кардам ва бо боварй гуфта метавонам, ки кори мазкур 
мухим мебошад. Мавриди зикр аст, ки имруз глитсерин ва ҳосилаҳои 
гуногуни он қариб дар ҳамаи соҳаҳо истифода мешавад. Бинобар ин 
таҳқиқот дар самти синтез ва табдилоти ҳосилаҳои алифатй ва сиклии 
глитсерин яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад. Дар байни 
ҳосилаҳои сиклии глитсерин синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳо мавқеи хоссаро ишғол менамояд. Ҳосилаҳои онҳо дар 
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соҳаҳои тиб, ҳарбӣ, ороишӣ, кишоварзӣ ва монанди инҳо истифода бурда 
мешаванд.

Дар натиҷаи таҳқиқот унвонҷӯ Ёров М.Ё. усулҳои синтези 47 
пайвастаи нави органикиро кор карда баромад. Дар кори диссертатсионй 
баъзе камбудиҳо мавҷуданд, ки диссертант онҳоро ислоҳ мекунад. Ман 
боварй дорам, ки рисолаи мазкур ба тамоми талаботҳои рисолаҳои 
номзадй мувофиқат мекунад ва барои ҳимоя тавсия медиҳам.

Саидов С.С. Ман бо рисолаи диссертатсионй имрӯз хуб шинос 
шудам. Кори диссертатсионии Ёров М.Ё. ба яке аз масъалаҳои мубрами 
химияи органикй - химияи глитсерин бахшида шудааст. Маълум аст, ки 
аксари ҳосилаҳои глитсерин фаъолияти баланди биологй зоҳир 
менамоянд. Диссертант Ёров М.Ё. ҳосилаҳои гуногуни 1,3-диоксоланҳои 
дорой бақияи фурфуролро синтез карда, бо усулҳои физикй - химиявй 
сохт ва таркиби моддаҳои синтезкардашударо муайян кардааст. Усулҳои 
гуногуни синтези ҳосилаҳои ҳосилаҳои алифатй ва сиклии 1,3- 
диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол ва хосиятҳои физикй - химиявии 
ОНҲО ба таври васеъ муҳокима шудааст. Унвонҷӯ зимни кор маҳорати хуб 
нишон дода, роҳҳои хубу имконпазири синтези моддаҳоро пешниҳод 
намудааст. Кори муҳокимашаванда ба ҳамаи талаботҳои рисолаи 
номзадй ҷавобгӯ аст ва онро барои зинаҳои минбаъдаи ҳимоя тавсия 
медиҳам.

Кодиров М.З. Дар солхои охир ба синтез ва таҳқиқи пайвастаҳои 
нави синтетикии аз чиҳати биологй ва физиологй фаъол диққати калон 
дода мешавад. Рисолаи диссертатсионии Ёров М.Ё. аз он ҷиҳат ҷолиб аст, 
ки бори аввал ҳосилаҳои 1,2-диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол бо 
усулҳои гуногун синтез карда шудааст. Рисолаи диссертатсияи номзадй 
дар сатҳи хуби илмию амалй иҷро карда шудааст. Усулҳои синтез, таркиб 
ва сохти пайвастаҳои нави синтезкардашуда бо истифодаи методҳои 
физикй-химиявии ҳозиразамон муайян карда шудааст. Дар маҷмӯъ, Ёров 
М.Ё. корҳои зиёди таҷрибавиро анҷом додааст, ки натиҷаҳои онҳо дар 
сатҳи баланди илмй таҳия шудаанд. Бешубҳа, рисола арзишманд буда, 
дар сатҳи баланд иҷро шудааст ва ба талаботи рисолаҳои номзадй 
ҷавобгӯ мебошад. Фикр мекунам, ки кори диссертатсионро барои дифоъ 
аз рӯйи ихтисоси 02.00.03 
мумкин аст.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи ҷаласаи кафедраи химияи органикии 
факултети химия хулосаҳои зарурй бароварда шуд:

химияи органики ба ҳимоя тавсия додан

ХУЛОСА:

1. Мубрам будани мавзуи таҳқиқот. Гарчанде аз кашфи глитсерин 
(соли 1779 аз Ҷониби Карл Вилгелм Шеел) анқариб 250 сол сипарй 
гардидааст, вале он сол аз сол пайваста таваҷҷӯҳи олимон ва муҳаққиқони 
зиёдро ба худ ҷалб менамояд, ки ин бесабаб нест. Ҳаминро зикр кардан ба 
маврид аст, ки имрӯз глитсерин ва ҳосилаҳои сершумори он дар анқариб 
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ҳамаи соҳаҳо мавриди истифода қарор доранд. Аз ҳамин сабаб 
гузаронидани таҳқиқот дар самти синтез ва табдилоти ҳосилаҳои хаттй ва 
сиклии глитсерин яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад. Лозим ба 
ёдоварист, ки дар байни ҳосилаҳои сиклии глитсерин синтез ва табдилоти 
ҳосилаҳои нави 1,3-Диоксоланҳо ҷойи хоссаро ишғол менамояд ва дар 
асоси ОНҲО моддаҳои наве синтез карда шудаанд, ки дар соҳаҳои тиб, 
ҳарбӣ, ороишй, кишоварзй ва монандй инҳо истифода бурда мешаванд.

Пешравии синтези органикй бештар таҳия кардан ва ба вуҷуд 
овардани усулҳои нави интихобии истеҳсолот, ки ба маҳсулоти арзон ва 
дастрас асос ёфтааст, алоқаманд мебошад. Дар байни синфҳои гуногуни 
пайвастаҳои органикй, ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳи зиёдро ба худ ҷалб 
кардаанд, яке аз ҷойҳои пешқадамро ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳо ишғол 
мекунанд. Ин аз он сабаб аст, ки ҳамин қисми молекула дар доираи васеи 
реагентҳои органикй мавҷуд аст, ки фаъолияти биологй ва физиологй 
доранд ва дар синтези маҳини органикй васеъ истифода мешаванд.

Таҳияи усулҳои нави нисбатан одй ва қулай ва тағйир до дани 
усулҳои маълуми синтези пайвастаҳои дорой бақияи 1,3-диоксолан имкон 
медиҳад, ки як қатор аналогҳои синтетикии моддаҳои дар соҳҳои 
мухталифи илму техника истифодашаванда ба даст оварда шаванд, ки 
аксари ОНҲО ба таври кофй омӯхта нашудааст.

Сарфи назар аз шумораи зиёди корҳо, ки ба табдил додани 
атсеталҳои сиклии ивазшаванда ва ҳосилаҳои онҳо бахшида шудаанд, 
потенсиали синтетикй ва биологии ин пайвастаҳо ҳанӯз дар дараҷаи 
зарурй мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст.

Ҳамин тариқ, синтез ва таҳқиқи ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар 
асоси ҳосилаҳои глитсерин дорой аҳамияти мӯҳими илмй буда, имкон 
дорад, ки дар байни ин пайвастаҳои синтезшуда моддаҳои фаъоли 
биологй ва моддаҳои дорой хосиятҳои муҳим пайдо карда шаванд.
2. Алоқамандии мавзуъ бо нақшаи корҳои илмии таҳқиқотии кафедраи 
химияи органикй.

Диссертатсияи номзадй мувофиқ ба нақшаи корҳои илмй- 
таҳқиқотии кафедраи химияи органикй: «Синтези полиаминокислотаҳо, 
пептидҳо дар асоси фуллерен-Сбо, пайвастҳои комплексии 
аминокислотаҳою пептидҳо, глитсеридҳо ва таҳқиқи хосиятҳои онҳо. 
Экстраксия ва таҳқиқи маводи растанигй» (рақами ба қайдгирии 
давлатиаш №0116TJ 00741), ба анҷом расидааст.

3. Иштироки бевоситаи муаллиф дар хосил намудани натиҷаҳои 
илмӣ-тахкиқотӣ. Саҳми муаллиф дар мураттабсозии натиҷаҳои асосй дар 
самти татқиқот, дар ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли вазифаҳои гузошташуда, 
гузаронидани таҷрибаҳо, таҳлили натиҷаҳо ва асосноккунии онҳо ифода 
меёбад.

Ҷустуҷӯ, тахдил ва ҷамъбасти маълумоти илмй оид ба синтез ва 
табдилоти ҳосилаҳои 1,3-диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол иборат 
буда, муҳаққиқ таҷрибаҳои амалии дар диссертатсия пешниҳодшударо

фуллерен-Сбо,
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мустақилона иҷро намуда, модаҳои ҳосилшударо ҷудо ва тоза намуд. Сохти 
пайвастаҳои синтезкардашударо бо ёрии усулҳои физикӣ-химиявӣ тахдил ва 
муайян карда, натиҷаҳои бадастомадаро коркард ва шарҳ додааст. Натиҷаи 
аз корҳои илмй ба даст овардашударо дар конференсияҳои байналмилалй, 
ҷумҳуриявй ва донишгоҳй баромад намуда, оид ба тайёр кардани 
мақолаҳои илмй корҳои зиёдро анҷом додааст.

Унвонҷӯ Ёров Муродбег Ёрович ҳамаи таҳқиқоти таҷрибавй, 
коркарди натиҷаҳои илмии ҳосилкардашуда ва хулосаҳои баровардаашро 
худаш иҷро карда, оид ба паҳлӯҳои мухталифи мавзуъ мақолаҳо навишта 
ва онҳоро нашр кардааст.

4. Дарачаи асоснокии таҳқиқоти илмй ва хулосахои дар диссертатсияи 
номзадй баровардашуда. Диссертатсияи номзадй дар сатҳи хуби илмию 
амалй иҷро шудааст. Таркйб ва сохти пайвастаҳои нави синтезкардашуда 
бо истифодаи методҳои физикй-химиявии ҳозиразамон муайян карда 
шудааст. Хулосаҳои дар рисолаи диссертатсионй овардашуда бо 
натиҷаҳои эксприменталии бадастомада асоснок карда шудаанд. Кори 
диссертатсионй кори илмй-таҳқиқотии комил мебошад.

5. Дарачаи навигарии натиҷаҳои ҳосилкардаи муаллиф
Синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дар як замон дорои 

бақияи ҳам пиридазин ва ҳам полисиклҳо то айни замон мавриди 
омӯзиши дақиқ ва ҳамаҷонибаи мутахассисон қарор нагирифта буд. 
Таҳқиқоти мазкур имкон дод, ки доираи системаҳои ҳетеросиклй ва 
полиҳетеросиклй дар асоси ҳосилаҳои глитсерин васеъ карда шуда, 
молекулаҳои дар як замон дорои бақияи якчанд моддаҳои фаъоли 
биологй ба даст овада шавад. Ин ҳолат аз муҳиммияти баланди илмй ва 
МОҲИЯТИ калони мавзуи таҳқиқотии мазкур дарак медиҳад. Дар натиҷаи 
гузаронидани таҳқиқоти ҳамаҷониба ба чунин дастовардҳои илмй ноил 
гардидем:

> аввалин маротиба шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои 
глитсерин дорои бақияи пиридазин таҳқиқ карда шуд;

> методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо дар асоси 
ҳосилаҳои диолии глитсерин 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;

> ҳамагй ҳосилаҳои нави глитсерин синтез карда шуда, сохт, 
таркйб, структура ва тозагии онҳо бо истифодаи асбобҳои спектралии 
замонавй собит карда шуданд;

> дар натиҷаи омӯзиши хосияти фармакологй муайян карда шуд, 
кИ намояндаҳои нави ҳосилаҳои 1,3-диоксолан дорои заҳрогинии паст

6



ситотокси ваантикоагулянты,буда, дорой ХОСИЯТҲОИ гипотензивй, 
фаъолияти зиддимикробй мебошанд;

> фаъолнокии метаболии баъзе ҳосилаҳои глитсерин ба варамкунй, 
сабзиш, рушди майсаҳо ва решачаҳои ҷанинии навъҳои гандуми “Ватан 
ва “Наврӯз” муқаррар гардиданд;

> барномаи пешгӯии компютерй (системаи PASS) нишон дод, ки 
дар байни моддаҳои ба даст овардашуда доруҳои потенсиалии биологии 
фаъоли дорой доираи васеи таъсири физиологй, яъне хусусиятҳои 
гербисидй ва пешбарандаи нашъунамо пайдо шудаанд.

6. Мувофикати мухтавои диссертатсияи номзадй ба ихтисосе, ки 
барои химоя намудан пешниход шудааст. Диссертатсияи номзадии Ёров 
Муродбег Ёрович ба феҳристи ихтисоси «Химияи органикй» мувофиқ 
буда, барои ҳимоя намудан аз руйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикй 
пешниҳод карда мешавад.

1. Тавсия барои химоя. Диссертатсияи нРмзадии Ёров Муродбег 
Ёрович барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия мувофиқи 
талаботи Комиссияи олии аттестатсионии (КОА) назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда мешавад.

Дар раванди иҷрои диссертатсияи номзадй Ёров М.Ё. худро ҳамчун 
муҳақиқи соҳибмаълумот муаррифӣ карда, нишон дод, ки ӯ мустақилона 
масъалаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амалиро иҷро карда метавонад. 
Қобилияти хуби таҳқиқотчигӣ ӯро водор намуд, ки аз ухдаи иҷрои чунин 
кори диссертатсионии мураккаб ва фарогири дар наздаш гузошташуда бо 
сарбаландй барояд.

Дар асоси маълумотҳои дар боло баён шуда, ҷаласаи васеи кафедраи 
химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
диссертатсияи номзадии Ёров Муродбег Ёровичро дар мавзуи «Синтез ва 
табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорой бакияи фурфурол» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи ихтисоси 
02.00.03- Химияи органикй тавсия менамояд.

8. Мукаммал будани натиҷахои илмии нашргардида. Муҳтавои асосии 
кори диссертатсионй дар ҳаҷми 20 мақолаи илмй ва фишурдаи маърӯзаҳо 
ба табъ расидааст, ки моҳияти асосии корро ифода менамояд. Аз онҳо 4 
мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи аз ҷониби Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тавсияшуда, нашр гардидаанд.

аттестатсионии

Мухимтарин интишороти унвонҷу аз руйи диссертатсия: 
Мақолаҳои илмие,"ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи
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тавсиянамудаи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

[1-М] Ёров, М.Ё. Синтези баъзе эфирҳои пропанол-2 ва оксид 
кардани онҳо И М.Ё.Ёров., С.Расулов // Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. 
Илм ва фановарй (маҷаллаи илмй) силсилаи илмҳои тиббй ва иқтисодӣ 
№1(ISSN 2312-3648) Душанбе «СИНО» 2014. С.83-87.

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

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

[4-А] Ёров, М.Ё. Синтез новых аминосодержащих производных 1,3- 
диоксолана на основе l-(N,N)-диaлкилaминoпpoпaндиoлoв-2,3 и 2-(N,N)- 
диалкиламинометилоксиранов/ Ёров М.Ё. // Вестник педагогического 
Университета. Серия естественных наук. ISSN 2707 - 
Душанбе-2022 г.С. 135-138.

Рӯйхати фишурдаи мақола чопшуда:
М.Ё. Синтез и свойства производных 3,6- 

дихлорпиридазина / М.Ё.Ёров., С.Расулов., Б.Т.Рузиев., А.Абдиразоков// 
Материалы республиканской научно-практической конференции 
«Перспективы и развитие современной науки о нанохимии, 
нанотехнологии и синтез биологически активных веществ» 2015 г. С. 33- 
35.

9996. №3/ (15)

[5-А] Ёров,

республиканской
и

научно-практической 
современной

[6-А] Ёров, М.Ё. Синтез и свойства 4-метил-1-фенилпиразолидона-3 
/Б.Т.Рузиев., С.А.Расулов., М.Ё.Ёров, А.Абдиразоков // Материалы 
республиканской научно-практической конференции «Перспективы и 
развитие современной науки о нанохимии, нанотехнологии и синтез 
биологически активных веществ» 30-31 10.2015 г. С. 50-51.

[7-А] Ёров, М.Ё. Синтез и свойства 1,5-дифенилпиразолидона-З / 
Б.Т.Рузиев., С.А.Расулов., М.Ё.Ёров, А.Абдиразоков // Материалы 
республиканской научно-практической конференции «Перспективы и 
развитие современной науки о нанохимии, нанотехнологии и синтез 
биологически активных веществ» (30.31-10-2015 г). С. 52-53.

[8-А] Ёров, М.Ё. Эффективный способ окисления синтеза 1-хлор-З- 
алкокси-2-пропанолов / М.Ё.Ёров., С.Расулов., /' 
республиканской научно-теоретической конференции профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «25-летию 
государственной независимости РТ, Душанбе-2016. С. 93-94.

II Материалы

[9-М1 Ёров, М.Ё. Таҳқиқи реаксияи 1-алкокси-3-хлор-2-пропанолҳо 
бо аминҳои сеюми ароматй / М.Ё.Ёров., С.А.Расулов., Б.Т.Рузиев., И 
ДМТ. Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии илмй-назариявии ҳайати
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устодону кормандони ДМТ бахшида ба «20-солагии Рӯзи вахдати миллй» 
ва «Соли ҷавонон», Душанбе-2017. С. 85-86.

[10-А] Ёров, М.Ё. Синтез и изучение аминопроизводных пропанола-2 
основе 3,6-дигидроксопиридазина ! М.Ё.Ёров., С.А.Расулов., 

Б.Т.Рузиев., И Материалы Республиканской конференции на тему 
«Проблемы применения современных физико-химических методов для 
анализа и исследования веществ и материалов», 10.11.2017 г (Душанбе 
«ЭР-граф» 2018). С. 47;49.

на 3,6-дигидроксопиридазина ! М.Ё.Ёров.

[11-А] Ёров, М.Ё. Синтез и изучение свойства производных 4-
хлорметил-1,3-диоксалана / С.А.Расулов., М.Ё.Ёров., Б.Т.Рузиев., // 
Материалы республиканской научно-теоретической конференции 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников ТНУ, 
посвященной

республиканской научно-теоретическои 
состава и сотрудников 

Международному десятилетию действия «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028 годы», «Году развития туризма 

годовщине

и

и 
народных ремесел», 140-ой годовщине со дня рождения Героя 
Таджикистана Садриддина Айни» и «70-ой годовщине со дня создания 
Таджикского национального университета» Душанбе-2018. С.99.

[12-А[ Ёров, М.Ё. Исследование циклообразования 1-алкиламино-З- 
алкоксипропанолов-2 / С.А.Расулов., Б.Т.Рузиев., М.Ё.Ёров И Материалы 
республиканской научно-теоретической конференции профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной 
Международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 
2018-2028 годы», «Году развития туризма и народных ремесел», 140-ой 
годовщине со дня рождения Героя Таджикистана Садриддина Айни» и 
«70-ой годовщине со дня создания Таджикского национального 
университета» Душанбе-2018. С. 100.

[13-А[ Ёров, М.Ё. Синтез и свойства производных 1,3-оксазолидина 
основе несимметричных 1-диамин-2-пропанолов и анисовым 

альдегидом / С.А. Расулов., М.Ё.Ёров // Материалы Международной 
конференции «Комплексные соединения и аспекты их применения» (11.12- 
октября 2018 г) Душанбе-2018 С.ПО.

на

[14-А] Ёров, М.Ё. Синтез и исследование производных 1-хлор-З- 
алкокси-2-пропанонов ! С.А.Расулов., М.Ё.Ёров., Б.Т.Рузиев. ИС.А.Расулов., 
Материалы республиканской научно-теоретической конференции (с 
международным участием) на тему «Применение инновационных
технологий в преподавание 
общеобразовательных школах

в естественных 
и высших

дисциплин 
учебных заведениях»

средне

посвящённой 150-летию периодической таблицы химичечких элементов 
Д.И. Менделеева. Душанбе - 2019. С. 259-263.

[15-А] Ёров, М.Е. Синтез и изучение----- 3 свойства
М.Ё.Ёров., Ф.Х.2-диалкиламинометилтииранов / С.А. Расулов.,

Хакимов// Сборник статей республиканской научно-теоретической 
конференции на тему «Основы развития и перспективы химической науки 
в республике Таджикистан» (12-14 сентября 2020 Душанбе-2020 г. С.202- 
203.
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[16-А] Ёров, М.Ё. Синтез и иследования 1-(Н,К-диалкиламино)-3-(2'- 
К,К-диалкиламиноэтокси)-пропанолов-2 / Б.Т. Рузиев., М.Б. Каримов.,

основе
1,3-диалкокси-2-пропанолов

«Развитие химической науки

Р.А. М.Ё.Ёров., Олимов // Материалы III международной научно- 
практической конференции на тему: «Развитие химической науки и 
области их применения», посвященной 80-летию памяти д.х.н., член кор. 
НАНТ, профессора Кимсанова Бури Хакимовича (10 ноября 2021 г.). С. 
108-114.

[17-А] Ёров М.Ё. Изучения реакция Манниха на 
симметричных и несимметричных 1,3-диалкокси-2-пропанолов и 
некоторых вторичных аминов ! Г. Асроруддини., О.К. Ҳабибуллоева., 
Л.Г. Мухторов., М.Б. Каримов., Б.Т. Рузиев., М.Ё.Ёров., Т.С. Маликов // 
Материалы III международной научно-практической конференции на 
тему: «Развитие химической науки и области их применения», 
посвященной 80-летию памяти д.х.н., член кор. НАНТ, профессора 
Кимсанова Бури Хакимовича (10 ноября 2021 г.). С. 115-122.

118-А] Ёров, М.Ё. Новые производные карбаматы на основе 
1,3-диалкоксипропанолов-2 / П.И. Бердиева., М.С. Мухамеджанов., Л.Г. 
Мухторов., М.Б. Каримов., Б.Т. Рузиев., М.Ё.Ёров., // Материалы III 
международной научно-практической конференции на тему: «Развитие 
химической науки и области их применения», посвященной 80-летию 
памяти д.х.н., член кор. НАНТ, профессора Кимсанова Бури Хакимовича 
(10 ноября 2021 г.). С. 122-127.

[19-А1 Ёров, М.Ё. Синтез и исследование производных 1-хлор-З- 
алкокси-2-пропанонов / М.Ё.Ёров С.А. Расулов., М.Б. Каримов., Б.Т. 
Рузиев // Материалы III международной научно-практической 
конференции на тему: «Развитие химической науки и области их 
применения», посвященной 80-летию памяти д.х.н., член кор. НАНТ, 
профессора Кимсанова Бури Хакимовича (10 ноября 2021 г.). С 128-133

[20-А] Ёров, М.Ё. Таҳқиқи таъсири байниҳамдигарии глитсерини 
дорои бақияи пиридазин бо фурфурол/ М.Ё.Ёров., М.Б. Каримов. // 
Современное состояние взаимодействия науки с производством и 
инновационное развитие экономики (посвященное празднованию 30-летия 
XVI-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, и 10-летия 
образования Филиала НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе): Материалы 
международной научно-практической конференции, 15 сентября 2022 г., 
Душанбе. С. 175-183.

9. Ташхиси таҳқиқот. Эътимоднокии натиҷаҳои пешниҳодшуда 
тавассути истифодаи усулҳо ва усулҳои исботшуда, инчунин аслй таъмин 
карда шуд. Дар таҷҳизоте, ки аз озмоиши давлатй гузаштааст, таҳқиқоти 
таҷрибавӣ гузаронида шуд. Натиҷаҳои санҷишҳои биологй дар микдори 
кофй якчанд маротиба такрор кардан ба даст оварда шуданд. Натиҷаҳои 
татқиқот чандин маротиба дар конференсияҳои байналмилалии “Кимиёи 
ҳосилаҳои глитсерин: синтез, хосиятҳо ва самтҳои истифодабарй”, 
бахшида ба соли байналмилалии кимиё ва хотираи д.и.к., профессор, узви 
вобастаи АН ҶТ Кимсанов Б.Х. (Душанбе, 2021); конференсияи

международной
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(Душанбе-2018); конференсияи

давлатии

ҷумҳуриявии илмию амалй бахшида ба 70-солагии профессор Усмонов Р., 
ба ҷашнҳои «5500-солагии Саразми бостонй», «700-солагии шоири 
барҷастаи тоҷик Камоли Хуҷандӣ» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносй, дақиқ ва риёзй дар соҳаи илму маориф (солҳои 
2020-2040)» (Душанбе 2020); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалй дар 
мавзӯи «Асосҳои рушд ва дурнамои илми. кимиё дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» (Душанбе-2020); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалй 
(бо иштироки ОЛИМОНИ хориҷй) дар мавзӯи «Истифодаи технологияи 
навин дар таълими фанҳои табий дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумй ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбй» бахшида ба 150-солагии 
ҷадвали даврии элементҳои химиявии Д.И. Менделеев (Душанбе - 2019); 
конференсияии Байналмиллалии «Пайвастагиҳои комплексй ва ҷамбаҳои 
истифодаи ОНҲО» (Душанбе-2018); конференсияи ҷумҳуриявии илмию 
амалй бахшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 
устувор, СОЛҲОИ 2018-2028», «Соли рушди сайёҳй ва ҳунарҳои мардумй», 
140-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнй" ва "70-солагиии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон"
ҷумҳуриявии илмию амалй дар мавзӯи «Мушкилоти истифодаи усулҳои 
муосири физикй ва химиявии таҳлил ва омӯзиши маводҳо» (Душанбе 
2018); конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалй ҳайати устодону 
кормандони ДМТ бахшида ба «20-солагии Рӯзи вахдати миллй» ва «Соли 
ҷавонон», (Душанбе-2017); конференсияи ҷумхуриявии илмию амалй 
ҳайати омӯзгорон ва кормандони ДМТ бахшида ба «25-солагии 
Истикдолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Душанбе-2016); 
конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалй «Дуромад ва инкишофи илми 
муосир оид ба нанохимия, нанотехнология ва синтези моддаҳои аз ҷиҳати 
биологй фаъол» (Душанбе-2015), «Развитие химической науки и области 
их применения», посвященной 80-летию памяти д.х.н., член кор. НАНТ, 
профессора Кимсанова Бури Хакимовича (10 ноября 2021 г.). 
Современное состояние взаимодействия науки с производством и 
инновационное развитие экономики (посвященное празднованию 30- 
летия XVI-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, и 10- 
летия образования Филиала НИТУ «МИСиС» в- г. Душанбе): Материалы 
международной научно-практической конференции, (15 сентября 2022 г) 
муаррифй ва муҳокима карда шудаанд.

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРДА ШУД:

Диссертатсияи унвонҷӯ Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи “Синтез 
ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол” 
кори илмии баанҷомрасида буда, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
ИЛМҲОИ химия аз руйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикй мувофик аст.

Бо дар назардошти ақидаҳои дар боло зикршуда, ҷаласаи васеи 
кафедраи химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон бо иштироки ОЛИМОНИ пешбари кафедра диссертатсияи Ёров
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Муродбег Ёровичро дар мавзӯи «Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3- 
диоксоланҳои дорои бақияи фурфурол» кори илмии баанҷомрасида 
меҳйсобад, ки дар сатҳи баланди илмию таҳқиқотӣ таълиф шуда, ба ҳамаи 
талаботи кори диссертатсионй ҷавобгӯ аст. Дар ин замина, диссертатсияи 
мазкурро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи 
ихтисоси 02.00.03-Химияи органикй барои муҳокима дар шурои олимони 
факултети химия тавсия менамояд.

Хулоса дар ҷаласаи васеи кафедраи химияи органикии факултети 
химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул карда шудааст.

Дар ҷаласа 16 нафар, аз ҷумла 1 нафар доктори илмҳои химия, 1 
нафар номзади илмҳои химия иштирок доштанд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор»-16 нафар, «зид» нест, «бетараф» 
нест. Протоколи № 1 аз 30-юми августи соли 2022.

Раисикунанда:
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