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ШУНИДА ШУД:

Баромади унвонҷӯ Ёров Муродбег Ёрович оид ба пешниҳод 

намудани муҳтавои рисолаи номзадиаш дар мавзӯи «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, пайвастаҳои комплексии аминокислотаҳою пептидҳо, 
глитсеридҳо ва таҳқиқи хосиятҳои онҳо. Экстраксия ва таҳқиқи маводи 
растанигй» (рақами бақайдгирии давлатиаш №0116TJ 00741) ба анҷом 
расидааст. Ёров Муродбег Ёрович натиҷаҳои асосии илмй ҳангоми иҷрои 

диссертатсияи номзадй бадастовардаи худро баён кард.

Ба маърӯзачӣ чунин саволҳо дода шуд:
Бобоева Б.Т. аз моддаҳои ҳосилкардаи шумо 46-тоаш моддаи нав. 4 

моддае, ки пештар маълум буд, маҳз барои чй шумо онҳоро овардед? Ин 

барои муқоиса буд?
Ёров М.Ё. Аз 46 моддаи синтезкардашуда мо хосиятҳои физиологй 

ва фармокологии 6 той онҳоро омӯхтем. Аз сабаби заҳрнокии паст 
доштанашон ба сабзиши растанй мусоидат мекунанд.

Саидов С.С. Шумо чй гуна муайян кардед, ки дар таркиби моддаи 

синтезнамуда кислотаи сулфат нест? Ҳалкунандаи апратони чист?
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47-ТОва

Ёров М.Ё. Аз сабабе, ки дар таркиби моддаи синтезшуда як микдор 
гидразинсулфат мавҷуд аст, онро бо микдори зиёди об шуста, тавассути 
индикатори лакмус муҳитро муайян намудем. Ҳалкунандаи бепротон.

Шеров К.М. Шумо дар хулосаи якуматон навиштед, ки роҳҳои нави 
синтези ин пайвастҳоро истифода намудед. Шумо аниқ туфта метавонед, 
ки кадом усулҳои навро пешниҳод намудед?

Ёров М.Ё. Мо асосан методикаи моддаҳои синтезкардашударо 
омӯхтем. Вобаст ба ҳалкунанда, таносуби моддаҳо методикаи моддаҳои 
синтезкардашударо таҳия кардем.

Шеров К.М. Пеш ин усулҳо набуд?
Ёров М.Ё. Ин усулҳоро мо пешниҳод намудем. Усули якум каме 

монанд аст. Мо як моддаро бо ду усул ҳосил кардем, яъне дар усули якум 
аз катализатори дигар истифода бурдем, дар усули дуюм вобаста ба 
таносуби моддаҳо, катализатор ва ҳалкунанда истифода намудем.

Шеров К.М. Шумо танҳо моддаҳои синтезкардашударо дар як ҷо 46 
дар ҶОЙИ дигар 47-то қайд кардед. Истифодаи моддаҳои 

ҳосилкардашударо дар афзоиши гандум мебинед, дар дигар соҳаҳо 
истифода намешавад?

Ёров М.Ё. Дурусташ 46-то. Албатта ҳосилаҳои глитсерин, ҳосилаҳои 

пиридазин дар соҳаҳои хоҷагии халқ, аз ҷумла, дар саноати истеҳсоли 

маводҳои доруворӣ, тайёр намудани маводҳо барои растаниҳо, ҳайвонот 

истифода бурда мешавад.
Хусайнов А.Д. Номи дигари фурфурол, номи химиявии он чист? 

Бақия гуфта, шумо чиро дар назар доред?
Ёров М.Ё. 2-фуранкарбалдегид номи химиявиш. Боқимондаи модда.
Хусайнов А.Д. Ҳолати агрегатиаш чӣ гуна аст?

Ёров М.Ё. Моддаи моеъ ва ҳарорати ҷушишаш 162°С мебошад.

Сафармамадзода С.М. Шумо синтез кардед, қобилияти реаксионии 
онҳоро омӯхтаед? Фаъолияти биологии онҳоро омӯхтед, ин бисёр хуб аст. 
Ammo Шумо химик ҳастед, қобитлияти реаксионии худи моддаҳои 

ҳосилкардаро шумо омӯхтед?
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Ёров М.Ё. Бале омухтем. Қобилияти таъсири эпоксипропанол бо 
ангидриди бо катализатори тетрохлориди қалъагӣ ва оксиранҳо омухтем.

Пас аз ҷавоб ба саволҳои додашуда муҳокимаи кори дисертатсионй 
дойр гардид, ки дар он муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, 

доктори ИЛМҲОИ химия, профессор Сафармамадзода С.М., профессор 

Раҳимова М., д.и.х., и.в., профессор Раҷабов С.И., дотсент Шеров Қ.М., 
дотсент Суяров Қ.Ҷ., дотсент Шодиева С.Ф., дотсент Саидов С.С. дотсент 
Қодиров М.З., дотсент Қурбонова М.З., иштирок намуданд.

Сафармамадзода С.М. Ман дисертатсия ва авторефератро муфассал 
мутолиа кардам ва боварй дорам, ки диссертатсия ба талаботи КОА 

мувофиқ аст. Дар натиҷаи таҳқиқот Ёров М.Ё. усулҳои синтези 46 

пайвастаҳои нави органикиро кор карда баромад. Дар бораи 
диссертатсия камбудиҳо мавҷуданд, ки диссертант онҳоро ислоҳ мекунад. 

Ман боварй дорам, ки кори анҷомдодаи рисолаи номзадй ба тамоми 

талаботҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва барои дифоъ тавсия медиҳам.

Саидов С.С. Ман диссертатсияро хондам. Кор аз он ҷиҳат ҷолиб аст, 
ки бори аввал дар як реаксия ду моддаи нав фталазиндион ва 
диҳидроксифталазин ҳосил карда шуда, хосиятҳои онҳо омухта шуд. Дар 

бораи диссертатсия мулоҳизаҳои муайяне ҳастанд, баъзеи онҳо дар тақриз 

алоҳида баён карда мешаванд. Дар маҷмуъ Ёров М.Ё. корҳои зиёди 

таҷрибавиро анҷом дод, ки натиҷаи онҳо дар сатҳи баланди илмй таҳия 
шудааст. фикр мекунам, ки кор ба талаботи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ аст ва 

онро метавон барои дифоъ аз рӯи ихтисоси 02.00.03 - химияи органикй 

ки

тавсия кард.
Рахимова М. Ман ҳам кори диссертатсия ва ҳам авторефератро 

хондам. Кори диссертатсияи Ёров М.Ё. ба яке аз соҳаҳои босуръат 
тараққиёбандаи химияи органикй-химияи глитсерин дахл дорад. Мо 

медонем, ки бисёре аз ҳосилаҳои глитсерин фаъолияти биологиро зоҳир 
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мекунанд. Кори диссертатсионии Ёров М.Ё. ба синтез ва омӯзиши 

ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол бахшида 
шудааст. Ёров М.Ё. тавонист дар асоси усулҳои гуногуни физикй-химиявй 
таркиб ва сохти моддаҳои синтезшавандаро синтез кунад. Дар ин кор ба 
синтези синфҳои нави пайвастаҳои органикй диққати калон дода 

мешавад. Ман боварй дорам, ки кор ба талаботи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат 

мекунад ва барои дифоъ пешниҳод карда шавад.

Шеров К.М. Кор ба дараҷаи хуб иҷро шудааст. Микдори зиёди 

моддаҳо бо усулҳои гуногун синтез карда шуда ва сохти онҳо бо усулҳои 

гуногун исбот шудааст. Ин кор идомаи таҳқиқотест, ки дар тӯли беш аз 30 

СОЛ дар деворҳои ДМТ анҷом дода истодаанд. Диссертант маводҳоро нағз 
азхуд карда, ба иҷрои бисёр корҳои таҷрибавӣ муяссар гардид. Фикр 

мекунам, ки ин диссертатсия арзанда аст ва метавонад барои дифоъ аз рӯи 

ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикй тавсия шавад.

Рачабов С.И. Ман диссертатсияро мутолиа намудам диссертант бори 

нахуст дар химияи органикй таҳқиқотҳои зеринро анҷом додааст: таҳқиқи 

шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои глитсерини дорой бақияи 

пиридазин; таҳияи методикаи синтези ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳо 

дар асоси ҳосилаҳои диолии глитсерин ва эпоксипропанҳо бо фурфурол; 

муайян кардани шароити реаксионии таъсири мутақобилаи ҳосилаҳои 

нави 1,3-диоксоланҳо бо анҳидриди кислотаи маленат; омӯзиши шароити 

гузариши реаксияи байни ҳосилаҳои анҳидриди эндоксифталии 1,3- 

диоксоланҳо бо ҳидразинсулфат; таҳлили спектралии моддаҳои нави 

синтезшуда ва муайян кардани собитаҳои физикию химиявии онҳо бо 

истифодаи асбобҳои спектралии замонавй; ҷустуҷӯи соҳаҳои истифодаи 

амалии баъзе намояндаҳои моддаҳои синтезшуда, омӯзиши хосиятҳои 

фармакологй ва физиологии онҳоро омухтааст. Бо боварии комил 
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метавон гуфт, ки ин диссертатсия арзанда аст ва барои дифоъ аз рӯи 

ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикй тавсия шавад.

Х,амин тариқ, дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсияи номзадй дар 
ҷаласаи васеи шурои олимони факултети химияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон хулосаҳои зарурӣ бароварда шуд:

ХУЛОСА:

асоснокии илми1. Дарачаи асоснокии таҳқиқоти илмй ва хулосаҳои дар 

диссертатсияи номзадй баровардашуда. Диссертатсияи номзадй дар сатҳи 
хуби илмию амалй иҷро шудааст. Таркйб ва сохти пайвастаҳои нави 
синтез карда шуда бо истифодаи усулҳои физикй-химиявии ҳозиразамон 
муайян карда шудааст. Хулосаҳои дар кори диссертатсионй овардашуда 

бо натиҷаҳои эксприменталии бадастомада асоснок карда шудаанд. 
Кори диссертатсионй кори илмӣ-таҳқиқотии комил мебошад.

2. Дарачаи навигарии натиҷаҳои ҳосилкардаи муаллиф.

• аввалин маротиба шароити реаксияи ҳосил кардани ҳосилаҳои 

глитсерини дорой 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 

ки

ҳосил мешаванд;

• ҳамагӣ 41 ҳосилаҳои нави глитсерин синтез карда шуда, сохт, 

таркйб, структура ва тозагии онҳо бо истифодаи асбобҳои спектралии 

замонавй муайян карда шуданд;
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• дар натиҷаи омӯзиши хосияти фармакологй муайян карда шуд, 

ки намояндаҳои нави ҳосилаҳои 1,3-диоксолан дорой заҳрогинии паст 

буда, дорой ХОСИЯТҲОИ гипотензивй, антикоагулянтй, ситотоксй 

фаъолияти зиддимикробй мебошанд;

• фаъолнокии метаболии баъзе ҳосилаҳои глитсерин 

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 бадастовардашуда доруҳои потенсиалии биологии 

фаъоли дорой доираи васеи таъсири физиологй, яъне 

гербисидй ва пешбарандаи нашъунамо пайдо шудаанд.

3. Мувофикати муҳтавои диссертатсияи номзадй

барои ҲИМОЯ 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

антикоагулянтӣ,

ҳосилаҳои

ва

ба

хусусиятҳои

ба ихтисосе, ки

пешниҳод карда мешавад.

талаботи
карда мешавад. Дар раванди иҷрои

4. Тавсия барои химоя. Диссертатсияи номзадии Ёров Муродбег 
Ёрович барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия мувофиқи 

Комиссияи олии аттестатсионии (КОА) назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия 
диссертатсияи номзадй Ёров М.Ё. худро чун муҳақиқи соҳибмаълумот 
муаррифӣ карда, нишон дод, ки ӯ мустақилона

таҳқиқотӣ ва амалиро иҷро карда метавонад. Қобилияти хуби 

таҳқиқотчигӣ ӯро водор намуд, ки аз ухдаи иҷрои

масъалаҳои илми-

иҷро карда
чунин кори 

диссертатсионии мураккаб ва фарогири дар наздаш гузошташуда бо 
сарбаландй барояд.

маълумотҳои дар боло баёнгардида, ҷаласаи васеиДар асоси 
шурои ОЛИМОНИ факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
диссертатсияи номзадии Ёров Муродбег Ёровичро дар мавзуи «Синтез
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номзади илмҳои химия
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 тавсия менамояд.

5. Мукаммал будани натиҷахои илмии нашргардида. Муҳтавои асосии 
кори диссертатсионй дар ҳаҷми 20 мақолаи илмй ва фишурдаи маърӯзаҳо 
ва 1 санад 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.

Феҳристи интишороти довталаби дарёфти дараҷаи илмй 

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда:

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

2. Ёров, М.Ё. Межмолекулярное взаимодействие в спиртовых 

растворах диоксоланов / Н.У.Муллоев., Ю.Дж.Юсупова., Н.Р. Имомов. 
М.Ё.Ёров., С.А.Расулов И Вестник Таджикского национального 

Университета. Серия естественных наук. ISSN 2413 - 452Х. №1/1 Душанбе: 
«Сино» 2017 г.С. 103-105.

3. 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. ISSN 2413 - 452Х. №1/1 Душанбе: 2020 г.С.251-258.
4. 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. И Вестник педагогического 

Университета. Серия естественных наук. ISSN 2707 

Душанбе-2022 г.С. 135-138.

С.А.Расулов И Вестник Таджикского

9996. №3/ (15)
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с.Расулов., Б.Т.Рузиев., А.Абдиразоков// Материалы

Дар дигар нашрияҳо:

5. Ёров, М.Ё. Синтез и свойства производных 3,6-дихлорпиридазина
! М.Ё.Ёров., 

республиканской научно-практической конференции «Перспективы и 
развитие современной науки о нанохимии, нанотехнологии и синтез 
биологически активных веществ» 2015 г. С. 33-35.

6. Ёров, М.Ё. Синтез и свойства 4-метил-1-фенилпиразолидона-3 
/Б.Т.Рузиев., С.А.Расулов., М.Ё.Ёров, А.Абдиразоков И 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. 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. Ёров, М.Ё. Эффективный способ окисления синтеза 1-хлор-З- 
алкокси-2-пропанолов / М.Ё.Ёров., С.Расулов., // Материалы 
республиканской научно-теоретической конференции профессорско- 
преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «25-летию 
государственной независимости РТ, Дуц1анбе-201б. С. 93-94.

9. Ёров, М.Ё. Таҳқиқи реаксияи 1-алкокси-3-хлор-2-пропанолҳо бо 
аминҳои сеюми ароматй ! М.Ё.Ёров., С.А.Расулов., Б.Т.Рузиев., М ДМТ. 
Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии илмй-назариявии ҳайати устодону 

кормандони ДМТ бахшида ба «20-солагии Рӯзи вахдати миллй» ва «Соли 
цавонон», Душанбе-2017. С. 85-86.

10. Ёров, М.Ё. Синтез и изучение аминопроизводных пропанола-2 на 

основе 3,6-дигидроксопиридазина 1 М.Ё.Ёров., С.А.Расулов., Б.Т.Рузиев., 
// Материалы Республиканской конференции на тему «Проблемы 

применения современных физико-химических методов для анализа и 
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научно-теоретическоиреспубликанской конференции
ТНУ,состава и

посвященной

140-ой годовщине

исостава

исследования веществ и материалов», 10.11.2017 г (Дущанбе «ЭР-граф» 
2018). С. 47-49.

11. Ёров, М.Ё. Синтез и изучение свойства производных 4- 
хлорметил-1,3-диоксалана / С.А.Расулов., М.Ё.Ёров., Б.Т.Рузиев., // 
Материалы 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников

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.99.

12. Ёров, М.Ё. Исследование циклообразования 1-алкиламино-З- 
алкоксипропанолов-2 ! С.А.Расулов., Б.Т.Рузиев., М.Ё.Ёров // 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. Ёров, М.Ё. Синтез и свойства производных 1,3-оксазолидина на 

основе несимметричных 1-диамин-2-пропанолов и анисовым альдегидом / 
С.А. Расулов., М.Ё.Ёров Н Материалы Международной конференции 
«Комплексные соединения и аспекты их применения» (11.12-октября 2018 
г) Душанбе-2018 С. 110.

14. Ёров, М.Ё. Синтез и исследование производных 1-хлор-3- 

алкокси-2-пропанонов / С.А.Расулов., М.Ё.Ёров., Б.Т.Рузиев. // 

Материалы республиканской научно-теоретической конференции (с

тему «Применение инновационных

со

/ С.А.Расулов.,

международным участием) на 
технологий в преподавание

общеобразовательных щколах
естественных дисциплин

высщих учебных
средне

заведениях»и
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М.Ё. свойства
М.Ё.Ёров.,

иСинтез
/ С.А.

15.

посвящённой 150-летию периодической таблицы химичечких элементов 

Д.И. Менделеева. Душанбе - 2019. С. 259-263.
Ёров, М.Ё. Синтез и • изучение 

2-диалкиламинометилтииранов / С.А. Расулов., М.Ё.Ёров., Ф.Х. 
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.
16. Ёров, М.Ё. Синтез и иследования l-(N,N-AHaHKHnaMHHo)-3-(2'- 

N,N-диaлкилaминoэтoкcи)-пpoпaнoлoв-2 ! Б.Т. Рузиев., М.Б. Каримов., 

Р.А. М.Ё.Ёров., Олимов // Материалы Ш 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. Ёров М.Ё. Изучения реакция Манниха на основе 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.

18. 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.

11



международной

19. 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. Ёров, М.Ё. Таҳқиқи таъсири байниҳамдигарии глисероли дорой 

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, 2022 г., Душанбе. С. 175-182.

6. Методҳои таҳқиқот ва асбобҳои истифодашуда. Диссертант дар 
раванди таҳқиқ ва синтези пайвастаҳои нави глитсерин дар асоси 1,3- 
диоксоланҳо ва фурфурол аз ҳалкунандаҳои бензол, тетрагидрофуран, 
эфири ДИЭТИЛӢ, чорхлориди карбон мавриди истифода қарор дода, бо 
роҳи амлй иҷро кардааст. Пайвастаҳои ҳосилкардашуда б о истифодаи 
усулҳои муосири физикй-химиявй таҳқиқ шудаанд. Спектрҳои ИС-и 

пайвастаҳои синтезкардашуда дар соҳаҳои 400-4000 см-’ дар асбоби 
«SHIMADZU», ба намуди суспензия дар вазелин ва ҳаб (таблетка) бо КВг 

омӯхта шудаанд. Таркиб ва сохти пайвастаҳои синтезкардашуда бо 
гирифтани спектрҳои Масс., (дар асбоби www. Chromatec, ru 5000. 2) ва 

РМЯ (дар асбоби «Вгикег- 500 Мҳс, маҳлул дар ампул 50 мм, ампулҳо: 
Norell-508-UP ва Norell-S-5-500») тасдиқ карда шуданд.

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи собиқ аспиранти шуъбаи ғоибонаи кафедраи 
химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи “Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 

1,3-диоксоланҳои дорой бақияи фурфурол” бо дастовардҳои илмй, 
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i г

натиҷаҳои бадастомада ва меъёрҳои муҳимияти мавзуъ ба талаботҳои 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба диссертатсияҳои номзадй мутобиқ ва ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи номзадии Ёров Муродбег Ёрович дар мавзуи 

«Синтез ва табдилоти ҳосилаҳои нави 1,3-диоксоланҳои дорой бақияи 

фурфурол» барои ҲИМОЯ аз рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикй 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия тавсия карда 

66'Тарафдор”-74 нафар, “Зид”-нест, “Бетараф”-

шавад.
Дар ҷаласаи васеи шурои олимони факултети химияи Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон иштирок намуданд - 74 нафар.
- доктори илм б-нафар; номзади илм 27-нафар:
Натиҷаи овоздиҳӣ: 

нест, суратмаҷлиси №3 аз 26.10.2022.
Раиси шурои олимон,
номзади ИЛМҲОИ химия, дотсент

Муқарризи холис:
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