
Суратҷаласаи № 18 

ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-010

аз «15» декабри соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шурои диссертатсионй бо 
фармоиши КО А назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июни 
соли 2022, № 27/шд тасдиқгардида 13 нафар иштирок доранд, ки аз онҳо 
5 нафарашон докторони илм аз руйи ихтисоси диссертатсияи 
баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод шуд, ки ҷаласа кушода 
эълон карда шавад, пешниҳоди дигар нест? Нест. Якдилона қабул карда 
шуд.

РУЗНОМАИ ЧАЛАСА:
1.Ба ҲИМОЯ иҷозат додани диссертатсияи 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.

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи ташхиси ТТ Турой 
диссертатсионй доктори илмҳои химия, профессор, Бандаев С.Г. 
аъзоёни комиссияи ташхис д.и.х., и.в. профессор Пулатов Э.Х., д.и.х., 
профессор Раҷабов У.Р. баромад намуданд (Хулосаи комиссияи ташхис 
замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД;

1. Диссертатсияи 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 ба ҳимоя қабул карда 
шавад.

2. Муқарризони расмй таъин карда шаванд:
-Пулатов Элмурод Холикулович - доктори илмҳои химия, и.в. 
профессор, ходими калони илмии озмоишгоҳи синтези органикии 
МДИ Интститути химияи ба номи В.И.Никитини Академияи 
миллии ИЛМҲОИ Тоҷикистон.
- Самандарзода Насрулло Юсуф - номзади илмҳои химия, корманди 
калони илмй, Озмоишгоҳи марказии илмию тадқиқотии МДТ ДДТТ ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино.
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3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳанда- Муассисаи давлатии таълимию 
илмии Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнй, 
кафедраи химияи органикй ва биологияи факултети химия.

4. Рӯйхати аъзои шуро, ки мутахассисон аз руйи 
диссертатсияи баррасишаванда маҳсуб меёбанд, тасдиқ карда шавад:

ихтисоси

-доктори ИЛМҲОИ химия, профессор Бандаев С.Г.;
-доктори ИЛМҲОИ химия, профессор Раҳимова М.М.;
-доктори ИЛМҲОИ химия, профессор Каримзода М.Б.;
-доктори ИЛМҲОИ химия, дотсент Пулатов Э.Х;
-доктори ИЛМҲОИ химия, дотсент Раҷабов С.И. (Раҷабзода С.И.);

5. Санаи ҳимоя 2 марти соли 2023 таъин карда шавад.

Қарор қабул шуд: тарафдор -13 нафар, зид, бетараф-нест.

Раиси шурои диссертатсионй, 
доктори ИЛМҲОИ химия, профессор

Котиби илмии шурои диссертатсионй 
доктори ИЛМҲОИ химия, и.в. профессор

Сафармамадзода С.М.

Раҷабзода С.И.

Имзои д.и.х., профессор^ С.М. Сафармамадзода

/^Ло^ 
Сардори Раёсати кадр)^ 
ва корҳои махсуси ДМ'

профессор С.И. Раҷабзо, 

г.. . т. .._________
о

ва д.и.х., и.в.
мк мекунам.

тзи__

о
Тавқиев Э.Ш.
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