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

ДИССЕРТАТСИЯ ОИД БА ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМИИ 
НОМЗАДИ ИЛМҲОИ ХИМИЯ

Парвандаи атестатсионии №.

Қарори шурои диссертатсиони аз 15-уми декабри соли 2022 №17

Барой сазовор донистани Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин, 
шаҳрвандӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ.

Диссертатсияи «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (Inula 
macrophyUa)-H минтақаи ҷануби Тоҷикистон» аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ ба ҳимоя кабул карда шуд, суратмаҷлиси №15 аз 
29.09.2022 шурои диссертатсионии 6В.КОА-010-и назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Суроға: 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.

Довталаби дараҷаи илмй Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин 24- 
уми октябри соли 1992 дар ш. Вахдат, дар оилаи коргар таваллуд 
шудааст.

Соли 2019 ба шуъбаи рӯзонаи аспирантураи ДМТ дохил шуда, соли 
2022 онро хатм намудааст. Аз соли 2014 то соли 2019 ба ҳайси ассистенти 
кафедраи фарматсия дар кафедраи фарматсияи факултети фарматсевтии 
Донишгоҳи МИЛЛИИ Тоҷикистон кору фаъолият намуда аз соли 2020 то 
инҷониб ба ҳайси муаллими калон, инчунин иҷрокунандаи мудири 
кафедраи химияи фарматсевтй ва идораву иқтисодиёти фарматсевти 
фаъолият мекунад.

Мавзуи диссертатсионии Юсуфзода А.Ҷ. дар ҷаласаи шурои 
олимони факултети фарматсевтй ва Инситути илмию
Донишгоҳи МИЛЛИИ Тоҷикистон аз 24.01.2020, №6 тасдиқ шудааст.

Роҳбари илмй: -доктори илмҳои химия, и.в. профессор, директории 
Институти илмию тахкикотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дотсент 
Раҷабов Сироҷиддин Икромович (Раҷабзода Сироҷиддин Икром) 
мебошад.

Муқарризони расмӣ:
1. Бандаев Сироҷиддин Гадоевич- доктори илмҳои

профессори кафедраи химияи органикй ва биологияи Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнй.

2. Шаронов Фарух Сафолбекович - номзади илмҳои химия, дотсент, 
ходими калони илмии Муассисаи илмию тадқиқотии «Маркази 
инноватсионии 
Академияи миллии илм Тоҷикистон тақризи мусбат доданд.

таҳқиқотии

химия,

ИЛМИИ
Хитою Тоҷикистон ОИД ба маҳсулоти табий»-и
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Муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба 
номи Абуали ибни Сино, кафедраи химияи биоорганикй ва физколоидй 
дар хулосаи додашудаи мусбати худ, ки аз тарафи Абдиразоқов А,- 
номзади ИЛМҲОИ химия, дотсенти кафедраи химияи Донишгоҳи мазкур 
(эксперт) ва мудири кафедраи мазкур, номзади илмҳои химия, дотсент 
Шарипова Р.Ё. имзо шудааст ва аз ҷониби ректори донишгоҳ профессор 
Гулзода М.Қ. тасдиқ шуда, қайд шудааст, ки довталаби дараҷаи илмй 13 
интишороти илмй, аз ҷумла оид ба мавзуи диссертатсия 1-нахустпатент, 
8 фишурдаи маърӯзаҳо, аз ҷумла 5 мақолаи илмй дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон чопшуда дорад. Интишороти унвонҷӯ нуктаҳои асосй, 
натича ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии 
муаллифро нишон медиҳад.

Диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар мавзуи 
«Таҳкиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг (Inula macrophylla)-H минтақаи 
ҷануби Тоҷикистон» аз рӯйи навгонии илмӣ, мубрамият ва аҳамияти 
назариявӣ ва амалӣ доштанаш сазовори баҳои мусбат буда, ба бандҳои 
10-12, 67 ва 69- и Тартиби до дани дараҷаҳои илмй ва унвони илмй 
(дотсент, профессор), ки бо карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад. Дар 
такриз дарҷ гардидааст, ки диссертатсияи пешниҳодшуда кори илмии ба 
итмом расонида буда аз нигоҳи сохтор ва мундариҷа комил аст.

Нуқтаҳои илмй ва натиҷаҳои диссертатсия саҳеҳ ва асоснок буда, 
ба ихтисоси 02.00.03.-Химияи органикй (илмҳои химия) мувофиқат 
мекунад ва таҳқикоти анҷомёфта маҳсуб гардида, ҷавобгӯ ба талаботи 
КО А 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-М]. Юсуфзода, А. Ҷ. Таҳияи технологияи экстраксияи караброн 
аз таркиби INULA MACROPHYLLA L / А.Ҷ. Юсуфзода, С.И. Раҷабов, 
С.М. Мусозода И Илм ва фановарй № 3. Душанбе - 2020. -С. 175-181.

[2-М]. Юсуфзода, А. Ҷ. Усулҳои физикию химиявии таҳқиқи 
лактонҳои сесквитерпеноидии таркиби намудҳои Inula. I А. Ҷ. Юсуфзода, 
С.И. Раҷабов, С.М. Мусозода И Илм ва фановарй № 4. Душанбе - 2020. - 
С. 186-194.

[3-М]. Юсуфзода, А. Ҷ. Таҳқиқи физикию химиявии лактонҳои 
ҚИСМИ зеризаминии Inula macrophylla LI А. Ҷ. Юсуфзода, С.И. Раҷабов, 
С.М. Мусозода И Паёми ДМТ№4. Душанбе - 2021 . -С. 294-301.

[4-А]. Юсуфзода, А. Дж. Сравнительное анатомо-морфологическое 
исследование подземных органов видов рода Inula L. (asteraceae) /А.Дж.
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Юсуфзода// Научный журнал, наука и инновация №2. Душанбе - 2021. -С. 
21-29.

[5-А]. Юсуфзода, А. Дж. Антимикробная активность новых производных 
эпихлоргидрина с остатками аминокислотами /С.С. Исмоилзода, А.Дж. 
Юсуфзода, С.И. Раджабов, 3. Ашурова// Научный журнал, наука и 
инновация. Таджикский национальный университет;- Душанбе, 2019. №4-С. 
130-133.

Нахустпатент:
[1-А]. Юсуфзода А.Дж., Раджабов С.И., Исмоилзода, С.С., Икромов 

М.С. Производные N-y-rAMK-13-оксипропил с остатками алкалоида 
цитизина. Заявка №02.1/0039, на изобретение выдан малый патент TJ. МПК 
(2020): C07D401/12; С07В451/04, зарегистрирован в Государственном реестре 
изобретений Республикий Таджикистан 15 апреля 2022 г. -Душанбе, 2022.

Ба диссертатсия ва автореферат тақризҳо ворид шуданд:
I. номзади ИЛМҲОИ биология, ходими пешбари илмии Институти 

илмию таҳқиқотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Кимсанов А.Б. ба 
автореферати диссертатсия тақриз навиштааст (тақриз бо забони тоҷикӣ 
пешниҳод шудааст), тақриз мусбат арзёбй гардидааст.

П. номзади ИЛМҲОИ химия, мудири кафедраи химияи органикй ва 
биологияи Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи с. Айнй дотсент 
Гулов Т.Ё. тақриз мусбат арзёбй гардидааст.

III. номзади ИЛМҲОИ химия, дотсенти кафедраи химияи Донишгоҳи 
Тоҷикистон (Ихтисос 02.00.03- Химияи органикй)

растаниҳои доргӣ»-и

технологии
Мирзораҳимов Қ .К. тақриз мусбат арзёбй гардидааст.

IV. номзади ИЛМҲОИ химия мудири озмоишгоҳи «Химия ва 
технологияи растаниҳои доргй»-и Институти илмию таҳқиқотии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Эшова Г.Б. ба автореферати диссертатсия 
такриз навиштааст (тақриз бо забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст), дойр ба 
дастоварду комёбиҳои муаллифи рисола андешаҳояшро иброз намуда, 
мусбат арзёбй намудааст.

V. номзади ИЛМҲОИ химия, дотсенти кафедраи химияи органикй ва 
биологй, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнй 
Бобиев X.А. тақриз мусбат арзёбй гардидааст.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, муқарризони гайрирасмй дар баробари 
муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои автореферати диссертатсия 
мухимияти ҷанбаҳои назариявию амалй, навоварй ва дастовардҳои илмии 
муаллифи диссертатсияро таъкид кардаанд.

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

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, муқарризони ғайрирасмӣ дар 
баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои автореферати 
диссертатсия (тоҷикӣ) муҳимияти ҷанбаҳои назариявию амалй, навоварй 
ва дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро таъкид кардаанд.

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

Шурои диссертатсиони қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби дараҷаи 
илмй Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар асоси иҷро кардани 
таҳқиқоти илмй дар мавзуи «Таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг 
(Inula macrophylla)-H минтақаи ҷануби Тоҷикистон» 
коркард шуд:

- аввалин маротиба таҳқиқоти фитохимиявии қисматҳои алоҳида ва 
баҳодиҳии муқоисавии хромотографии терпеноидҳои таркиби якчанд 
намуди Inula бо Inula macrophylla L.-и ноҳияҳои Данғара ва Файзобод 
гузаронида шуд;

- пешниҳод шудааст, ки моддаҳое, ки аз таркиби ҷоқлаи калонбарг 
ҷудокарда шудааст, ҳамчун реагентҳои химиявй дар синтези маҳини 
органикй ва лигандҳои органикй истифодан бурдан мумкин аст.;

- исбот шудааст, ки бори аввал аз таркиби чоқлаи калонбарг 
микдории лактонҳо, моддаҳои даббоғй, равғани эфирй ва пайвастаҳои 
полиатсетиленй муайян карда шуд ва дар асоси он дар оянда маводи 
дорувории балғамрон зиддишамолхури метавон сохт.

- ҷорӣ намудани натиҷаҳои бадастомада дар раванди таълим дар 
кафедраи химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ҳангоми хондани курсҳои махсус, иҷрои корҳои курсй, 
дипломй ва илмй-таҳқиқотй татбиқ гардида, донишҷӯён, аспирантон ва 
унвончӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода 
метавонанд.

Аҳазшияти назариявии таҳқиқот'.

- муқоисаи натиҷаҳо бо натиҷаҳои дар адабиёт овардашуда, 
зоҳиркунии мувофиқатии онҳо;

якқатор масъалаҳо
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лактонҳои 
пайвастаҳои

руизаминии Inula macrophylla L.: 
кислотаҳои органикй.

лактонҳо,

- саҳеҳии қонуниятҳои назариявии муқарраршуда ва хулосаҳои 
асосии кори диссертатсионӣ бо асосҳои химияи органикй.

-моддаҳои ҷудокардашуда бо усули муосири химиявӣ ва физикӣ- 
химиявӣ шароити оптималии онҳо вобаста аз омилҳои физикавию химиявӣ 
илман асоснок карда шудааст.

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

-аввалин маротиба таҳқиқоти фитохимиявии қисматҳои алоҳида ва 
баҳодиҳии муқоисавии хромотографии терпеноидҳои таркиби якчанд 
намуди Inula бо Inula macrophylla L.-и ноҳияҳои Данғара ва Файзобод 
гузаронида шуд.

-аввалин маротиба омӯзиши таркиби сифатй ва мавҷудияти 
микдории гурӯҳҳои асосии моддаҳои фаъоли биологии қисми зеризаминй 
ва рӯизаминии Inula macrophylla L.: равгани эфирй, 
сесквитерпеноидй, кислотаҳои органикй, каротиноидҳо, 
фенолй гузаронида шуд.

-бори аввал аз таркиби чоқлаи калонбарг сапонинхо, гликозидхо, 
хромонҳо, флавоноидҳо, антрасенҳосилаҳо, лактонҳо, хинонҳо ва 
алкалоидхо ҷудо ва муайян карда шуд;

-бори аввал аз таркиби чокдаи калонбарг микдории лактонҳо, 
моддаҳои даббогй, равгани эфирй ва пайвастаҳои полиатсетиленй муайян 
карда шуд;

-бори аввал сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои ҷудокардашуда аз 
таркиби Inula macrophylla L.-и ноҳияҳои Данғара ва Файзобод бо 
истифода аз методҳои 
муайян карда шуд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки барои 
корҳои таҷрибавй ба тафсири натиҷаҳои ба дастомада мувофиқи 
консепсияи муосири химияи органикй асос ёфтааст ва дараҷаи навгонии 
натиҷаҳо дар муқоиса бо нишондодҳои қаблан мавҷуда асоснок карда 
шудааст.

Назарияи натиҷаҳои илмии ба дастомада бо усулҳои муосиртарини 
тахкикот аз он ҷумла бо усули спектроскопияи Масс-, ИС-, РМЯ, РПМ, 
ва хроматография тасдиқ карда шудаанд.

- гоя дар асоси таҳлили амалия

спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ

таҳлили амалия ва ҷамъбасти таҳқиқоти 
гузаронидашудаи муаллиф ва муҳаққиқони дигар асоснок шудааст;

- натиҷаҳои маълумотҳои адабиёт дар бораи чокдаи калонбарг барои 
мукоисаи ОНҲО бо маълумотҳои таҷрибавии диссертатсия оид ба муайян 
кардани қонунияти табиати ҳалшаванда ва муҳити реаксия ба ҳосилаҳои 
пайвастаҳои бадастомада истифода шудааст;

- муайян карда шуд, ки натиҷаи рисоларо пештар касе наомӯхтааст, 
ОНҲО наванд ва натиҷаи муаллифони дигари дар рисола зикршуда бо 
ИСТИНОДҲО қайд карда шудааст;
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оид ба таркиби васарчашмаҳои

микдории гурӯҳҳои асосии

- дастгоҳҳо ва таҳҷизоти муосир инчунин усулҳои ҷамъоварӣ ва 
коркарди иттилоот истифода карда шудаанд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмй дар таҳқиқот: муаллифи 
кори диссертатсионй мақсад, вазифаҳои таҳқиқот, усулҳо, роҳҳои ҳалли 
он ва коркарди методикаи ҷудокунии моддаҳои органикиро аз таркиби 
чоқлаи калонбарг муқарар кардааст. Ҳамаи он маълумоти таҷрибавии 
ба рисола дохилшуда, таҳлил ва ҷамъбасти маълумоти илмй оид ба 
таҳқиқи фитохимиявии чоқлаи калонбарг, омӯзиши хосиятҳои химиявй 
ва физикй-химиявии моддаҳои ҷудокардашуда ва инчунин дарёфти 
моддаҳои аз ҷиҳати биологй фаъол аз ҷониби довталаб шахсан ё бо 
иштироки мустақими ба даст оварда шудаанд. Таҳияи хулосаҳо ва 
муқаррароти асосии диссертатсияро ба анҷом расонидааст.

Нуқтаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшуда:
-тахлили сарчашмаҳои илмй оид ба таркиби химиявй 

фитохимиявии растанихои марбут ба ҷинси Inula ва шаклҳои дору дар 
асоси онҳо;

-таҳлили фитохимиявии узвҳои алоҳидаи Inula macrophylla L.;
-таҳқиқи динамикаи ҷамъшавии моддаҳои фаъоли биологй дар 

таркиби Inula macrophylla L.;
-таҳияи меъёрҳои сифатии реша ва бехрешаи Inula macrophylla L. 

ҳамчун ашёи хоми доруворй;
- таҳқиқ ва омӯзиши мавҷудияти 

моддаҳои фаъоли биологии қисми зеризаминй ва рӯизаминии Inula 
macrophylla L.: равғани эфирй, лактонҳои сесквитерпеноидй, кислотаҳои 
органикй, каротиноидҳо ва пайвастаҳои фенолй;

- исботи сохт, таркиб ва тозагии пайвастаҳои ҷудокардашуда аз 
таркиби Inula macrophylla L.-и ноҳияҳои Дангара ва Файзобод бо 
истифода аз методҳои спектроскопии ИС-, Масс., РМЯ, ТЭ ва ХМҚ;

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

«Химияи органикй» мутобикат мекунад:
Мувофики банди 1. Омӯзиши сохт ва хосиятҳои пайвастаҳои 

органикй бо истифодаи усулҳои химиявй, физикй-химиявй, физики 
таҳқиқот ва ҳисобҳои назариявй. - боби 2.3.;

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

Мувофики банди 3. Кашфи моддаҳои нави пайвастаҳои органикй ва 
усулҳои таҳкиқи онхо.- боби 2.3.;

Мувофиқи банди 6. Химияи органики саноатй ва асосҳои илмии 
технологияи моддаҳои органикй.- бобҳо. 1.2 ва 2.3.

Асолат ва эътимоднокии натиҷаҳои илмй ва хулосаҳо:
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усулҳои

татбиқ гардида, донишҷуён, магистрантон

Кори диссертатсионии Юсуфзода А.Ҷ. дар сатҳи баланди илмй иҷро 
гардидааст. Хулосаҳои асосии диссертатсия дар дараҷаи хуби илмй бо 
истифода аз усулҳои хроматографияи қоғазй, хроматографияи 
махинкабат, хроматографияи найчавй, спектроскопияи инфрасурх (ИС), 
масс-спектр, спектри РМЯ ва тахдили элементй асоснок гардидааст. 
Эътимоднокии натиҷаҳои илмй бо истифода аз эталонҳо ва маълумоти 
адабиёт амалй карда шудааст.

Тавсия оид ба истифодашавии натиҷаҳои кори диссертатсиони:
Натиҷаҳои ин кори диссертатсионй ҳангоми иҷрои корҳои илмй ва 

таълимй дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии 
тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалй ибни Сино ва дигар муассисаҳои 
илмию таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синтез ва ҷустуҷӯи 
моддаҳои фаъоли биологй машгуланд, метавонанд истифода намоянд. 
Инчунин натиҷаҳои ба дастомада дар раванди таълим дар кафедраи 
химияи органикии факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
хангоми хондани курсхои махсус, иҷрои корҳои курсй, дипломй ва 
таҳкиқотй татбиқ гардида, донишҷӯён, магистрантон ва унвонҷӯён 
натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода метавонанд.

Шурои диссертатсионй аз он хулосабарорй намуд, ки диссертатсияи 
пешниҳодшуда кори илмии ба анҷом расонидашуда буда, аз ҷиҳати 
мазмун ва мундариҷа ба ихтисоси 02.00.03-Химияи органикй мувофиқат 
намуда, ба талаботи бандҳои 61 ва б9-и «Тартиби до дани дараҷаҳои 
илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор)»-и Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 
тасдик шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

Дар маҷлиси рӯзи 15.12.2022с., протоколи №17, 
диссертатсионй карори сазовор донистани Юсуфзода 
Ҷаъфаридинро бо дараҷаи илмии номзади илмҳои химия қарор қабул 
кард.

Ҳангоми 
диссертатсионй

шурои 
Аҳлиддини

гузаронидани овоздиҳии пинҳони дар шурои 
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 органикй мебошанд.

Дар ОВОЗДИҲЙ аз 13 нафар (13-доктори илм) 13 нафар иштирок 
кар дан д.

Натиҷаи овоздиҳй: «Тарафдор» 13 нафар, «Зид»- нест, «Варақаҳои 
беэътиб ор»-нест.

пинҳонӣ
15 нафар аъзои

овоздиҳии 
умумии

дар
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ҚАРОРИ 
шурои диссертатсионии 6D. КОА-010 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

№17аз 15 декабри 2022, №17 ш. Душанбе

Кори диссертатсионии Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар 
мавзуи: «Таҳқиқи фитохимиявии чоқалаи калонбарг (Inula macrophylla)- 
и минтақаи ҷануби Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
ИЛМҲОИ химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикй

Баромади Юсуфзода Аҳлиддини
«Таҳқиқи фитохимиявии чоқалаи калонбарг (Inula macrophylla)-и 
минтақаи ҷануби Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикй (химия), 
(роҳбари илмй, Д.И.Х., и.в., профессор Раҷабов С.И. (Раҷабзода С.И.), 
тақризи муассисаи пешбар, тақризҳо ба автореферати диссертатсия ва 
баромади муқарризони расмй: доктори илмҳои химия, профессори 
кафедраи химияи органикй ва биологияи Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнй, узви вобастаи АТТ Бандаев 
Сироҷиддин Гадоевич; номзади илмҳои химия, дотсент, ходими калони 
илмии Муассисаи илмию тадқиқотии «Маркази инноватсионии Хитою 
Тоҷикистон оид ба маҳсулоти таббий»-и Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон Шаропов Фарух Сафолбекович; баромади аъзоёни шурои 
диссертатсионй докторони илмҳои химия, профессорон аз рӯйи ихтисоси 
02.00.03-Химияи органикй Каримзода М.Б., Пулатов Э.Х., Раҳимова М., 
ва докторони илмҳои химия, профессорон Раҷабов 
Сафармамадзода С.М.-ро шунида, муҳокима карда.

Ҷаъфаридин дар мавзуи:

докторони химия, профессорон гаҷаоов У. А., 
шунида, муҳокима карда, шурои 

диссертатсионии 6D. КОА-010 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
дар асоси овоздиҳии пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи худ оид ба 
диссертатсия дар бораи асолат, арзиш, навоварй ва натиҷаҳои ба даст 
овардаи Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин.

ИЛМҲОИ
С.М.-ро муҳокима

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:
1. Диссертатсияи Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дар мавзуи: 

«Таҳқиқи фитохимиявии чоқалаи калонбарг (Inula тасгорЬу11а)-и 
минтакаи ҷануби Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
ИЛМҲОИ химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикй (химия) ба 
талаботи банди 2 ва зербандҳои 61 ва 69 «Тартиби додани дараҷаҳои 
илмй ва унвони илмй (дотсент, пофессор)»-и
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо карори 
Х,укумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

7.. Диссертатсия ва мақолаҳои илмии чопшудаи муҳаққиқ мазмуну 
мундариҷаи кори диссертатсиониро пурра инъикос менамоянд.

Комиссияи одни
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карда

3. Ба Юсуфзода Аҳлиддини Ҷаъфаридин дараҷаи илмии номзади 
ИЛМҲОИ химия дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Юсуфзода Аҳлиддини 
Ҷаъфаридин дипломи дараҷаи номзади илмҳои химияро диҳад.

Раиси шуро:
хохиш мекунам овоз диҳед. Муқобил нест, Бетараф нест. Якдилона қабул 
карда шуд.

Ки ҷонибдори қарори шурои диссертатсиони аст,

Раиси шурои диссертатсионии 
6D. КОА-010 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон, !
доктори ИЛМҲОИ химия, птофессор

Иҷрокунандаи ваз1дош 
илмии шурои диссерт^^ 
6D. КОА-010 назди ДО ди 
миллии Тоҷикистон,''\^'?^ 
доктори ИЛМҲОИ техни!^

афармамадзода С.М.

Самиҳов Ш.Р.

М)5:
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