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

аз 15 декабри 2022, ш. Душанбе

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

Баромади Юсуфзода Ахлиддини 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 (химия), 
(роҳбари илмй, Д.И.Х., и.в., профессор Раҷабов С.И. (Раҷабзода С.И.), тақризи муассисаи 
пешбар, тақризҳои ба автореферати диссертатсия ва баромади муқарризони расмй: доктори 
ИЛМҲОИ химия, профессори кафедраи химияи органикй ва биологияи Донишгоҳи давлатии 
омузгории 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 Точикистон Шаронов Фарух Сафолбекович, баромади аъзои шурои 
диссертатсионй докторони илмҳои химия, профессорон аз руйи ихтисоси 02.00.03-Химияи 
органикй Каримзода М.Б., Пулатов Э.Х., Рахимова М., ва докторони илмҳои химия, 
профессорон Рачабов У.А.,, Сафармамадзода С.М.-ро шунида, муҳокима карда, шурои 
диссертатсионии 6D. КОА-010 назди Донишгоҳи миллии Точикистон дар асоси овоздиҳии 
ПИНҲОНӢ, хулосаи кабулкардаи худ оид ба диссертатсия дар бораи асолат, арзиш, навоварй 
ва натичаҳои ба даст овардаи Юсуфзода Ахлиддини Ҷаъфаридин.

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:
Юсуфзода Ахлиддини Ҷаъфаридин дар мавзуи: «Таҳқиқи1. Диссертатсияи 

фитохимиявии чоқалаи калонбарг (Inula macrophylla)-H минтақаи чануби Точикистон», 
барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои химия аз руйи ихтисоси 02.00.03- Химияи 
органикй (химия) ба талаботи банди 2 ва зербандхои 67 ва 69 «Тартиби додани дарачахои 
илмй ва унвони илмй (дотсент, пофессор)»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумхурии Точикистон, ки бо қарори Х,укумати Ҷумхурии Точикистон аз 30 
июни соли 2021, тахти №267 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

1. Диссертатсия ва мақолахои илмии чопшудаи мухаққиқ мазмуну мундаричаи кори 
диссертатсиониро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Юсуфзода Ахлиддини Ҷаъфаридин дарачаи илмии номзади илмхои химия дода 
шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Точикистон 
хохиш карда мешавад, ки ба Юсуфзода Ахлиддини Ҷаъфаридин дипломи дарачаи номзади 
илмхои химияро дихад.

Кй чонибдори карори шурои диссертатсионй аст, хохиш мекунам овоз дихед. 
Мукобил нест, Бетараф нест. Якдилона кабул карда шуд.

Раиси шурои диссертатсионии 
6D. КОА-010 назди Донишгохи 
миллии Точикистон, 
доктори ИЛМҲОИ химия, ПрО1 'Сафармамадзода С.М.

Ичрокунандаи вазифаи 
илмии шурои диссертатси 
6D. КОА-010 назди Дони1 
миллии Точикистон, 
доктори илмхои техники.
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