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Диссертатсияи Касирова Аслинисо Назаралиевна дар мавзуи «Синтези 
ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ дар 
озмоишгоҳи кафедраи химияи органикӣ ва биологии факултети химияи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳия 
шуда, мутобиқ ба нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедра “Коркарди 
усулҳои нави стереоселективии табдилоти арилсиклопропанҳо ва 
аллилбензолҳо ба пайвастаҳои полифунксионалӣ” (рақами бақайдгирии 
давлатӣ № ГР 0102ТД978) иҷро шудааст.

Касирова Аслинисо Назаралиевна 13-уми августи соли 1972 дар 
Вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ ноҳияи Ишкошим, дар оилаи коргар 
таваллуд шудааст.

Соли 1979 қадами аввалинро ба мактаби миёнаи №13-и ноҳияи 
Ишкошим гузошта, мактаби мазкурро соли 1989 хатм намудааст. Соли 1989 
ба сифати коргари совхози ба номи А. Синои ноҳияи Ишкошим фаъолияти 
меҳнатиашро оғоз намуда, соли 1993 ба вазифаи иқтисодчӣ дараҷаи дуюми 
Шуъбаи омории ноҳияи Ишкошим таъйин гардид. Соли 1994 ҳуҷҷатҳои 
худро ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ. Ҷӯраев 
ҳозира Садриддин Айнӣ, ба факултети биология, ихтисоси химия-биология 
супорида, соли 1999 Донишгоҳро бо ихтисоси «химия-биология» хатм 
намудааст. Соли 1999 ходими хурди илмии Институти химия ба номи В.И. 
Никитин. Соли 2001 ба шуъбаи рӯзонаи аспирантураи Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ дохил шуда, онро соли 2004 хатм 
намудааст. Аз соли 2005 ассистенти кафедра ва аз соли 2007 муаллими калони 
кафедраи химияи органикӣ ва биологӣ кор ва фаъолият намуда истодааст.

Мавзуи диссертатсионии Касирова Аслинисо Назаралиевна дар 
ҷаласаи Шурои олимони Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи Садриддин Айнӣ, аз 16.01.2018, №6 тасдиқ шудааст.



Натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 8 мақолаи илмӣ ва 7 фишурдаи 
мақола ба табъ расонидааст, ки аз ин 8 мақола дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд.

Касирова А. Н. пешдифои рисолаи номзадиашро санаи 05.05.2022 дар 
ҷаласаи васеи кафедраи химияи органикӣ ва биологии факултети химияи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо 
протоколи № 10 гузаронидааст.

Касирова Аслинисо Назаралиевна аз соли 2001 ба ҳайси ассистент, 
муаллими калони кафедраи химияи органикӣ ва биологии факултети химияи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ то 
ҳол кору фаъолият менамояд.

Роҳбари илмии ӯ доктори илмҳои химия, црофессори кафедраи химияи 
органикӣ ва биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ, д.и.х пофессор, узви вобастаи АТТ Бандаев Сироҷиддин 
Гадоевич.

Мавзуи рисолаи номзадии Касирова Аслинисо Назаралиевна дар 
мавзӯи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он», таҳти роҳбарии 
д.и.х. профессор Бандаев Сироҷиддин Гадоевич дар Шурои олимони Дониш- 
гоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қ. Ҷӯраев рӯзи 10.06.2001, 
қарори №9/4, тасдиқ шудааст.

Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ карда шуд:
Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашудаи Касирова Аслинисо 

Назаралиевна аввалин бор ҳадафи таҳқиқот аз кор карда баромадан, 
омӯзиши хосиятҳо, таҳқиқи хосиятҳои физикӣ, химиявӣ, биологӣ ва такмил 
додани усулҳои синтези ҳосилаҳои нави тимопентин, ки дар молекулаашон 
боқимондаи аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо пайваст 
карда шудаанд, иборат мебошад.

Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он, ки дар таркибашон 
аминокислотаҳои қатори ҳетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо доранд. Омӯзиши 
хосиятҳои физикӣ-химиявӣ ва биологии аналогҳои тимопентин мавриди 
омӯзиш қарор гирифтааст.

Хулосаҳои дар кори мазкур баровардашуда ва дақиқии натиҷаҳои 
бадастомада тавассути коркарди оморӣ асоснок карда шудааст. Худи 
рисолаи номзадӣ таҳқиқоти илмии фарогир ва комил мебошад.

Рисолаи номзадӣ «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он» 
кори илмӣ - таҳқиқотии ҳаҷман калон ва комил 'буда аз ҳар нигоҳ мувофиқ ва 
ҷавобгӯ ба ихтисоси «02.00.03-Химияи органикӣ» ҳисобида шуда, барои 
ҳимоя пешниҳод карда шавад.
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Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот: ин кор карда баромадан, омӯзиши 
хосиятҳои физикию химиявӣ, биологӣ ва такмил додани усулҳои синтези 
ҳосилаҳои нави тимопентин, ки дар молекулаашон боқимондаҳои 
аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо пайваст карда 
шудаанд, мебошад.

Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертатсионӣ муаллиф дар назди 
худ чунин масъалаҳо гузоштааст:

- коркард ва такмили усулҳои синтези аналогҳои тимопентин;
- омӯзиши хосиятҳои химиявӣ ва физикӣ-химиявии пептидҳои синтез- 

кардашуда;
- омӯзиши хосияти заҳрнокии шадид ва музмини пептидҳои синтез - 

кардашуда;
- омӯзиши хосияти биологии пептидҳои синтезкардашуда;
- муайян кардани ҳосилаҳои тимопентиние, ки дорои хосияти биологии 

фаъол мебошанд.
Методҳои таҳқиқот ва асбобҳои истифодашуда. Синтези пайвастҳои 

дар асоси тимопентин бо аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе 
пептидҳо дар муҳити ҳалкунандаи диметилформамид иҷро карда шудааст. 
Пайвастаҳои ҳосилкардашуда бо истифодаи усулҳои муосири физикӣ - 
химиявӣ таҳқиқ шуданд. Тозагии моддаҳо бо методи хроматографияи 
маҳинқабат ва дар асбоби хроматографии «Хром-5» - истеҳсоли Чехия санҷида 
шуданд. Микдори карбон, гидроген, оксиген ва нитроген дар асбоби «уапо» 
М1СКО СИВЕ муайян карда шуданд. Хлор бо усули гудохта муайян карда 
шуд.

Саҳеҳияти натиҷаҳои дар диссертатсия овардашуда ба нишондоди зер 
асос шудааст: Эътимоднокии натиҷаҳои бадастомада ба туфайли хуб 
истифода намудани усулҳои беҳтарини таҳқиқотҳои муосир, ба монанди 
хроматография ва электрофорез таъмин ва асоснок карда шудааст. Инчунин 
муқоисаи натиҷаҳо бо натиҷаҳои дар адабиёт овардашуда, зоҳиркунии 
мувофиқатии онҳо ва саҳеҳии қонуниятҳои назариявии муқарраршуда ва 
хулосаҳои асосии кори диссертатсионӣ бо асосҳои химияи пептид.

Навовариҳои илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки:
- Аввалин маротиба шароитҳои оптималии усули синтези тимопентин ва 

аналогҳои онҳо дарёфт карда шуда, таркиби онҳо муайян карда шудаанд;
- Омӯзиши реаксияи атсилонидани аминокислотаҳо ва реаксияи 

этерификатсияи онҳо аз ҳисоби гурӯҳҳои амалкунандаи карбоксилӣ бо 
нигохдошти хосияти оптикии онҳо омӯхта шудаанд;

- Аввалин маротиба шароити оптималии синтези ҳосилаҳои тимопентин, 
ки дар молекулаашон боқимондаҳои аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва
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баъзе пептидҳоро доранд, коркард карда шуда, хосиятҳои физикию химиявӣ ва 
биологии онҳо омӯхта шудаанд;

- Бори нахуст омӯзиши хосияти заҳрнокии шадид ва музмини пептидҳои 
синтезкардашуда таҳқиқ карда шудаанд.

Аҳамияти илмӣ-амалии таҳқиқот:
- Усули самараноки синтези ҳосилаҳои нави тимопентин ва аналогҳои 

онҳо бо аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо коркард 
шудаанд;

- Ҳосилаҳои нави синтез кардашудаи тимопентин ва аналогҳои онҳоро, 
ки дар молекулаашон боқимондаҳои аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва 
баъзе пептидҳо доранд, дар комплекси агросаноатӣ истифода бурдан мумкин 
аст ва эҳтимолияти дар соҳаи тиб барои ҳосил намудани маводи доруворӣ 
замина хоҳанд гузошт;

-Муқаррар карда шуд, ки аз маҳсулотҳои нисбатан дастрас, ҳосил 
намудани маҷмуи васеи ҳосилаҳои нави тимопентин, ки аз боқимондаи 
аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо иборат мебошанд, 
имконпазир аст. Инчунин ошкор карда шуд, ки моддаҳои синтезкардашуда 
заҳрнокии паст доранд.

Ба амалбарорӣ ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои бадастомада 
дар раванди таълими кафедраи химияи органикӣ ва биологии факултети 
химияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
ҳангоми хондани курсҳои махсус, иҷрои корҳои курсӣ, дипломӣ ва таҳқиқотӣ 
татбиқ гардида, донишҷӯён, магистрон ва унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро 
мавриди истифода қарор дода метавонанд.

Мавқеъҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшуда:
1. Натиҷаҳои таҳқиқотҳои систематикӣ оид ба тартиби гузаронидани 

реаксияи атсилиронидани аминокислотаҳо аз ҳисоби гурӯҳҳои карбоксилӣ ва 
реаксияи этерификатсияи онҳо;

2. Усулҳои коркардашудаи синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои 
он дар асоси аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ;

3. Қонуниятҳои муайяншуда дар тағйирёбии собитҳои физикӣ-химиявии 
пайвастаҳо вобаста аз ҳарорат, таносуби моддаҳои таъсиркунанда ва муҳити 
реаксионӣ;

4. Қонуниятҳои муайяншуда дар тағйирёбии хосиятҳои физиологии 
пайвастаҳо вобаста ба таркиб ва сохти пептидҳо;

5. Натиҷаҳои омӯзиши камзаҳрии баъзе ҳосилаҳои нави тимопентин, ки 
дорои боқимондаи аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ мебошанд.

Таъйид (апробатсия)-и диссертатсия. Маводи кори диссертатсионӣ дар як 
қатор конференсияҳо ва симпозиумҳои дараҷаҳои мухталиф маъруза ва 
муҳокима карда шудааст. Аз ҷумла: дар конференсияҳои илмӣ-назариявии 
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ҳайати омӯзгорону профессорон, кормандон, аспирантон ва донишҷӯёни 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, 
Душанбе, солҳои 2001-2021; конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалии 
“Тадқиқотҳои навини назариявӣ ва амалии химиявӣ дар мактабҳои олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” бахшида ба 40-солагии кафедраи химияи органикӣ ва 
биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин 
Айнӣ (13-14 октябри соли 2010), Душанбе, 2010; конференсияи ҷумҳуриявии 
илмию амалии “Заминаҳои рушд ва дурнамои илми химия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” бахшида ба 60-солагии факултети химия ва гиромидошти 
хотираи доктори илми химия, профессор, академики АИ ҶТ Нӯъмонов 
Ишонқул Усмонович (12-14 сентябри соли 2020), Душанбе, 2020; 
конференсияи II байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои 
муосири химия, татбиқ ва дурнамои онҳо» бахшида ба 60-солагии кафедраи 
химияи органикӣ ва гиромидошти хотираи доктори илми химия, профессор 
Холиқов Ширинбек Холиқович (14-15 майи соли 2021) Душанбе, 2021, 
конференсияи V илмӣ-байналмилалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои химияи 
физикӣ ва координатсионӣ», бахшида ба гиромидошти хотираи докторони 
илмҳои химия, профессорон Ҳомид Муҳсинович Якубов ва Зуҳуриддин 
Нуриддинович Юсуфов (№15-16 ноябри соли 2021).- Душанбе, 2021 муҳокима 
шудаанд.

Саҳми шахсии унвонҷӯ. Таҳлили адабиёт оид ба мавзуи илмӣ, муайян 
намудани моҳияти кор баҳри беҳбудии ҷиҳатҳои иқтисодӣ ва табобатӣ. Иҷро 
намудани кор бо истифодаи усулҳои беҳтарин ва содатарини физикӣ, 
химиявӣ ва биологӣ, коркард, натиҷабарорӣ ва ба нашр омода сохтани 
натиҷаҳои таҳқиқро дар бар мегирад.

Муҳимтарин интишороти унвонҷӯ аз рӯйи диссертатсия: 
Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи 
Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чоп шудаанд:

[1-А]. Касирова, А. Н. Новый способ синтеза тимопентина методом 
активированных эфиров / А.Н. Касирова, А.Н. Шахматов, Т.Ё. Гулов, Ғ. М. 
Бобиев, С. Г.Бандаев // Паёми ДДОТ ба номи Қ. Ҷӯраев. - Душанбе, 2001. - 
№3.-С. 118

[2-А]. Касирова, А. Н. Современное состояние рациональное 
исползование, охрана биологических ресурсов республики Таджикистан / А. 
Н. Касирова, А. Н. Шахматов, Гулов Т. Ё., Бобиев Ғ. М., Бандаев С.Г.// 
Паёми ДДОТ ба номи Қ. Ҷураев. - Душанбе, 2002. - № 5. - С. 118

5



[3-А]. Касирова, А. Н. Теоретический подход к определению 
функциональных аналогов активных центров белков / Шахматов А.Н., 
Касирова А.Н., Гулов Т. Ё., Бобиев Ғ. М., Бандаев С.Г.// Паёми ДДОТ ба 
номи Қ. Ҷураев. - Душанбе, 2003. - №2. - С. 65 - 70.

[4-А]. Касирова, А. Н. Синтез трипептидного фрагмента тимопентина / 
Касирова А.Н., Шахматов А.Н., Бобиев Ғ. М., Гулов Т.Ё., Бандаев С.Г. // 
Паёми ДДОТ ба номи Қ. Ҷураев - Душанбе, 2005. - №3. - С. 5-8.

[5-А]. Касирова, А. Н. Усули ҳосилкунии тимопентин / Бобизода Ғ.М., 
Касирова А. Н. // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ. - Душанбе, 2019. - 
№3-4.-С. 150- 152.

[6-А]. Касирова, А. Н. Синтез ва омӯзиши ҳосилаҳои тимопентин / 
Касирова А. Н., Бобизода Ғ. М., Бандаев С. Г. // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. 
- Душанбе, 2021. №1 (10 -11)- Саҳ. 318 - 323.

[7-А]. Касирова, А. Н. Синтези тетрапептиди Н-С1и-(31и-Рго-Рго-ОН / 
Касирова А. Н., Бобизода Ғ. М., Бандаев С. Г. // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ 
- Душанбе, 2021. - №1 (10 -11). - С. 328 - 330.

[8-А]. Касирова, А. Н. Синтези аналогҳои тимопентин. Синтези 
тетрапептиди Н - Ы$ - О1и - Рго - Тгг - ОН / Касирова А. Н. Паёми 
Донишгоҳи омӯзгорӣ. - Душанбе, 2022.- №1-2 (13 -14). - С. 214 - 221.

Ихтироот аз рӯи маводи диссертатсия:

[9-А]. Патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон № Т1 453 аз 19.10.2006. Тарзи 
ҳосил намудани тимопентин / Касирова А. Н., Шахматов А.Н., Бобиев Ғ.М.

Мақолаҳои дар нашрияҳои дигари илмӣ, маводҳои конференсияҳои 
байналмиллалӣ ва ҷумҳуриявӣ чоп шудаанд:

[10-А]. Касирова, А. Н. Синтез, таҳқиқ ва омӯзиши баъзе хосиятҳои 
физикӣ - химиявии тимопентин / Касирова А. Н., Бобизода Ғ. М. // Маҷмуаи 
мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмю амалӣ дар мавзуи “Заминаҳои 
рушд ва дурнамои илми химия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, бахшида ба 60- 
солагии факултети химия ва гиромидошти хотираи д.и.х., проффессор, 
академики АИ ҶТ Нӯъмонов Ишонқул Усмонович.- Душанбе, 2020. - С. 423 - 
426.

[11-А]. Касирова, А. Н. Тимопентин ва аналогҳои он / Касирова А. Н., 
// Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи II байналмилалии илмию амалиро дар 
мавзуи «Масъалаҳои муосири химия, татбиқ ва дурнамои онҳо», бахшида ба 
60 - солагии кафедраи химияи органикӣ ва гиромидошти хотираи д.и.х, 
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профессор Холиқов Ширинбек Холиқович №14-15 майи соли 2021).- 
Душанбе, 2021. - С. 385 - 388.

[12-А]. Касирова, А. Н. Синтези тетрапептиди Н - Ыз - О1и - Рго - Тгг - 
ОН - и қисми таркибии тимопентин / Касирова А. Н., // Маҷмуаи мақолаҳои 
конференсияи V илмӣ-байналмилалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои химияи физикӣ 
ва координатсионӣ», бахшида ба гиромидошти хотираи докторони илмҳои 
химия, профессорон Х,омид Муҳсинович Якубов ва Зуҳуриддин 
Нуриддинович Юсуфов №15-16 ноябри соли 2021).- Душанбе, 2021.- С. 190 - 
192.

[13-А]. А. Н. Касирова, Усулҳои синтези эфирҳои соддаи кетоспирти 
бутанол-1-он-З /Ф.А. Абдуллоев, А. Н. Касирова, Т.Е. Гулов // Кафедраи 
химияи органикӣ ва биологии ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Конференсияи илмӣ- 
амалии ҷумҳуриявӣ «Таҳқиқотҳои навини назариявӣ ва амалии химиявӣ дар 
мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». -Душанбе, 2010.- С. 81-83.

[14-А]. А. Н. Касирова. Синтези эфири алкоксиметилии бутанол-1-он-З 
ва ҳосилаҳои он / Ф.А. Абдуллоев, А. Н. Касирова // Кафедраи химияи 
органикӣ ва биологии ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Конференсияи илмӣ-амалии 
ҷумҳуриявӣ «Таҳқиқотҳои навини назариявӣ ва амалии химиявӣ дар 
мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». - Душанбе, 2010. - С. 83-85.

[15-А]. А. Н. Касирова. Синтези ҳосилаҳои эфири алкоксиметилии 
бутанол-1-он-З ва ҳосилаҳои он / Ф.А. Абдуллоев, Т.Е. Гулов, А. Н. Касирова 
// Кафедраи химияи органикӣ ва биологии ДДОТ ба номи С. Айнӣ. 
Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ «Таҳқиқотҳои навини назариявӣ ва 
амалии химиявӣ дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон». - Душанбе, 
2010.-С.85-86.

Мундариҷаи асосии маводи диссертатсия дар 15 мақолаю фишурдаи 
чопнамудаи муаллиф, аз ҷумла 8 мақола дар маҷаллаҳои таъйиднамудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1 
нахустпатент инъикос ёфтааст.

ҚАРОР КАРДА ШУД:
1. Диссертатсияи номзадии муаллимаи калони кафедраи химияи 

органикӣ ва биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ Касирова Аслинисо Назаралиевна дар мавзуи «Синтези 
ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он» бо дастовардҳои илмӣ натиҷаҳои 
бадастомада ва меъёрҳои муҳиммияти мавзуъ ба талаботҳои Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
диссертатсияҳои номзадӣ мутобиқ ва ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи номзадии Касирова Аслинисо Назаралиевна дар 
мавзуи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он» барои ҳимоя аз 
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рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои химия дар ҷаласаи Шурои дисертатсионии 6В. КОА- 010-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тавсия карда шавад.

Дар ҷаласа 13 нафар, аз ҷумла 2 нафар доктори илмҳои химия, 5 нафар 
номзади илмҳои химия, 4 нафар омӯзгорон ва 2 нафар магистрон иштирок 
доштанд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» -13 нафар, «зид» нест, «бетараф» нест.

Протоколи №10 аз 05 майи соли 2022.

Раисикунанда:
Мудири кафедраи химияи органикӣ ва биологии
факултети химияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ н.и.х. дотсентГулов Т.Ё.
(Ихтисос 02.00.03- химияи органикӣ)

Котиб, номзади илмҳои химия, дотсент Кабиров Н.
(Ихтисос 02.00.03- химияи органикӣ) ' ;А/ ///'

Имзои мудири кафедраи химияи органики ва биологи Т. Ё. Гулов ва 
номзади илмҳои химия, дотсент Н. Кабировро тасдиқ мекунам:

Сардори Раёсати кадрҳо 
ва корҳои махсуси ДДОТ ба номи С. Айнӣ

05 майи соли 2022
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