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Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 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.

Кор дар кафедраи химияи органикӣ ва биологии факултети химияи 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 
таҳия шуда, мутобиқ ба нақшаи корҳои илмиӣ-таҳқиқотии кафедраи 
номбурда “Коркарди усулҳои нави стереоселективии табдилоти 
арилсиклопропанҳо ва аллилбензолҳо ба пайвастаҳои полифунксионалӣ” 
(рақами бақайдгирии давлатӣ № ГР 0102ТД978) иҷро шудааст.

ШУНИДА ШУД:

Баромади унвонҷӯ Касирова Аслинисо Назаралиевна оид ба 
пешниҳод намудани муҳтавои рисолаи номзадиаш дар мавзуи «Синтези 
ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он», ки барои ҳимоя намудан ва 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ омода шудааст.

Кори диссертатсионӣ дар озмоишгоҳи кафедраи химияи органикӣ 
ва биологии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ таҳия шуда, мутобиқ ба нақшаи корҳои илмӣ- 
таҳқиқотии кафедраи номбурда “Коркарди усулҳои нави стереоселек- 
тивии табдилоти арилсиклопропанҳо ва аллилбензолҳо ба пайвастаҳои 
полифунксионалӣ” (рақами бақайдгирии давлатӣ № ГР 0102ТД978) иҷро 
шудааст.

Касирова Аслинисо Назаралиевна натиҷаҳои асосии эксперимен- 
талии ҳангоми иҷрои диссертатсияи номзадӣ ба дастовардаи худро баён 
кард (маъруза замима мешавад).

Ба маърӯзачӣ чунин саволҳо дода шуд:
1. Низомов И. Марҳамат гӯде, ки дар адабиёт оид ба синтези 

тимопоэтин чӣ гуна маълумотҳо аст?
Касирова А. Тимопоэтин ҳормони сафедагие, ки дар гени инсон 

мавҷуд буда, дар ҳуҷайраҳои тимуси синтез мешавад, Т-лимфоситҳоро 
танзим мекунад. Аз 49 -боқимондаи аминокислотҳо иборат аст.

2. Қурбонов Ҳ. Барои чӣ дар баъзе мавридҳо барои конденсатсия 
аминокислотаҳои химия шуда истифода бурдаед?

Касирова А.Н. Чуноне ки маълум аст, баъзе а- ва у- 
аминокислотаҳои озод дар молекулаашон гурӯҳҳои функсионалии 
гуногун доранд, ки ҳангоми конденсатсия метавонанд ба реаксия раванд.

2



Бинобар ин, барои ба даст даровардани натиҷаи дилхоҳ мо яке аз 
гурӯҳҳои функсионалиро муҳофизат кардем.

3. Алимов С. Ҳормони тимозин дар организм чӣ вазифаро иҷро 
мекунад?

Касирова А.Н. Тимозин ҳормони сафедагиест, ки аз ғадуди тимусӣ 
ҳосил мешавад, дар организ дар мубодилаи карбогидратҳо, мубодилаи 
калсий иштирок намуда, инкишофи склети баданро танзим мекунад 
ихроҷи ҳормони ҳипофизро зиёд мекунад.

4. Зарипова М. Ҳангоми истифодабарии ИК-спектроскопия кадом 
маълумотҳоро шумо ба даст даровардед?

Касирова А.Н. Бо усули ИК - спектроскопия мо маълумот дар 
бораи сохт, гурӯҳҳои функсионалии дар пептидҳо мавҷудбуда маълумот 
пайдо кардем.

5, Усмонов М. Шумо чандто пептиди нав ҳосил кардед?
Касирова А.Н. Мо дар умумият 19 пептидҳои 3-то дипептид, 3-то 

трипептид, 6-то тетрапептид, 4-то пентапептид ва 3 гексапептид ҳосил 
намудем, ки дар ҷадвал оварда шудааст.

6. Ҷумаев М. Тозагии пептидҳои ҳосилкардаатон бо кадом усул 
муайян кардед?

Касирова А.Н. Бо усули хроматографияи моеъгии короишаш 
баланд, таҳлили аминокислотагӣ, тахдили элементҳо хромотографияи 
моеъгии қатронӣ (ХМҚ) тасдиқ карда шуданд.

7. Гулов Т. Ё. Аз омӯхтани фаъолиятҳои биологии пептидҳои 
ҳосилкардаатон чӣ хулоса баровардед?

Касирова А.Н. Ҳангоми рекомбинатсияии аминокислотаҳои дар 
таркиби тимопентинбуда фаъолияти биологии онҳо низ тағийр меёбад ва 
бештар ба маҷудият ва мавқеи аминокислотаи аргинин дар тимопентин 
вобастагӣ дорад.

Баъд аз ҷавоб ба саволҳои додашуда, муҳокимаи рисолаи номзадии 
Касирова А.Н. оғоз ёфт, ки дар он шахсони зерин иштирок карданд: д.и.х 
профессор Бандаев С.Г., д.и.б д.и.ф профессор, академик Бобизода Ғ.М. 
профессор Абухайлоф В.Ҷ., дотсент Зарипова М., дотсент Қурбонова Ҳ., 
Муродов Д., Гулов Т.Ё., декани факултет Усмонов М.

Бобизода Ғ. М. д.и.б д.и.ф професор, академик; Ман бо матни 
диссертатсия ва автореферат шинос шудам ва натиҷаҳои илмии ба 
дастовардаро актуалӣ меҳисобам. Дар натиҷаи тадқиқотҳои гузаронидаи 
худ Касирова А.Н. усули синтези 37 пептидҳои гуногунро пешниҳод 
кардааст. Дар кор баъзе камбудиҳои техникӣ вуҷуд доранд, ки онҳо 
ислоҳшаванда мебошанд. Кори диссертатсионии иҷрошуда ба ҳамаи 
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талаботҳои рисолаҳои номзадӣ ҷавобгӯ мебошанд ва ба ҳимоя тавсия 
медиҳанд.

Абухайлов В.Ҷ. профессор; Ман автореферат ва диссертатсияи 
Касироваро хондам ва ба хулосае омадам, ки кори пешниҳодшуда ба яке 
аз самтҳои пешрафтаи химияи органикӣ - химияи пептидҳо бахшида 
шудааст. Ба мо маълум аст, ки бисёр пептидҳо фаъолияти биологӣ зоҳир 
мекунанд. Кори диссертатсионии Касирова А. ба синтези аналогҳои 
тимопентин бахшида шудааст. Касирова А. тавонистааст, ки қатори 
калони пептидҳоро синтез намуда бо истифода аз усулҳои физико 
химиявӣ сохти онҳоро муайян созад, ман ҳисоб мекунам, ки кор ба ҳамаи 
талаботҳои номзадӣ ҷавобгӯ мебошад ва ба ҳимоя пешниҳод кардан 
мумкин аст

Зарипова М. дотсент; Кор дар дараҷаи баланд иҷро шудааст. 
Қатори калони пептидҳо синтез карда шудаанд ва бо методҳои гуногун 
сохти онҳо муайян карда шудааст. Диссертант ҳаҷми калони 
эксперементалиро иҷро кардааст ва материалҳои диссертатсиониро хуб 
медонад, фикр мекунам, ки кори диссертатсионии Касироваро аз рӯйи 
ихтисоси 02.00.03.- Химияи органикӣ ба ҳимоя тавсия кардан мумкин аст.

Қурбонова Ҳ. дотсент; Кори аз ҷониби Касирова А. иҷрошуда хело 
ҳам актуалӣ буда ба химияи пептидҳо бахшида шудааст. Касирова А.Н. 
усули синтези 37 пептидро пешниҳод кардааст, ки онҳо аз таркиби 
тимопентин бармеоянд. Ман ҳисоб мекунам, ки рисолаи пешниҳодшударо 
бешаку шубҳа ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Муродов Д. дотсент; Дар солҳои охир ба синтези пайвастагиҳои 
фаъоли биологӣ ва физиологӣ диққати калон дода мешавад. Дар байни 
онҳо пайвастагиҳои фаъоли биологӣ дар асоси пептидҳо мақоми махсус 
доранд. Кори Касирова, ки ба синтез ва омӯзиши аналогҳои тимопентин 
бахшида шудааст, аҳамияти махсус дорад. Бешаку шубҳа кор актуалӣ 
мебошад дар сатҳи баланди илмӣ иҷро гардидааст. Рисолаи номзадии 
Касирова ба тамоми талаботҳои номзадӣ 'ҷавобгӯ мебошад ва барои 
ҳимоя пешниҳод карда шавад.

Гулов Т.Ё. дотсент; Ман диссертатсияро хондам, яке аз навгониҳои 
кор дар он аст, ки бори аввал хосиятҳои биологии пептидҳои қатори 
тимопентин омӯхта шуда ва бо роҳи рекоминатсия фаъолияти биологии 
онҳо муайян шудааст. Дар маҷмуъ Касирова А. ҳаҷми калони 
эксперементалиро дар сатҳи баланд анҷом додааст, фикр мекунам, ки ба 
ҳимоя пешниҳод карда шавад.

Усмонов М. дотсент; Ман бо баромади ҳамаи устодон тарафдор 
мебошам, ки ҳаҷми калони кори тадқиқотӣ ба анҷом дода шудааст ва 
натиҷаҳои ба дастомада актуалӣ мебошанд. Рисолаи диссертатсионии 
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пешниҳодшуда ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии (КОА) назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва ба ҳимоя 
пешниҳод карда шавад.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи ҷаласаи васеи Шурои олимони 
факултети химияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ хулосаҳои зарурӣ бароварда шуд:

ХУЛОСА:

1. Мубрам будани мавзуи таҳқиқот. Яке аз вазифаҳои хеле муҳиме, 
ки дар назди химияи синтетикии органикӣ гузошта шудааст, ин зарурати 
нав кардан ва зиёд намудани анвои воситаҳои табобатӣ, танзими 
афзоиши растаниҳо бо роҳи синтез намудан, навъҳои нави пайвастаҳои 
органикӣ ва мунтазам омӯхтани хосиятҳои муфиди онҳо ба шумор 
меравад. Пептидҳо асосан ба гетерополимерҳо мансубанд, ки аз 
боқимондаи аминокислотаҳо таркиб ёфтаанд, бо банди пептидӣ байни 
гурӯҳи карбоксилии як боқимондаи аминокислота ва а - аминогурӯҳи 
дигар пайваст шудаанд. Муайянкунии онҳо аз нуқтаи назари дарозии 
занҷири пептид аз ду то даҳҳо боқимонда аминокислотаҳои гуногуни 
номуайян мавҷуд аст. Ҳудуди вазни молекулавӣ бештар бо майли худ дар 
6000 Эа муқаррар карда шудааст, ки молекулаҳои сафедаҳо ба таври аниқ 
не, балки тахмин ҳисобида мешаванд. Пептидҳо молекулаҳои муҳимми 
аввалиндараҷа дар якчанд соҳа, хусусан дар соҳаи тандурустӣ ва 
хӯрокворӣ ба ҳисоб мераванд, аммо дар соҳаи пептидҳои хурд молекула 
барои ба даст овардани моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол аз ҳама муҳим 
мебошанд.

Ҳозир барои истеҳсоли пептидҳо ва сафедаҳо технологияҳои 
гуногун мавҷуданд: ҳосил кардани он аз манбаъҳои табиӣ, истеҳсол бо 
истифодаи технологияи рекомбинатии КДН, истеҳсол дар системаҳои 
ҳуҷайравии эспрессионӣ, истеҳсол аз ҳайвонот ва растаниҳои трансгенӣ, 
истеҳсол бо роҳи синтези химиявӣ ва технологияи ферментӣ аз он 
ҷумлаанд. Истифодабарии ферментҳои протеолотӣ вобаста ба шароит 
мувозинати реаксияро ба тарафи ҳосилшавии банди пептидӣ равона 
мекунанд.

Андозаи молекула технологияеро муайян мекунад, ки барои 
истеҳсоли он аз ҳама мувофиқ аст. Технологияи рекомбинатии КРН 
махсусан, барои синтез кардани пептидҳо ва сафедаҳои калон мувофиқ 
аст, ки инро ҳолати инсулин ва дигар гормонҳо нишон медиҳад. Синтези 
химиявӣ - технологӣ ба ҳаёт мувофиқ мебошад, ки барои истеҳсоли 
пептидҳои хурду миёна равонашуда мебошад, ки тақрибан аз 5 то 80 
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боқимондаи аминокислотаро дар бар мегиранд. Синтези ферментативӣ 
нисбатан махдуд буда, барои синтези пептидҳо, ки дар занҷирашон зиёда 
аз 10 боқимондаи аминокислотагӣ доранд, истифода бурда мешаванд. 
Неруи чунин синтезҳо асосан, барои синтези пептидҳои хурдмолекула 
равона шудааст, ки аз рӯйи далелҳо фақат барои дипептидҳо ва 
трипептидҳо бештар истифода мешаванд. Аз ин ҷиҳат, технологияҳои 
истеҳсоли пептидҳо дар аксар ҳолатҳо бо ҳам рақобат намекунанд. 
Шарҳи мазкур ба синтези химиявӣ ва ферментативии пептидҳо 
нигаронида шудааст ва мо кӯшиши онро намудем, ки бартарият, неру, 
нуқсон ва маҳдудиятҳои ин намуди синтезҳоро муайян намоем. Равишҳои 
химиявӣ ва ферментативӣ якдигарро истисно намекунанд ва пептидҳо аз 
диди ҳозира маҳсули комбинатсияи ҳар ду технология мебошанд.

Бештари ин пайвастаҳо истифодаи худро дар тибби амалӣ ба 
сифати маводи доруворӣ, ки хосияти зиддиилтиҳобӣ, аналгетикӣ, 
сармозадагӣ ва ғайра доранд, пайдо намудаанд. Бо вуҷуди ин, маълумот 
дар адабиёти илмӣ оид ба синтез ва омӯзиши тимопенин ва аналогҳои он 
кам аст ва мавриди пажӯҳиши густурда қарор нагирифтааст.

Дар замони муосир синтези баъзе ҳосилаҳои пролин ва триптофан 
кор карда баромада шуда, хосиятҳои мухталифи онҳо омӯхта шудаанд. 
Лекин таҳлили муфассали маводи илмӣ аз рӯйи мавзуи пешниҳодшуда 
нишон медиҳад, ки таҳқиқоти мунтазам оид ба синтез, мубаддалкунӣ, 
омӯзиши комплексии хусусиятҳои фоиданок ва соҳаҳои ба таври амалӣ 
истифода бурдани ҳосилаҳои нави тимопенин ва аналогҳои он, ки дар 
таркиби худ аминокислотаҳои қатори гетеросиклӣ ва баъзе пептидҳоро 
доранд, гузаронида нашудаанд.

Дар қатори ҳосилаҳои муайянкардашудаи тимопентин ва аналогҳои 
аз он ҳосилшуда, роҳҳои муносиби синтези онҳо, шароити ворид кардани 
гурӯхҳои функсионалии нав, такмилдиҳии мавҷудбуда ва кор карда 
баромадани усулҳои нави ҳосилкунии онҳо, бо роҳи амалӣ намудани 
мубаддалкуниҳои мухталифи химиявӣ, омӯхтани қобилияти реаксионидош- 
та, ошкор намудани вобастагии муайян дар байни сохт ва хосиятҳо, таҳқиқ 
намудани фаъолнокии камзаҳрии онҳо, инчунин ҷустуҷӯи соҳаҳои дар амал 
истифода бурдани онҳо ҳанӯз омӯхта нашудаанд.

2. Алоқамандии мавзуь бо нақшаи корҳои илмии таҳқиқотии 
озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии кафедраи химияи органикӣ ва биологӣ.

Диссертатсияи номзадӣ мувофиқ ба нақшаи корҳои илмии 
таҳқиқотии озмоишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳия шуда, мутобиқ ба 
нақшаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи номбурда “Коркарди усулҳои 
нави стереоселективии табдилоти арилсиклопропанҳо ва аллилбензолҳо
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ба пайвастаҳои полифунксионали” (рақами бақайдгирии давлати № ГР 
0102ТД978) иҷро шудааст.

3. Иштироки бевоситаи муаллиф дар ҳосил намудани натиҷаҳои 
илмӣ-таҳқиқотӣ. 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.

4. Дараҷаи асоснокии таҳқиқоти ~ илмӣ ва хулосаҳои дар 
диссертатсияи номзадӣ баровардашуда. Диссертатсияи номзадӣ дар сатҳи 
хуби илмию амалӣ иҷро шудааст. Таркиб ва сохти пайвастаҳои нави 
синтез кардашуда бо истифодаи методҳои хосиятҳои физикию химиявӣ, 
биологӣ ва такмил додани усулҳои синтези ҳосилаҳои нави тимопентин 
ҳозиразамон муайян карда шудааст. Хулосаҳои дар кори диссертатсионӣ 
овардашуда бо натиҷаҳои эксприменталии ба даст омада асоснок карда 
шудаанд. Кори диссертатсионӣ кори илмӣ-таҳқиқотии комил мебошад.

5. Дараҷаи навигарии натиҷаҳои ҳосилкардаи муаллиф. Аввалин 
маротиба шароитҳои оптималии усули синтези тимопентин ва аналогҳои 
онҳо дарёфт карда шуда, таркиби онҳо муайян карда шуданд;

- Омӯзиши реаксияи атсилонидани аминокислотаҳо ва реаксияи 
этерификатсияи онҳо аз ҳисоби гурӯҳҳои амалкунандаи карбоксилӣ бо 
нигохдошти хосияти оптикии онҳо омӯхта шуданд;

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

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

6. Мувофиқати муҳтавои диссертатсияи номзадӣ ба ихтисосе, ки 
барои ҳимоя намудан пешниҳод шудааст. Диссертатсияи номзадии 
Касирова Аслинисо Назаралиевна ба феҳристи ихтисоси «Химияи 
органикӣ» мувофиқ буда, барои ҳимоя намудан аз рӯйи ихтисоси 02.00.03- 
Химияи органикӣ пешниҳод карда мешавад. •

7. Тавсия барои ҳимоя. Диссертатсияи номзадии Касирова 
Аслинисо Назаралиевна барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
химия мувофиқи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии (КОА) назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия карда мешавад.

Дар раванди иҷрои диссертатсияи номзадӣ Касирова Аслинисо 
Назаралиевна худро чун муҳаққиқи соҳибмаълумот муаррифӣ карда, 
нишон дод, ки ӯ мустақилона масъалаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амалиро
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иҷро карда метавонад. Қобилияти хуби таҳқиқотчигӣ ӯро водор намуд, ки 
аз уҳдаи иҷрои чунин кори диссертатсионии мураккаб ва фарогири дар 
наздаш гузошташуда бо сарбаландӣ барояд.

Дар асоси маълумотҳои дар боло баёншуда ҷаласаи васеи Шурои 
олимони факултети химияи Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ Тоҷикистон ба 
номи Садриддин Айнӣ диссертатсияи номзадии Касирова Аслинисо 
Назаралиевнаро дар мавзуи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои 
он» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз рӯйи 
ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ тавсия менамояд.

8. Мукаммал будани натиҷаҳои илмии нашргардида. Муҳтавои 
асосии кори диссертатсионӣ дар ҳаҷми 15 мақолаи илмӣ ва фишурдаи 
маърузаҳо ва 1 нахустпатент ба табъ расидааст, ки моҳияти асосии корро 
ифода менамояд. Аз онҳо 7 мақола дар конференсияҳои байналмилалӣ, 8 
мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи аз ҷониби Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тавсияшуда нашр гардидаанд.

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 исползо- 
вание, 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. Ҷӯраев. - Душанбе, 2002. - № 5. - С. 118

[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. Ҷӯраев. - 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. Ҷӯраев - 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.
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[7-А]. Касирова, А. Н. Синтези тетрапептиди Н-Сг1и-С1и-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-Ы8-С1и-Рго-Т1г-ОН / Касирова А. Н. Паёми Донишгоҳи 
омӯзгорӣ. - Душанбе, 2022.- №1-2 (13 -14). - С. 214 - 221.

Ихтироот аз рӯй 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 
байналмилалӣ 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 илмию амалӣ дар мавзуи 
“Заминаҳои рушд ва дурнамои илми химия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
бахшида ба 60-солагии факултети химия ва гиромидошти хотираи д.и.х., 
профессор, 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, профессор Холиқов Ширинбек Холиқович №14-15 майи 
соли 2021).- Душанбе, 2021. - С. 385 - 388.

[12-А]. Касирова, А. Н. Синтези тетрапептиди Н - Ы$ - О1и - Рго - Тйг - 
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 Ҳомид Муҳсинович Якубов ва 
Зуҳуриддин Нуриддинович Юсуфов №15-16 ноябри соли 2021).- Душанбе, 
2021,-С. 190- 192.

[13-А]. А. Н. Касирова, Усулҳои синтези эфирҳои содаи 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- 
3 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.
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[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.

9. Ташхиси таҳқиқот. Маводи кори диссертатсионӣ дар як қатор 
конференсияҳо ва симпозиумҳои дараҷаҳои мухталиф маъруза ва муҳокима 
карда шудааст. Аз ҷумла: дар конференсияҳои илмӣ-назариявии ҳайати 
омӯзгорону профессорон, кормандон, аспирантон ва донишҷӯёни 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, Душанбе, 
солҳои 2001-2021; инчунин дар конференсияҳо ва симпозиумҳои дараҷаҳои 
мухталиф мавриди баҳрабардорӣ ва муҳокима қарор гирифтааст. Илова бар 
ин, маводи алоҳидаи таҷҳизоти мазкур дар 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 С. 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 иҷро ва муҳокима шудаанд.

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи номзадии муаллими 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 муҳимияти мавзуъ ба талаботҳои 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба диссертатсияҳои номзадӣ мутобиқ ва ҷавобгӯ мебошад.
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2. Диссертатсияи номзадии Касирова Аслинисо Назаралиевна дар 
мавзуи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он» барои ҳимоя аз 
рӯйи ихтисоси 02.00.03-Химияи органикӣ барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои химия дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии 60. КОА- 
010-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тавсия карда шавад.

Дар ҷаласа 32 нафар, аз ҷумла 4 нафар доктори илмҳои химия, 12 
нафар номзади илмҳои химия, 8 нафар омӯзгорон ва 8 нафар ассисентон 
иштирок доштанд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» -32 нафар, «зид» нест, «бетараф» нест.

Протоколи №10 аз 24 майи соли 2022 ‘

Раисикунанда:
Декани факултети химияи ДДОТба номи
С. Айнӣ н.и.х. дотсент
(Ихтисос 02.00.03- Химияи органикӣ)

Усмонов М. Б.

Котиби шурои олимони факултети 
химия н.и.п. Файзуллоева М.М
(Ихтисос 13.00.02 - Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (химия)

Муқарриз:
Муқарриз, н.и.хим.
(Ихтисос 02.00.03- Химияи органикӣ)

Муқарризи холис, н.и.хим.
(Ихтисос 02.00.03- химияи органикӣ)

Қурбонова Ҳ.

Мустафақулова Р.А.

Имзои декани факултети химияи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, номзади 
илмҳои химия, дотсент, Усмонов М., котиби шурои олимони факултети 
химия номзади илмҳои педагогика, муаллимаи калон Файзуллоева М. М., 
муқарриз Ҳ. Қурбонова, Р.А. Мустафақуловаро тасдиқ мекунам:

Сардори Раёсати кадрҳо раёсати' й
ва корҳои махсуси ДДОТ ба номи С(М Назаров Д.

Сд.Д МАХСУС /

24 майи соли 2022 /

Имзои номзади илмҳои химия, 
муқарризи холис Р. А. Мустафақуловаро тасдиқ мекунам:

Сардори бахши ҳуқуқ ва кадрҳо ИИТ ДМТ / . • /'Раҳматуллоева 3.

24 майи соли 2022 7
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