
ТАҚРИЗ 
ба афтореферати дисертатсияи Касирова Аслинисо Назаралиевна дар 
мавзӯи «Синтези ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он», ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзадӣ илмҳои химия аз рӯйи ихтисоси 
02.00.03- Химияи органикӣ пешниҳод гардидааст.

Рисолаи номзадии аз тарафи Касирова Аслинисо Назаралиев- 
на иҷро шуда ба химияи пептидҳо бахшида шудааст, зеро солҳои 
охир ба синтези пайвастагиҳои фаъоли биологӣ ва физиологӣ 
диққати махсус додашудаистодаааст.

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 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.

Рисолаи Касирова Аслинисо Назаралиевна ба синтези 
ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои он, ки дар таркибашон 
аминокислотаҳои қатори ҳетеросиклӣ ва баъзе пептидҳо доранд ва 
омӯзиши хосиятҳои физикӣ-химиявӣ ва биологии аналогҳои 
тимопентин бахшида шудааст. Ҳамаи ҷиҳатҳои илмӣ, методологию 
амалии ҳосилаҳои тимопентин ва аналогҳои онро ба назар гирифта, 
зарурияти омӯзиши онҳоро муҳим дониста, Касирова А.Н. тасмим 
гирифтааст, ки ҳосилаҳои нави тимопентин ва аналогҳои онро 
синтез намуда, сохт, хосият ва истифодабарии онҳоро мавриди 
таҳқиқоти худ қарор диҳад.

Ҳадафи таҳқиқот аз кор карда баромадан, омӯзиш ва таҳқиқи 
хосиятҳои физикию 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.

Дар раванди тадқиқо аз ҷониби диссертант аввалин маротиба 
қонуниятҳои тағйирёбии хосиятҳои моддаҳои синтезшуда вобаста 
ба табиати гурӯҳҳои функсионалӣ, ҷойгиршавии аминокислотаҳои 
алоҳида дар занҷири пептидӣ, таносуби баҳамтаъсиркунии 



паивастҳо ва шароити гузаштани реаксияҳо муқаррар карда 
шудаанд.

Диссертатсияи номзадии Касирова Аслинисо Назаралиевна 
ба талаботҳои Комиссияи олии аттестатсионии (КОА) назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия ва феҳристи ихтисоси 
«Химияи органикӣ» мувофиқ мебошад.

Дар асоси маълумотҳои дар боло баёншуда автореферати 
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 ба талаботи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан 
ҷавобгӯ мебошад. Аз ин рӯ, Касирова Аслинисо Назаралиевна 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои химия аз руйи 
ихтисоси 02.00.03- Химияи органикӣ сазовор аст.

Тақризнавис: Ҷумъаев Бахшулло - сарходими илмии 
озмоишгоҳи биохимияи фотосинтези Инсти- 
тути ботаника,физиология ва генетикаи 
растании АМИТ, доктори илмҳои биология, 
узви вобастаи АМИТ 

-------------------
(Ихтисоси 03.01.05 -физиология ва биохимияи 
растанӣ)

Суроға: 23, кучаи Карамова 27, 
Тел.: (+935020395) 
Е-шаП: ЬаЙ8ЬиПо@шаП.ги

Мудири шуъбаи кадрҳо ва корҳои махсуси

Имзои Ҷумъаев Бахшулло- ро тасдиқ мекунам:


