ТАКРИЗИ

мукарризи расмй, доктори илмхои тиб, профессори
кафедраи физиологиям патологии Донишгохи давлатии
тиббии Тодикистон ба номи Абуалй ибни Сино Табаров
М.С. ба диссертатсияи Рашид Абубакр дар мавзуи
«Омузиши таъсири баъзе омилхои техногенй ба холати
физиологии организми ахолии шахри Х,ироти Ч.ИА», ки
барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои биологй аз
руи ихтисоси 03. 03.01 - физиология пешниход шудааст.
Мухимияти мавзуъ. Хар як мавзуе, ки оиди он тахкикоти илмй
бурда мешавад, бояд ахамияти махсуси худро дошта бошад. Х,амзамон

дар илми физиология тадкикотхое мавчуданд, ки вобаста ба доираи
дарбаргирии масъалахои гуногуни хаётй ахамияти бештареро молик

мебошанд. Ин имконият медихад, ки хаётй харрузаи организмхои зинда
аз он чумла, одамон аз хатар эмин бошанд.

Вобаста ба ин дар назди унвончуи номбурда вазифаи хеле мушкил
оид ба муайян намудани холати экологию дугрофии яке аз вилоятхои

ЦИА-шахри Х,ирот гузошта шудааст, ки мавсуф бояд таъсири омилхои
техногенй,

экологй,

мактаббачагон

антропогениро

хаматарафа

тахлил

ба

ахолии

намояд.

шахр

Хангоми
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диссертатсияи додашуда, сохтори он 108 сахифаи компютерй, 22-цадвал

ва 20-расмро дар бар мегирад. Аз мукаддима, 5-боб, мухокима,
пешниход ва адабиёт иборат аст, ки 155 сарчашмаро дар бар мегирад, ки

аз ин микдор 43-тои он бо забони хоридй навишта шудааст. Дар
мухокима мач,муи тачрибахои гузаронидашуда ва нукдахои асосии илмйамалй оварда шудааст. Натичдхои шахсан бадастовардаи худро муаллиф

бо адабиётхо мукоиса намудааст. Хулосахо мувофики вазифахои
гузошташуда мебошанд, ки дар асоси онхо натичдхои тадкикотхои
бадастовардашуда асоснок карда шудаанд.

Тадрибахои диссертатсия вобаста ба талаботхои имруза гузаронида
шуда, чадвалхо ва расмхо натидахои диссертатсияро дуруст инъикос

мекунанд.
Навгонихо. Натичахои бадастовардашуда нав мебошанд ва нишон

медиханд, ки таъсири баъзе омилхои техногенй, экологи, химиявй ба
организми одам хусусан давонон таъсири манфй расонида, дар онхо
беморихои гуногунро ба амал меоранд. Аввалин маротиба муайян карда

шудааст, ки дар хонандагони нохияхои олудашудаи экологй теъдоди
беморон, хусусан мактаббачагон хеле зиёданд ва асоси онро беморихои
системаи нафаскашй ва хозима дар бар мегирад.

Баходихй. Дар асоси тахлили адабиётхои мавдуда, ки дар он
маводхои муосир оид ба олудакунандахои мухити атроф оварда

шудаанд, муаллиф максад ва вазифаи тадкикотро дуруст ба рох

мондааст. Максади дар кор гузошташуда тавассути истифодаи усулхои
нави тахкикот ва накшаи якдигарро пурра намудани тадрибахо оварда
шудааст. Натидахои бадастовардашуда пеш аз хама ахамияти илмйназариявй дорад ва онро дар раванди даре дар Донишгохи миллии

Тодикистон, Донишгохи давлатии шахри Хдрот барои хондани лексияхо
аз фанхои умумии физиология, экология ва биохимияи одам ва хайвонот

истифода бурдан мумкинаст.
Тасдики корхои нашршуда оид ба натидахои тахкикот, ки дар

автореферат оварда шудаанд.

Оид ба мавзуи диссертатсия аз тарафи муаллиф 6-номгуи макола
чоп карда шудааст, ки мавзуъхои тахкиккардашуда дар онхо пурра дард
гардидаанд. Автореферат навишта ва бо талаботи замона тархрезй карда
шудааст ва мазмуни умумии диссертатсияро дар бар мегирад.

Автореферат бо диссертатсия пурра мувофикдт мекунад.
Мувофикати мазмуни диссертатсяи оид ба ихтисосе, ки химоя карда

мешавад.
Диссертатсия ба ихтисоси 03.03.01-физиология мувофикат мекунад.
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Камбудихо оид ба мазмун ва тартиби диссертатсия.

Диссертатсияи Рашид Абубакр яке аз тахкихотхои мухими илмй ба
хисоб рафта, зимни он натидахои муосири илий ба даст оварда шудааст.

Дар баробари ин хангоми бодиххат тахлил намудани кор баъзе саволхо
ва камбудихо мушохида карда шуд, ки мехохам оид ба он камбудихо

давоби мушаххас тирам.
Эроди 1. Новобаста аз он, ки диссертатсия ба забони равони тодикй

навишта шудааст, баъзе хатогихои имлой дар матн дида мешавад.

Саволи 1. Чун доида диссертатсияи номзадй фикру акидадое, дар
бар мегирад, ки пайгирии мибаъдаро тахозо менамояд.

Оё унвонду

тахкикоти худро давом медихад ё не?
Муврфикати диссертатсия ба талаботи пешниходшуда ва коидахои
дарёфти унвони илмй аз тарафи КОА-и Чумхурии Гочикистон.

Аз руи мухимияти худ мавзуъ, мадсад, вазифа, таркиб ва хадми

тахкикот, навгонихои илми, ахамияти назарияви ва амалияви доштани
натидахо диссертатсияи Рашид Абубакр ба талабот оид ба дарёфти

унвони илмии номзадй илм ва доктори илм дар Шурой диссертатсионии
6D.KOA-024 назди Президента Чумхурии Тодикистон, ки аз тарафи
харори Хукумати ДУМ^УРИИ Тодикистоназ 26.11.2016 3; №505, барои

дарёфти диссертатсияи номзадй пешниход шудааст, давобгу мебошад ва
муаллифи он барои ба даст овардани унвони илмии номзадй илмхои

биологй аз руи ихтисоси 03.03.01 - физиология сазовор аст.
Профессори кафедраи физиологияи патологии
'
Донишгохи давлатии тиббии
Тодикистон ба номиАбуалй ибни Сино
доктори илмхои тиб, Табаров М.С.
Имзои М.С.Табаровро тасдих мекунам.
Сардори шуъбаи кадрхо ДДТТ
Табаров Мухидцин Сафарович: 734042, Чумх>урии Тодикистон, ш.
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