
МАВЗУҲОИ ТАШАББУСӢ 

1. Кафедраи акушерӣ ва гинекологии № 1 

Мавзўъ: «Ҳолати солимии репродуктивӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шароити дигаргуншавии иқлим» (2017-2021) РҚД 0118TJ00942. 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т. Ҳақназарова М.А. 

Шахси маъсул оид ба илм: 

Академики АИТ ВТ ҶТ, д.и.т., профессор Додхоева М.Ф. 

4 мақола, фишурдаҳои 12 маърўза, 5 мақолаи дар КОА ва 2 мақола дар 

хориҷаи кишвар нашр гардид. 3 рисолаи номзади дифоъ шуд. 

 

2. Кафедраи акушерӣ гинекологии №2 

Мавзўъ: Таъсири никоҳи ба саломатии репродуктиви занҳои Тоҷикиситон» 

(2018-2022) РҚД 0118TJ00947 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., профессор  Абдураҳмонова Ф.М. 

Шахси маъсул оид ба илм: асс., н.и.т. Қадамалиева М.Д. 

5 мақола, фишурдаҳои 17 маърўза нашр гардид. 

 

3. Кафедраи анатомияи одам ба номи Я.А.Раҳимов 

Мавзўъ: «Морфологияи таъғийёбии рагу бофтаҳо, ғадудҳо ва сохторҳои 

лимфоидии  узвҳои дохилаи одамон дар онтогенез ва ҳайвонҳои таxрибавӣ 

ҳангоми таъсири ҳаргуна омилҳои берунӣ» (2018-2022) РҚД 0118TJ00919 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т. Зокиров Р.Х. 

Шахси маъсул оид ба илм: д.и.т., профессор Девонаев О.Т. 

9 мақола, фишурдаҳои 17 маърўза, 3 мақолаи дар КОА, 1 монография ва 3 

мақола дар хориҷаи кишвар нашр гардид. 

 

4. Кафедраи  анестезиология  ва реаниматология 

Мавзўъ: «Коррексияи гомеостаз ҳангоми садамаи пайвастаи вазнини 

косахона ва мағзи сар» (2015-2019) РҚД 0104ТД118 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т., профессор Ахмедов Ҷ.А. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Давлатов Б.Х. 

7 мақола, фишурдаҳои 9 маърўза, 1 мақолаи дар КОА ва 2 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 



 

5. Кафедраи кимиёи биоорганикӣ ва физколлоидӣ 

Мавзўъ: «Синтез ва омўзиши хосиятҳои пайвастаҳои алифатӣ ва 

гетеросиклии нитроген- ва сулфурдор ва ҳосилаҳои функсионалии онҳо» 

(2014-2018) РҚД 019100003611 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.к., профессор  Ҳоҷибоев Ю. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.к., дотсент Абдиразоқов А. 

3 мақола, фишурдаҳои 8 маърўза, 2 мақолаи дар КОА ва 1 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

6. Кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетика 

Мавзўъ: «Маводҳои зиддипаразитӣ:  муайян намудани самаранокӣ  ва таъсири 

онҳо ба функсияҳои физиологии организми одам ва ҳайвонот» (2018-2022) 

РҚД 0118TJ00945  

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.б. Холбегов М.Ё. 

Шахси маъсул оид ба илм: Азимова Г.Н. 

7 мақола, фишурдаҳои 13 маърўза, 2 мақолаи дар КОА ва 2 мақола дар 

хориҷаи кишвар нашр гардид. 

 

7. Кафедраи биохимия 

Мавзўъ: «Оксишавии пероксидии чарбҳо (липидҳо) ва ҳолати эндотелияи 

рагҳо дар беморони  гирифтори бемории музмини шуш мебошанд» (2017-

2021) РҚД 0118TJ00941 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.б., профессор Сабурова А.М. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.б., дотсент Махсудова М.С. 

14 мақола, фишурдаҳои 8 маърўза, 4 мақолаи дар КОА ва 7 мақола дар 

хориҷаи кишвар нашр гардид. 

 

8. Кафедраи бемориҳои дарунии №1 

Мавзўъ: «Хусусиятҳои раванди клиники ва эпидемиологияи бемориҳои дилу 

рагҳо дар шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мушкилоти (проблемаи) 

барвакт пиршавии бадан». (2014-2018) РҚД 0105ТД 243 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., дотсент Одинаев Ш.Ф. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т Сулаймонова З.А. 

22 мақола, фишурдаҳои 22 маърўза, 3 мақолаи дар КОА нашр гардид. 



 

 

9. Кафедраи бемориҳои дарунии №2 

Мавзўъ: «Омузиши хусусиятҳои таъғироти функсионалӣ ва биохимӣ дар 

беморони куҳансоли гирифтори фишорбаландии шараёнӣ ҳангоми табобат бо 

мелатонин» (2015-2019) РҚД 0113 TJ 00339 

Роҳбари мавзўъ: 

Узви вобастаи АИ ЧТ д.и.т., профессор Хамидов Н.Х. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Хурсанов Н.М. 

6 мақола, фишурдаҳои 13 маърўза, 5 мақолаи дар КОА ва 1 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

10. Кафедраи гигиена ва экология  

Мавзўъ: «Тадқиқоти шароити меҳнат ва ҳолати саломатии духтурони оилавӣ, 

ки дар Марказҳои саломатии ш. Душанбе кор мекунанд» (2014-2018) РҚД 

0112TJ00331 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т., дотсент Ҳасанов Ф.Ҷ. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Мақсудова З.Я. 

6 мақола, фишурдаҳои 9 маърўза, 1 мақолаи дар КОА ва 4 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

11. Кафедраи беҳдошти муҳити зист 

Мавзўъ: «Коркарди маҷмӯи чорабиниҳои беҳтаргардонии обтаъминкунии 

аҳолии ВМКБ ва вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо оби нушокӣ» 

(2018-2023) РҚД 00118TJ00940 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., профессор, К.Н. Дабуров  

Шахси маъсул оид ба илм: PhD докторант Бахтиёрова Н.Б. 

4 мақола, фишурдаҳои 11 маърўза, 4 мақолаи дар КОА ва 4 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

12. Кафедраи гистология 

Мавзўъ: «Хусусиятҳои пиршавии пўст бо назардошти омилҳои табиӣ – 

иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2016-2020) РҚД 00118TJ00940 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т., дотсент Шукурова Д.А. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Соҳибова З.Н. 



11 мақола, фишурдаҳои 16 маърўза, 8 мақолаи дар КОА ва 2 мақола дар 

хориҷаи кишвар нашр гардид. 

 

 

13. Кафедраи дерматовенерология 

Мавзўъ: «Паҳншавӣ, хусусиятҳои ҷараёни клиникии дерматозҳои музмин ва 

нуқсонҳои косметикии пӯст, такмили табобат» (2018-2022) РҚД 0118ТЧ00858 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т. Мухамадиева К.М. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Алиев Х.И. 

26 мақола, фишурдаҳои 17 маърўза ва 8 мақола дар хориҷаи кишвар нашр 

гардид. 

 

14. Кафедраи ҷарроҳии кўдакона 

Мавзўъ: «Ташхис ва табобати чаррохии кудакон бо нуксонхои модарзодии 

инкишоф» (2018-2022) РҚД 010311 ТJ009840 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т. Султонов Ш.Р. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Махмаджонов Д.М. 

21 мақола, фишурдаҳои 10 маърўза, 5 мақолаи дар КОА, 4 монография ва 7 

мақола дар хориҷаи кишвар нашр гардид. 

 

15. Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №1 

Мавзўъ: «Таъсири омилҳои муҳити зист ба ҳолати саломати ва мутобиқшавии  

навзодон, кӯдакони бармаҳал ва калонсол» (2016-2020) РҚД 0117TJ00845 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т., дотсент Мамадҷонова Г.С. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Қобилова Б.Ҳ. 

21 мақола, фишурдаҳои 17 маърўза ва 18 мақола дар хориҷаи кишвар нашр 

гардид. 

 

16. Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 

Мавзўъ: "Хусусиятҳои баъзе параметрҳои гомеостаз ва гемостаз дар 

кўдакони гирифтори бемориҳои гуногуни соматикӣ" (2019-2023) 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., профессор Исмоилов К.И. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Давлатова С.Н. 

39 мақола, фишурдаҳои 16 маърўза, 8 мақолаи дар КОА ва 3 мақола дар 

хориҷаи кишвар нашр гардид. 



 

 

 

17. Кафедраи бемориҳои сироятии кўдаконаи 

Мавзўъ: «Бемории сулфакабутак дар кўдакон дар ҷумҳурии Тоҷикистон» 

(2018-2022) РҚД 0118ТJ00859 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т., дотсент Саидмурадова Г.М. 

Шахси маъсул оид ба илм: д.и.т., дотсент Хоҷаева Н.М. 

7 мақола, фишурдаҳои 12 маърўза ва 17 мақола дар хориҷаи кишвар нашр 

гардид. 

 

18. Кафедраи забонҳои хориҷӣ ва лотинӣ 

Мавзўъ: «Алоқамандии омўзиши забони хориҷӣ дар шароити дузабона» 

(2016-2020) РҚД 0118TJ0862 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.ф. Муҳамадиева З.А. 

Шахси маъсул оид ба илм: Хамроева С.К. 

17 мақола, фишурдаҳои 27 маърўза, 1 мақолаи дар КОА ва 3 мақола дар 

хориҷаи кишвар нашр гардид. 

 

19. Кафедраи бемориҳои сироятӣ 

Мавзўъ: «Хусусиятҳои сарирӣ, вогирӣ, оризаҳо,ташхис ва табобатӣ 

ВНМО/БПНМО дар байни гуруҳҳои осебпазирӣ дар шароити гуногуни 

иқлимии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2014-2018) РҚД 0110РК071 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., профессор Раҳмонов Э.Р. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Ғуломова Н.М. 

4 мақола, фишурдаҳои 27 маърўза нашр гардид. 

 

20. Кафедраи оториноларингология 

Мавзўъ: «Усулҳои муосири ташхис ва табобати комплексии эътилолиятҳои 

ҳамҷоягии бини ва ҷавфҳои наздибинигӣ» (2015-2019) РҚД 0113TJ 00336 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т., дотсент Маҳмудназаров М.И. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Ғуломов З.С. 

27 мақола, фишурдаҳои 17 маърўза, 6 мақолаи дар КОА ва 5 мақола дар 

хориҷаи кишвар нашр гардид. 

 

21. Кафедраи варзиши муолиҷавии тибби ва тибби шарк 



Мавзўъ: «Тавонбахшии мачмуйи беморони патологияи кардиоваркуляри» 

(2015-2019) РҚД 0113TJ00338 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т , профессор Начмидинова М.Н. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Алиева Е.Г. 

6 мақола, фишурдаҳои 7 маърўза нашр гардид. 

 

22. Кафедраи ҷарроҳии умумии №1 

Мавзўъ: «Технологияи муосир дар ташхис ва табобати  узвҳои системаи 

ҳозима ва чатан» (2015-2019) РҚД 0115ТJ00418 

Роҳбари мавзўъ:  

н.и.т., дотсент Боймуродов О.С 

Шахси маъсул оид ба илм:. н.и.т. Нозимов Ф.Х. 

14 мақола, фишурдаҳои 27 маърўза, 3 мақолаи дар КОА, 1 монография ва 4 

мақола дар хориҷаи кишвар нашр гардид. 

 

23. Кафедраи нигахдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тибби бо курси 

таърихи тиб 

Мавзўъ: «Ҷанбаҳои тиббию иҷтимоии ташкили кўмаки аввалияи тиббию 

санитарӣ дар шароити нави иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2015-2019) 

РҚД 0115 TJ 00482 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., дотсент Раджабзода С.Р. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Ҷураева Н.С. 

14 мақола, фишурдаҳои 4 маърўзава 1 мақола дар хориҷаи кишвар нашр 

гардид. 

 

24. Кафедраи фанҳои ҷомеашиносӣ 

Мавзўъ: «Равандҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва фарҳангӣ дар Тоҷикистон дар давраи 

гузариш» (2018-2023) РҚД 0119TJ00956 

Роҳбари мавзўъ: 
д.и.ф., профессор Саидов А.С. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.ф. Азимова М.М. 

9 мақола, фишурдаҳои 13 маърўза, 3 мақолаи дар КОА нашр гардид. 

 

25. Кафедраи стоматологияи ортопедӣ 

Мавзўъ: «Клиника,эпидемиология,муносибгардонии  ташхисот ва офияти 

маҷмўии беморон бо нуқсонҳо,ҷойивазкунии қатори дандонҳо ва ҷоғҳо дар 

аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон» (2018-2022) РҚД 0118 TJ 00877 

Роҳбари мавзўъ: 



н.и.т., дотсент Зарипов А.Р. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Сабуров С.К. 

10 мақола, фишурдаҳои 14 маърўза, 1 мақолаи дар КОА нашр гардид. 

26. Кафедраи анатомияи патологӣ 

Мавзўъ: «Тавсифи патоморфологӣ ва ташхиси бармахали бемориҳои омосии 

меъдаю рўда» (2017-2022) РҚД 0118ТJ00872 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т., дотсент Шарипов Ҳ.Ю. 

Шахси маъсул оид ба илм: Тағойқулов Э.Х. 

6 мақола, фишурдаҳои 9 маърўза нашр гардид. 

 

27. Кафедраи физиологияи патологӣ 

Мавзўъ: «Халалдоршавии вазифахои эндотелий хангоми бемории ишемикии 

дил дар шахсони сактаи дилро гузаронида» (2018-2022) РҚД 0117ТJ00852 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., профессор Табаров М.С. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Тоштемирова З.М. 

7 мақола, фишурдаҳои 7 маърўза, 1 мақолаи дар КОА ва 2 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

28. Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кўдакона  

Мавзўъ: «Бемориҳои дар ҳаёт пайдошудаи системаи шошаи кўдакон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2018-2022) РҚД 0110 РК 070 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т., дотсент Бабаева Л.А. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Рахманова Г.А. 

8 мақола, фишурдаҳои 8 маърўза, 1 мақолаи дар КОА нашр гардид. 

 

29. Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои даруни  

Мавзўъ: «Ихтилолҳои метаболикӣ ва фаъолиятӣ меъдачави дар беморони 

коронарӣ ва тарбодӣ» (2015-2019) РҚД 0105 ТД161 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., дотсент Саидов Ё.У. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Махмудов Х.Р. 

8 мақола, фишурдаҳои 15 маърўза нашр гардид. 

 

30. Кафедраи психиатрия  ва наркология 



Мавзўъ: «Омўхтани фоиданокии татбиқи табобати ҷойивазкунанда ба 

воситаи метадон дар байни беморони нашъаманди ҶТ» (2014-2018) РҚД 

0110РК066 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., профессор Шарапова Н.М. 

Шахси маъсул оид ба илм: Зокиров А.Х. 

9 мақола, фишурдаҳои 9 маърўза, 1 мақолаи дар КОА ва 1 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

31. Кафедраи забони русӣ 

Мавзўъ: «Такмили усулҳои муосири инкишофи нутқи русии касбии 

донишҷўёни тиб бо истифодаи воситаи ннноватсионӣ дар шароити системаи 

кредитӣ» (2018-2022) РҚД 0110 РК 005 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.п., профессор Юлдошев У.Р. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.п., дотсент Назарова М.Р. 

17 мақола, фишурдаҳои 12 маърўза, 3 мақолаи дар КОА нашр гардид. 

 

32. Кафедраи тибби оилавии № 1 

Мавзўъ: «Баланд бардоштани вазъи саломатии беморони беморихои дилу 

рагҳо дар сатҳи кумаки аввалияи тибби-саанитари , дар амалияи табиби 

оилави» (2016-2020) РҚД 0116ТJ0505 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., профессор Қодирова Д.А. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Ғафоров М. 

8 мақола, фишурдаҳои 7 маърўза, 1 мақолаи дар КОА ва 3 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

33. Кафедраи стоматологияи кӯдакон ва ортодонтия 

Мавзўъ: «Муносибатҳои  муосир ба интихоби ташхис, табобат ва пешгирии 

бемориҳои стоматологӣ дар кӯдакон ва наврасон» (2018-2023) РҚД 

0118ТJ00943 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т. Якубова З.Х. 

Шахси маъсул оид ба илм: Уманова Н.Э. 

15 мақола, фишурдаҳои 14 маърўза ва 2 мақола дар хориҷаи кишвар нашр 

гардид. 

 

34. Кафедраи стоматологияи муолиҷавӣ 



Мавзўъ: «Асосноккунии  клиника, муносибкунии ташхис ва усулҳои табобати  

комплексии бемориҳо бо патологияи  эндодонто-пародонталӣ» (2018-2023 

РҚД) 0118ТJ00909 

Роҳбари мавзўъ: 

н.и.т., дотсент Тохтаходжаева С.Т. 

Шахси маъсул оид ба илм: Азизов Х.Д. 

6 мақола, фишурдаҳои 13 маърўза, 1 мақолаи дар КОА ва 1 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

35. Кафедраи травматология, ортопедия ва ҶНС 

Мавзўъ: «Табобати беморони осебдида ва ортопеди бо истифодаи усулҳои 

муосири пластикаи устухони ва технологияи ҳучайраҳо» (2018-2022) РҚД 

0118ТJ00909 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.т., профессор Раззоков А.А. 

Шахси маъсул оид ба илм: д.и.т. Юнусов И.А. 

10 мақола, фишурдаҳои 24 маърўза, 1 мақолаи дар КОА ва 4 мақола дар 

хориҷаи кишвар нашр гардид. 

 

36. Кафедраи урология 

Мавзўъ: «Пешгирӣ ва табобати бемориҳои ғайрихоси роҳҳои пешобгузар дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2014-2018) РҚД 0110РК040 

Роҳбари мавзўъ:  

д.и.т., профессор Шамсиев Ҷ.А. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Саъдуллоев Ф.С. 

9 мақола, фишурдаҳои 23 маърўза, 3 мақолаи дар КОА ва 8 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

37. Кафедраи физикаи тиббӣ ва биологӣ бо информатика  

Мавзўъ: «Таъсири фуллуренҳо ба полимерҳо» (2014-2018) РҚД 0113TJ 00320 

Роҳбари мавзўъ: 

д.и.ф-м., профессор Шерматов Д.С. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.к., дотсент Аслонова Х.М. 

5 мақола, фишурдаҳои 10 маърўза нашр гардид. 

 

38. Кафедраи ҷарроҳии ҷоғу рўй 

Мавзўъ: «Оптимизацияи усулҳои табобати ҷарроҳи дефект ва 

деформатсияҳои модарзоди ва ғайримодарзоди минтақаҳои ҷоғу рўй» (2018-

2023) РҚД 0118ТJ00912 



Роҳбари мавзўъ:  

н.и.т. Ҷонибекова Р.Н. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т., дотсент Абдурахимов А.Ҳ. 

10 мақола, фишурдаҳои 25 маърўза, 1 мақолаи дар КОА нашр гардид. 

 

39. Кафедраи эндокринология 

Мавзўъ: «Масъалаи остеопороз ва остеопения дар бемории диабети қанд 

навъи 1 ва 2, бемориҳои гипофиз, патологияи ғадуди болои гурда ва ғадудҳои 

ҷинсӣ дар Тоҷикистон» (2014-2018) РҚД 0113TJ00337 

Роҳбари мавзўъ:  

д.и.т., профессор Анварова Ш.С. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Иноятова Н.А. 

5 мақола, фишурдаҳои 8 маърўза, 4 мақолаи дар КОА нашр гардид. 

 

40. Кафедраи эпидемиология 

Мавзўъ: «Хусусиятҳои клиникию-эпидемиологии ВНМО/АНМО дар байни 

гурўҳҳои осебпазири аҳоли дар минтақаҳои гуногуни иқлимӣ-географии ҶТ» 

(2014-2018) РҚД 0110 РК 071 

Роҳбари мавзўъ:  

д.и.т., профессор Рофиев Х.К. 

Шахси маъсул оид ба илм: д.и.т. Азимов Г.Ҷ. 

15 мақола, фишурдаҳои 19 маърўза нашр гардид. 

 

41. Кафедраи тибби судӣ 

Мавзўъ: «Баъзе саволҳои санҷиши тибби судии марги  нобаҳангом» (2014-

2018) РҚД 0110 РК 039 

Роҳбари мавзўъ:  

д.и.т. Хушқадамов З.К. 

Шахси маъсул оид ба илм: Имомов Б.Д. 

4 мақола, фишурдаҳои 7 маърўза нашр гардид. 

 

42. Кафедраи фармакогнозия ва ТИФ 

Мавзўъ: «Ашёи рустаниҳои дараҳои дарёи Харангон» (2017-2022) РҚД 0110 

РК 074 

Роҳбари мавзўъ:  

н.и.т., профессори фаҳрии ДДТТ Назаров М.Н. 

Шахси маъсул оид ба илм: Борониев Н.С. 

12 мақола, фишурдаҳои 6 маърўза, 2 монография нашр гардид. 1 ихтироот 

гирифта шуд. 



 

43. Кафедраи фтизиопулмонология 

Мавзўъ: «Бемории сили ба доруҳои сершумор устувор: сабабҳои пайдоиш, 

басомади ошкор, сохтори шаклҳои клиникӣ, таъсирбахши табобат ва чораҳои 

пешгирикунанда”  (2016-2020) РҚД 0110 РК013 

Роҳбари мавзўъ: д.и.т. Сангинов А.Б. 

Шахси маъсул оид ба илм: д.и.т., профессор Бобохоҷаев О.И. 

4 мақола, фишурдаҳои 9 маърўза, 5 мақолаи дар КОА ва 3 мақола дар хориҷаи 

кишвар нашр гардид. 

 

44. Кафедраи амалияи ҷарроҳи ва анатомияи топографӣ 

Мавзўъ: «Технологияи миниинвазиви дар ҷаррохии абдоминали » (2018-2022) 

РҚД 0118 TJ 00944 

Роҳбари мавзўъ:  

н.и.т., дотсент Қурбонов Ҷ.М. 

Шахси маъсул оид ба илм: н.и.т. Ашуров А.С. 

9 мақола, фишурдаҳои 12 маърўза нашр гардид. 1 рисолаи номзади дифоъ шуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


