
Саволҳои имтихонї  аз кафедраи Технологияи фарматсевтї 

@4 Дастрасии биологї ва биоэквивалентнокии маводҳои доруворӣ 

@4 Вояноккунї дар технологияи дорухонагӣ 

@4 Ҷамъи гиёҳњо ва чойҳо 

@4 Тасниф ва технологияи тайёркунии ҷамъгиёҳҳо 

@4 Тавсифи доруҳои ҷолинусӣ 

@4 Љўшобаҳо ва дамобаҳоро тавсиф намоед 

@4 Чиро шарбат  меноманд? 

@4 Технологияи тайёрнамоии шарбатҳо 

@4 Тавсифу таснифи шаклҳои моеъи доруворӣ 

@4 Тавсифу таснифи пайвастагиҳои калон молекула 

@4 Усули перколятсия ва реперколятсияро тавсиф намоед 

@4 Чиро эмулсия меноманд? 

@4 Суспензияҳо ва технологияи тайёрнамоии онҳо 

@4 Технологияи тайёркунии маҳлулҳои инъексионӣ 

@4 Технологияи тайёркунии маҳлулҳои инфузионӣ 

@4 Маводҳои сахти дорувориро тавсиф намоед 

@4 Чиро хокаҳо меномпнд 

@4 Тавсиф ва таснифи хокаҳо 

@4 Хокаҳои заҳрнок ва сахттаъсирро чї гуна тайёр менамоянд? 

@4 Қурсҳоро тавсиф намоед 

@4 Технологияи ҳосилкунии қурсҳои руйпуш 

@4 Тавсифи  ғилофакҳо ва микроғилофакҳо 

@4 Бо кадом усулҳо ғилофакҳои желатинии мулоимро тайёр мекунанд? 

@4 Технологияи тайёркунии маводҳои доруворӣ барои кўдакон 



@4 Моҳияти усули пурранамои ғилофакҳо дар саноат 

@4 Супозиторияҳо, яъне ин... 

@4 Технологияи истеҳсоли супозиторияҳои ректалӣ 

@4 Таснифи шаклҳои дорувории мулоим 

@4 Марҳамҳо, яъне ин.... 

@4 Тавсифи асосҳои марҳамҳо 

@4 Истеҳсоли саноатии линиментҳо 

@4 Технологияи тайёрнамоии  шаклҳои доруворї барои чашм 

@4 Таснифи маҳлулҳои ғайриобӣ 

@4 Аэрозолҳо чї гуна тайёр карда мешаванд? 

@4 Технологияи тайёркунии спрейҳо 

@4 Усулҳои физико-кимиёвии стандартикунонии маводҳои доруворӣ 

@4 Талаботи фармакопея барои  тайёркунии тестҳо барои “тамизнокї” ва 

“заҳрнокї” 

@4 Аз рўи кадом хусусият сохтани “Ҳуҷҷатҳои Меъёрї”  ҳатмї мебошад? 

@4 Чиро фармакопеяи давлатї, мақолаи фармакопеявї меноманд? 

@4 Моҳияти стандартикунонии шаклҳои дорувории экстемпоралӣ 

@4 Стандартикунони ва таҳлили шаклҳои дорувории сахт. 

@4 Мафҳумҳои физикї- кимиёвии стндартикунонии қурсҳо 

@4 Стандартикунонии ғилофакҳо  аз руи кадом хусусиятҳо сурат мегирад 

@4 Хусусиятҳои физикї- кимиёвии стандартикунонии хокаҳо 

@4 Стандартикунонї ва таҳлили шаклҳои дорувории мулоим 

@4 Аз рўи кадом хусусиятҳо стандартикунони марҳамҳо сурат мегирад? 

@4 Хусусиятҳои физикиву кимиёвии стандартикунонии гелҳо ва линиментҳо 

@4 Стандартикунони ва таҳлили маҳлулҳои тазриќї (инъексионї) 



@4 Аз рўи кадом хусусиятҳо стандартикунонии суппозиторияҳо сурат  

мегирад? 

@4 Стандартикунонї ва таҳлили шарбатҳо 

@4 Аз рўи кадом хусусиятҳо стандартикунонии тинктураҳо сурат мегирад? 

@4 Стандартикунони ва таҳлили супозиторияҳо 

@4 Мафҳуми гравиметрия, истифода ва коркарди он ҳангоми стандаркунии 

сифати маводидоруворӣ 

@4 Мавқеи кимиёи фарматсевтї дар стандартикунонии шаклҳои доруворӣ 

@4 Чї гуна санҷиши ҳалшавии қурсҳои рўйпуш гузаронида мешавад? 

@4 Истилоњи  валидатсия чї маъно дорад? 

@4 Равандҳои физикиву кимиёвии стандартизатсия 

@4 Маҳлулҳои стандартии фармакопеявӣ 

@4 Аз рўи кадом хусусиятҳо стандартикунонии қатраҳо барои чашм 

гузаронида мешавад? 

@4 Аз рўи кадом хусусият ҳангоми стандарткунии маводҳои дорувори рН ба 

инобат гирифта мешавад? 

@4 Хусусиятҳои физикавию кимиёвии стандартикунонии малҳами левомекол 

@4 Ҳангоми тайёрнамоии маводи доруворї ҳарорат чї нақшро мебозад? 

@4 Мавқеи стандартизатсия дар истеҳсолкунии шаклҳои доруворӣ 

@4 Биофарматсия ҳамчун илм 

@4 Алоқамандии дигар фанҳо бо биофарматсия 

@4 Нақши омилҳои фарматсевтї ва фармакокинетика дар биофарматсия 

@4 Хосияти таъсироти кимиёвї ба таъсироти биологии доруҳо 

@4 Таъсироти ҳолатҳои физикии  маводҳои доруворї ба дастрасии биологии 

маводњои доруворї 

@4 Шакли доруворӣ ва  таъсири табобатии доруҳо 

@4 Биоэквивалентнокї  гуфта чиро мефаҳмед? 



@4 Таъсири асосҳои марҳамҳо ба дастрасии биологии   маводҳои доругии 

марҳамҳо 

@4 Таъсироти омилҳои технологї ба ҳалшавандагии қурсҳо  ва устувории 

маҳлулҳои инъексионї 

@4 Нақши биофарматсия дар сохтани доруҳои нав  ва доруҳои мавҷудбуда 

@4 Дастрасии  биологии мутлақ ва фарматсевтӣ 

@4 Таъсироти байни доруҳо ва таъсири онҳо ба таъсироти маводои доруворї 

@4 Аз рўи кадом усул дастрасии биологии маводҳои доруворї муайян карда 

мешавад? 

@4 Мавқеи биофарматсия дар тавлиди доруҳои нав 

@4 Биотехнология ҳамчун илм дар муҳити истеҳсолӣ 

@4 Алоқамандии биотехнология бо дигар фанҳо 

@4 Бо усулҳои биотехнологї ҳосилкунии доруҳо ва маводҳои  

пешгирикунанда 

@4 Инженерияи (муҳандиси) ҳуҷайрави ва усулҳои он дар сохтани 

микроорганизмҳо, ҳуҷайраҳои растанї ва продутсентҳои биологии маводҳои 

фаъоли нав 

@4 Инженерияи генни ва бо усулҳои он сохтани продутсенҳои нави маводҳои 

дорувори. Омилҳои асосии технологияи КДН  рекомбинанти 

@4 Истифодаи ферментҳо дар инженерияи генни 

@4 Микроғилофакнамоии  ферментҳо ҳамчун як усули пайвастнамої 

@4 Стандартикунонии  маводҳои доруворие, ки бо усулҳои биотехнологї 

ҳосил мешаванд 

@4 Биотехнологияи  маводҳои  дорувории сафедавӣ 

@4 Биотехнологияи аминокислотаҳо 

@4 Биотехнологияи витаминҳо ва коферментҳо 

@4 Истеҳсоли биотехнологии кислотаи аскарбинӣ 

@4 Коркарди усулҳои парвариши бофтаҳои растани ва ҳуҷайраҳои ҷудогона  

ҳамчун дастовардҳои биотехнология 



@4 Антибиотикҳо ҳамчун ҳосилаи биотехнологї. Усулҳои скрининги 

продутсенҳо. 

@4 Роҳҳои сохтани  продутсенҳои фаъолноки антибиотикҳо 

@4 Сохти  истеҳсоли иерархии биотехнология 

@4 Механизми дохили ҳуҷайравии мунтазам ва биосинтези  мақсадноки 

ҳосилаҳои биотехнологӣ 

@4 Интерферонҳо ҳангоми бемориҳои онкологи ва вирусӣ 

@4 Биотехнологияи гормонҳои стероидї. Сарчашмаҳои бадастории 

гормонҳои стероидї 

@4 Биотехнологияи антибиотикҳои полусинтетикї. 

@4 Иммунобиотехнология 

@4 Ҳосилкунии ваксинаҳо ва хунобаҳо бо усулҳои биотехнологї 

@4 Пробиотикҳо ва эубиотикҳо 

@4 Дастрасии биологї ва биоэквивалентнокии маводҳои доруворӣ 

@4 Вояноккунї дпр технологияи дорухонагӣ 

@4 Ҷамъгиёҳо ва чойҳо 

@4 Тасниф ва технологияи тайёр кунии ҷамъгиёҳҳо 

@4 Тавсифи доруҳои ҷолинусӣ 

@4 Ҷушобаҳо ва дамобаҳоро тавсиф намоед 

@4 Чиро шарбат  меноманд 

@4 Технологияи тайёрнамоии шарбатҳо 

@4 Тавсифу таснифи шаклҳои моеъи доруворӣ 

@4 Тавсифу таснифи пайвастагиҳои калон молекула 

@4 Усули перколятсия ва реперколятсияро тавсиф намоед 

@4 Чиро эмулсия меноманд 

@4 Суспензияҳо ва технологияи тайёрнамоии онҳо 

@4 Технологияи тайёркунии маҳлулҳои инъексионӣ 



@4 Технологияи тайёркунии маҳлулҳои инфузионӣ 

@4 Маводҳои сахти дорувориро тавсиф намоед 

@4 Хокаҳои заҳрнок ва сахттаъсирро чї гуна тайёр менамоянд? 

@4 Технологияи ҳосилкунии қурсҳои руйпуш 

@4 Тавсифи  ғилофакҳо ва микроғилофакҳо 

@4 Бо кадом усулҳо ғилофакҳои желатинии мулоимро тайёр мекунанд 

@4 Технологияи тайёркунии маводҳои доруворӣ барои кудакон 

@4 Моҳияти усули пурранамои ғилофакҳо дар саноат 

@4 Супозиторияҳо,  яъне ин... 

@4 Технологияи истеҳсоли супозиторияҳои ректалӣ 

@4 Таснифи шаклҳои дорувории мулоим 

@4 Истеҳсоли саноатии линиментҳо 

@4 Технологияи тайёрнамоии  шаклҳои доруворї барои чашм 

@4 Таснифи маҳлулҳои ғайри обӣ 

@4 Аэрозолҳо чигуна тайёркарда мешаванд 

@4 Технологияи тайёркунии спрейҳо 

@4 Усулҳои физикоғкимиёвии стандартикунонии маводҳои доруворӣ 

@4 Моҳияти стандартикунонии шаклҳои дорувории экстемпоралӣ 

 


