
     

            

Кафедраи кимиёи фарматсевтї ва заҳршиносї 

Саволхо аз кимиёи фарматсевтї 

 

 @4 Кимиёи фарматсетї мундариљаи он. 

@4 Сарчашмаҳои бадастории маводҳои доругї. 

@4 Фармакопеяи давлатї. 

@4 Таҳлили маводҳои доругї дар дорухонаҳо. 

@4 Таҳлили оби муқаттар. 

@4 Муайян намудани аслияти маҳлули спиртии йоди 5%. 

@4 Таҳлили миқдории маҳлули спиртии йоди 5%. 

@4 Истифодабарии маҳлули спиртии йоди 5% дар тиб. 

@4 Муайян намудани аслияти кислотаи гидрогенхлориди рақиқ. 

@4 Таҳлили миқдории кислотаи гидрогенхлориди рақиқ. 

@4 Истифодабарии кислотаи гидрогенхлориди рақиқ дар тиб. 

@4Таҳлили миқдории хлориди натрий. 

@4Муайян намудани аслияти хлориди натрий. 

@4 Истифодабарии хлориди натрий дар тиб. 

@4 Ошкорсозии аслияти хлориди калий.  

@4 Таҳлили миқдории хлориди калий. 

@4Истифодабарии хлориди калий дар тиб. 

@4 Истифодабарии бромиди натрий дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти бромиди натрий.  

@4Таҳлили миқдории бромиди натрий. 

@4Ошкорсозии аслияти бромиди калий.  

@4Таҳлили миқдории бромиди калий.  

@4Истифодабарии бромиди натрий дар тиб. 

@4Таҳлили миқдории йодиди натрий. 

@4Истифодабарии йодиди натрий дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти йодиди натрий.  

@4Ошкорсозии аслияти йодиди калий. 

@4Таҳлили миқдории йодиди калий. 

@4Истифодабарии йодиди калий дар тиб. 

@4Истифодабарии оби муқаттар дар фарматсия. 

@4Тавсифи оби муқаттар. 

@4Истифодабарии маҳлули пероксиди гидроген дар тиб.  

@4Таҳлили миқдории маҳлули пероксиди гидроген. 

@4Ошкорсозии аслияти тиосулфати натрий. 

@4Таҳлили миқдории тиосулфати натрий. 

@4Истифодабарии тиосулфати натрий дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти гидрокарбонати натрий. 

@4 Таҳлили миқдории гидрокарбонати натрий. 

@4Истифодабарии гидрокарбонати натрий дар тиб. 

@4Истифодабарии кислотаи бор дар тиб. 

@4 Ошкорсозии аслияти кислотаи бор. 



@4 Таҳлили миқдории кислотаи бор. 

@4Таҳлили миқдории тетраборати натрий. 

@4Ошкорсозии аслияти тетраборати натрий. 

@4Истифодабарии сулфати магний дар тиб. 

@4Таҳлили миқдории сулфати магний. 

@4Муайян намудани аслияти сулфати магний. 

@4Истифодабарии хлориди калтсий дар тиб. 

@4Таҳлили миқдории хлориди калтсий. 

@4Ошкорсозии аслияти хлориди калтсий. 

@4Истифодабарии сулфати барий дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти сулфати барий. 

@4Таҳлилии миқдории сулфати руҳ. 

@4Ошкорсозии аслияти сулфати руҳ. 

@4Истифодабарии сулфати руҳ дар тиб. 

@4Шароити нигоҳдории маводҳои доругии симоб дар дорухонаҳо. 

@4Муайян намудани аслияти дихлориди симоб. 

@4Истифодабарии сулфати мис дар тиб. 

@4 Муайян намудани аслияти сулфати мис. 

@4Маводҳои доругии нуқра. 

@4Истифодабарии нитрати нуқра дар тиб. 

@4Таҳлили миқдории нитрати нуқра. 

@4Ошкорсозии аслияти нитрати нуқра. 

@4Истифодабарии протаргол дар тиб. 

@4Таҳлили миқдории протаргол. 

@4Муайян намудани аслияти протаргол. 

@4Таҳлили миқдории колларгол. 

@4Истифодабарии колларгол дар тиб. 

@4Ошкорсозии аслияти колларгол. 

@4Истифодабарии спирти этил дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти спирти этил. 

@4Истифодабарии атсетати калтсий дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти атсетати калтсий.  

@4Истифодабарии димедрол дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти димедрол. 

@4Таҳлили миқдории димедрол. 

@4Таҳлили миқдории феноли холис. 

@4Ошкорсозии аслияти феноли холис. 

@4Истифодабарии феноли холис дар тиб. 

@4Таҳлили миқдории кислотаи салитсилат. 

@4Ошкорсозии аслияти кислотаи салитсилат. 

@4Истифодабарии салитсилати натрий дар тиб. 

@4Истифодабарии бензоати натрий дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти кислотаи бензоат. 

@4Истифодабарии кислотаи атсетилсалитсилат дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти кислотаи атсетилсалитсилат. 

@4Таҳлили миқдории кислотаи атсетилсалитсилат. 



@4Истифодабарии парасетамол дар тиб. 

@4Ошкорсозии аслияти парасетамол. 

@4Истифодабарии анестезин дар тиб. 

@4Ошкорсозии аслияти анестезин. 

@4Таҳлили миқдории анестезин. 

@4Истифодабарии новокаин дар тиб. 

@4Таҳлили миқдории новокаин. 

@4Муайян намудани аслияти новокаин. 

@4Истифодабарии стрептотсиди ҳалшаванда дар тиб. 

@4Муайян намудани аслияти стрептотсди ҳалшаванда. 

@4таҳлили сифатии стрептодсиди ҳалшаванда. 

@4 Истифодабарии сулфатсили натрий дар тиб. 

@4Таҳлили миқдории сулфатсил натрий. 

@4 Муайян намудани аслияти сулфатсил натрий. 

@4 Истифодабарии фуратсилин дар тиб. 

@4 Таҳлили миқдории фуратсилин. 

@4 Оскорсозии аслияти фуратсилсин. 

@4 Истифодабарии аналгин дар тиб. 

@4 Таҳлили миқдории аналгин. 

@4 Ошкорсозии аслияти аналгин. 

@4 Истифодабарии меркозалии дар тиб. 

@4 Муайян намудани аслияти меркозолил.  

@4 Истифодабарии кислотаи никотин дар тиб. 

@4 Таҳлили миқдории кислотаи никотин. 

@4 Муайян намудани аслияти кислотаи никотин. 

@4 Истифодабарии дибазол дар тиб. 

@4 Таҳлили миқдории дибазол. 

@4 Ошкорсозии аслияти дибазол. 

@4 Истифодабарии фтивазид дар тиб. 

 @4 Таҳлили миқдории фтивазид. 

@4 истифодабарии изониазид дар тиб.  

@4 Муайян намудани аслияти изониазид. 

@4 Таҳлили миқдории изониазид. 

@4 Истифодабарии промедол дар тиб. 

@4 Шароити нигоҳдории промедол дар дорухонаҳо. 

@4 Ошкорсозии аслияти промедол. 

@4 Таҳлили миқдории промедол. 

@4 Истифодабарии фенкарол дар тиб. 

@4 Ошкорсозии иони хлорид дар таркиби фенкарол. 

@4 Маводҳои доругии ҳосилаҳои кислотаи барбитурат. 

@4 Истифодабарии фенобарбитал дар тиб. 

@4 Муайян намудани аслияти фенобарбитал. 

@4 Таҳлили миқдории фенобарбитал. 

@4 Истифодабарии гексенал дар тиб. 

@4  Муайян намудани аслияти гексенал. 

@4 Истифодабарии оротати калий дар тиб. 



@4 Муайян намудани аслияти оротати калий. 

 @4 Истифодабарии аминазин дар тиб. 

@4 Ошкорсозии аслияти аминазин. 

@4 Маводҳои доругии ҳосилаҳои бензодиазепин. 

@4 Истифодабарии фенозепам дар тиб. 

@4 Муайян намудани аслияти фенозепам. 

@4 Таҳлили миқдории маводҳои доругии ҳосилаҳои бензодиазепин. 

@4 Тариқаҳои асосии муайянкунии таҳлилии миқдории маводҳои доругї.  

@4 Таҳлили фарматсевтии маводҳои доругии элементҳои гурўњи ҳафтуми системаи 

даврї. 

 @4 Таҳлили фарматсевтии маводҳои доругии элементҳои гурўњи шашуми системаи 

даврї. 

@4 Таҳлили фарматсевтии маводҳои доругии элементҳои гурўњи панљуми системаи 

даврї. 

 @4 Таҳлили фарматсевтии маводҳои доругии элементҳои гурўњи чоруми системаи 

даврї. 

@4 Таҳлили фарматсевтии маводҳои доругии элементҳои гурўњи сеюми системаи 

даврї. 

@4 Таҳлили фарматсевтии маводҳои доругии элементҳои гурўњи дуюми системаи 

даврї. 

@4 Таҳлили фарматсевтии маводҳои доругии элементҳои гурўњи якуми  системаи 

даврї.  

@4 Тариқаҳои физикавии таҳлили миқдории маводҳои доругї.  

 

 

 

 

 

    Мудири кафедраи кимиёи  
фарматсевти ва захршиноси МДТ 
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