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БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ25.07.2022 № 350
Алматы қаласы город Алматы

Об утверждении членовДиссертационного советапо специальности: 6D110200 – «Общественное здравоохранение»
В соответствии с п.п. 4, 10, п. 2 «Положение о Диссертационном совете»утвержденного Решением Правления №9 от 01 июня 2021 года ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить временными членами Диссертационного совета по специальности:6D110200 – «Общественное здравоохранение» по защите диссертации PhD -докторанта Ан Ольги Олеговны на тему: «Медико-организационные аспектымониторинга пациентов с состояниями, ассоциированными с доброкачественнымиэпилептиформными паттернами детства (ДЭПД)» на присуждение степени докторафилософии (PhD) следующих лиц:
– Глушкова Наталья Егоровна – PhD, профессор, доцент кафедрыэпидемиологии, доказательной медицины и биостатистики КазНУ им. Аль-Фараби(г. Алматы, Казахстан);
– Исабекова Алма Айтахановна – к.м.н., старший преподаватель кафедрыневрологии Казахстанско-Российского медицинского университета, вице-президентАссоциации детских неврологов РК, член EPNS, ICNA (г. Алматы, Казахстан);
– Мергенова Гаухар Айдарбековна – к.м.н., заведующая кафедройЭпидемиологии с курсом ВИЧ-инфекции КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова(г. Алматы, Казахстан);
– Хачатрян Самсон Габриелович – к.м.н., заведующий кафедрой неврологиии нейрохирургии, заместитель директора по науке Национального института



здравоохранения, директор Неврологической клиники расстройств сна идвигательных нарушений «Сомнус» (г. Ереван, Армения).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора покорпоративному развитию Датхаева У.М.
Основание: Сведения о членах диссертационного совета председателяДиссертационного совета по специальности 6D110200 – «Общественноездравоохранение» М. Кульжанова.

Председатель Правления-Ректор Шоранов М.Е.
Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ШОРАНОВ МАРАТ,НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙМЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407

https://short.kaznmu.kz/57tMi0Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kaznmu.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажеттіжолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңізнемесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлыққолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверкиэлектронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kaznmu.kz/verify и заполнитенеобходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылкеили считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Обэлектронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажномносителе.

Исп. Ердесбай Г.Н.Конт .тел : 7128



75793CE049D948DF«С.Ж.Асфендияров атындағыҚазақ ұлттық медицинауниверситеті» коммерциялықемес акционерлікқоғамы»

«Некоммерческоеакционерное обществоКазахский национальныймедицинский университетимени С.Д.Асфендиярова»
050012, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 94 үйтелефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

050012, город Алматы, улица Толе би, д.94телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ25.07.2022 № 350
Алматы қаласы город Алматы

6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау»мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестіңуақытша мүшелерін бекітутуралы
2021 жылдың 01 маусымындағы №9 Басқарма шешімімен бекітілген«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 2 тармағының 4, 10 тармақшаларына сәйкесБҰЙЫРАМЫН:1. 6D110200-«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойыншаДиссертациялық кеңестің PhD докторанты Ан Ольга Олеговнаның «Балалық шақтағықатерсіз эпилептиформалы паттерндермен (БҚЭП) қауымдастырылған жай-күйі барнауқастардың медициналық ұйымдастырылған аспектілері» тақырыбындафилософия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияны қорғау туралыдиссертациялық кеңестің мүшелерін келесі тұлғалармен бекіту:
– Глушкова Наталья Егоровна – PhD, профессор, Әл-Фараби атындағыҚазҰУ эпидемиология, дәлелді медицина және биостатистика кафедрасының доценті(Алматы, Қазақстан);– Исабекова Алма Айтахановна – м.ғ.к., Қазақстан-Ресей медициналықуниверситетінің неврология кафедрасының аға оқытушысы (Алматы, Қазақстан);
– Мергенова Гаухар Айдарбековна –м.ғ.к., С.Ж. Асфендияров атындағыҚазҰМУ АИТВ-инфекциясы курсымен эпидемиологиясы кафедрасыныңмеңгерушісі (Алматы, Қазақстан);– Хачатрян Самсон Габриэлович – м.ғ.к., неврология және нейрохирургиякафедрасының меңгерушісі, Ұлттық денсаулық сақтау институты директорының



ғылым жөніндегі орынбасары, «Сомнус» ұйқының бұзылуы және қозғалысбұзылыстары неврологиялық клиникасының директоры (Ереван, Армения).
2. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша У. Датхаевқажүктелсін.
Негіздеме: 6D110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойыншаДиссертациялық кеңес төрағасы М. Кульжановтың Диссертациялық кеңес мүшелерітуралы мәлімет хаты.

Басқарма төрағасы-ректор Шоранов М.Е.
Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ШОРАНОВ МАРАТ,НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙМЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407

https://short.kaznmu.kz/JXjn4iЭлектрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kaznmu.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажеттіжолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңізнемесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлыққолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверкиэлектронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kaznmu.kz/verify и заполнитенеобходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылкеили считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Обэлектронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажномносителе.

Орынд.: Ердесбай Г.Н.Байл.тел.: 7128


