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Философия докторы (PhD)дәрежесін беру туралы
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 31.03.2011 ж.№127 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасы Білім және ғылымминистрінің 09.03.2021ж. №98 бұйрығының редакциясы негізінде) дәрежелер беруережелеріне, 01.06.2021ж. № 9 хаттама «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттықмедицина университеті» КеАҚ Басқармасының шешімімен бекітілгенДиссертациялық кеңес туралы ережеге және 6D110200-«Қоғамдық денсаулықсақтау» мамандығы бойынша Ан Ольга Олеговнаның «Балалық шақтағы қатерсізэпилептиформалы паттерндермен (БҚЭП) қауымдастырылған жай-күйі барнауқастардың медициналық ұйымдастырылған аспектілері» тақырыбындағыдиссертацияны қорғау бойынша 6D110200-«Қоғамдық денсаулық сақтау»мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестің шешіміне (25.08.2022 ж., №30хаттама) сәйкес БҰЙЫРАМЫН:1. Ан Ольга Олеговнаға 6D110200-«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығыбойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілсін.2. Белгіленген тәртіпте АнОльга Олеговнаға философия докторы (PhD) дәрежесінберу туралы диплом берілсін.3. Осы бұйрықты қадағалау проректорға К.Давлетовке жүктелсін.
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Негіздеме: 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойыншаДиссертациялық кеңестің төрағасы М. Кульжановтің қызмет хаты.

Басқарма төрағасы-ректор М. Шоранов
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О присуждениистепени доктора философии (PhD)
В соответствии с Правилами присуждения степеней, утвержденнымиприказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 г.№127 (в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.03.2021 г. №98),Положением о Диссертационном совете, утвержденным решением Правления НАО«КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» №9 от 01.06.2021г. и на основании решенияДиссертационного совета по специальности 6D110200-«Общественноездравоохранение» по защите диссертации Ан Ольги Олеговны на тему «Медико-организационные аспекты мониторинга пациентов с состояниями,ассоциированными с доброкачественными эпилептиформными паттернами детства(ДЭПД)» по специальности 6D110200- «Общественное здравоохранение» (протокол№ 30 от 25.08.2022г.) ПРИКАЗЫВАЮ:1. Присудить Ан Ольге Олеговне степень доктора философии (PhD) поспециальности 6D110200 - «Общественное здравоохранение».2. Выдать Ан Ольге Олеговне диплом о присуждении степени докторафилософии (PhD) в установленном порядке.3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректораК. Давлетова.Основание: Служебная записка председателя Диссертационного совета поспециальности 6D110200-«Общественное здравоохранение» М. Кульжанова.
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Председатель Правления - Ректор М. Шоранов


