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БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ15.08.2022 № 398
Алматы қаласы город Алматы

Об утвержденииофициальными рецензентамиДиссертации PhD докторанта Бишманова Р.К..
В соответствии с пп.9 п.7 «Положение о Диссертационном совете»,утвержденного решением Правления №9 от 01 июня 2021 года ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD докторантаБишманова Рустема Какимжановича на тему: «Эндовидеохирургическая коррекцияобструкции пиелоуретерального сегмента у детей младшего возраста» поспециальности 6D110100–«Медицина» следующих лиц:
– Соколов Юрий Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор,Российская медицинская академия последипломного образования (РМАПО),заведующий кафедрой детской хирургии (г. Москва, Российская Федерация);
– Омаров Ернар Сарсенбекович – д.м.н., врач уролог высшей категории, АО«Научный центр урологии имени Б. У. Джарбусынова» Отделение МКБ иэндоурологии (г. Алматы, Республика Казахстан).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора покорпоративному развитию У. Датхаева.
Основание: Служебная записка председателя Диссертационного совета поспециальности 6D110100–«Медицина» Т. Муминова.
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Председатель Правления-Ректор М.Шоранов
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БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ15.08.2022 № 398
Алматы қаласы город Алматы

PhD докторант Р.К. Бишмановтыңдиссертациясына ресми рецензенттердібекіту туралы
2021 жылдың 01маусымындағы № 9 Басқарма шешімімен бекітілген«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 7 тармағы 9 тармақшасына сәйкесБҰЙЫРАМЫН:1. 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша PhD докторант БишмановРустем Какимжановичтың «Кіші жастағы балалардағы пиелоуретеральді сегменттіңобструкциясын эндобейнехирургиялық түзету» диссертациясына келесі ресмирецензенттерді бекіту:– Соколов Юрий Юрьевич - медицина ғылымдарының докторы, профессор,Ресей дипломнан кейінгі білім беру медициналық академиясы (РДБМА), балалархирургиясы кафедрасының меңгерушісі (Мәскеу қ., Ресей Федерациясы);

– Омаров Ернар Сәрсенбекұлы – м.ғ.д., АҚ «Б.У. Жарбосынов атындағыУрология ғылыми орталығы» жоғары санатты уролог дәрігер. АХЖ жәнеэндоурология бөлімі (Алматы қ., Қазақстан Республикасы).2. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша проректорУ. Датхаевқа жүктелсін.
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Негіздеме: 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялықкеңес төрағасы Т. Муминовтың қызмет хаты.

Басқарма төрағасы-ректор Шоранов М.Е.


