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БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ15.08.2022 № 401
Алматы қаласы город Алматы

Об утверждении членовДиссертационного советапо специальности: 6D110100 – «Медицина»

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:6D110100 – «Медицина» по защите диссертации PhD - докторанта НурадиловойДины Максатовны на тему: «Клинико-иммунологические аспекты хроническихвоспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивноговозраста» на присуждение степени доктора философии (PhD) следующих лиц:
– Курманова Алмагуль Медеубаевна – доктор медицинских наук, профессоркафедры клинических специальностей КазНУ им. аль-Фараби, (г. Алматы,Республика Казахстан);
– Святова Гульнара Салаватовна – доктор медицинских наук, профессор, АОНЦАГиП, Руководитель Республиканской медико-генетической консультацией(г. Алматы, Республика Казахстан);
– Валиев Равиль Камильевич – кандидат медицинских наук, Главный врачInternational Clinical Center for Reproductology «PERSONA» (г. Алматы,Республика Казахстан);
– Кира Евгений Федорович – доктор медицинских наук, профессор, АО ГК«Медси» (Акционерное общество Группа компаний «Медси»), Главныйспециалист по направлению «Акушерство и гинекология», врач акушер-гинеколог, онкогинеколог (г. Москва, Российская Федерация).
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректорапо корпоративному развитию У. Датхаева
Основание: Служебная записка председателя Диссертационного совета поспециальности 6D110100–«Медицина» Т. Муминова.

Председатель Правления-Ректор М.Шоранов
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6D110100 - «Медицина»мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестіңмүшелерін бекіту туралы
2021 жылдың 01 маусымындағы №9 Басқарма шешімімен бекітілген«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 2 тармағының 4, 10 тармақшаларына сәйкесБҰЙЫРАМЫН:1. 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестің PhDдокторанты Нурадилова Дина Максатовнаның «Репродуктивті жастағы әйелдердіңкіші жамбас ағзаларындағы созылмалы қабыну ауруларының клиникалық-иммунологиялық аспектілері» тақырыбында философия докторы (PhD) дәрежесінберу үшін диссертацияны қорғау туралы диссертациялық кеңестің мүшелерін келесітұлғалармен бекіту:

– Курманова Алмагуль Медеубаевна – медицина ғылымдарыныңдокторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ клиникалық мамандар кафедрасыныңпрофессоры (Алматы қ., Қазақстан Республикасы);
– Святова Гульнара Салаватовна – медицина ғылымдарының докторы,профессор, АҚ «Акушерлік, гинекология және перинатология ғылымиорталығы», Республикалық медициналық-генетикалық консультациясыныңжетекшісі (Алматы қ., Қазақстан Республикасы);
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– Валиев Равиль Камильевич– медицина ғылымдарының кандидаты,International Clinical Center for Reproductology «PERSONA» бас дәрігері(Алматы қ., Қазақстан Республикасы);
– Кира Евгений Федорович – медицина ғылымдарының докторы, профессор,АҚ КТ «Медси», «Акушерлік және гинекология» бағыты бойынша бас маман,акушер-гинеколог дәрігер, онкогинеколог (Мәскеу қ., Ресей Федерациясы).2. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша проректорыУ. Датхаевқа жүктелсін.

Негіздеме: 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялықкеңес төрағасы Т. Муминовтың қызмет хаты.
Басқарма төрағасы-ректор Шоранов М.Е.


