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PhD докторант Д.Е. Мәмидиссертациясына 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 Мәми ДарханЕрланұлының «Несеп тас ауруы бар науқастарды емдеуге арналған кіші инвазивтіэндоскопиялық тәсілдері» диссертациясына келесі ресми рецензенттерді бекіту:- Садырбеков Нурбек Женишбекович - медицина ғылымдарының докторы,ҚР ДСМ Ұлттық госпиталінің жалпы урология бөлімінің меңгерушісі, ҚММИжәне ӨК гемодиализ курсы бар урология және нефрология кафедрасыныңпрофессоры, ҚР ДСМ штаттан тыс бас урологы (Бішкек қ., ҚырғызРеспубликасы).- Меринов Дмитрий Станиславович - медицина ғылымдарының докторы,ФДПО урология, андрология және онкоурология кафедрасының профессоры(Мәскеу қ., Ресей Федерациясы).
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2. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша проректорУ. Датхаевқа жүктелсін.
Негіздеме: 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестөрағасы Т. Муминовтың қызмет хаты.

Басқарма төрағасы-ректор Шоранов М.Е.
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Об утвержденииофициальными рецензентамидиссертации PhD докторанта Мәми Д.Е.
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 докторанта МәмиДархана Ерланұлы на тему: «Малоинвазивные эндоскопические методы леченияпациентов с мочекаменной болезнью» по специальности 6D110100–«Медицина»следующих лиц:- Садырбеков Нурбек Женишбекович - доктор медицинских наук,заведующий отделением общей урологии Национального госпиталя МЗ КР,профессор кафедры урологии и нефрологии с курсом гемодиализа КГМИ иПК, главный внештатный урологМЗ КР (г. Бишкек, Кыргызская Республика);- Меринов Дмитрий Станиславович - доктор медицинских наук, профессоркафедры урологии, андрологии и онкоурологии ФДПО (г. Москва,Российская Федерация).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


