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PhD докторант К.Б. Сраилованыңдиссертациясына ресми рецензенттердібекіту туралы
2021 жылдың 01 маусымындағы № 9 Басқарма шешімімен бекітілген«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 7 тармағы 9 тармақшасына сәйкесБҰЙЫРАМЫН:1. 6D110100-«Медицина» мамандығы бойынша PhD докторант СраиловаКамилла Бекмуратовна «Ишемиялық инсульт кезінде кешенді оңалту ерекшеліктері»тақырыбындағы диссертациясына келесі ресми рецензенттерді бекіту:– Юсупов Фуркат Абдулахатович - м.ғ.д., профессор, Ош мемлекеттікуниверситетінің неврология және психиатрия кафедрасының меңгерушісі(Ош қ., Қырғызстан Республикасы);– Хайбуллин Талгат Нурмуханович - м.ғ.д., профессор, «Семей медицинауниверситеті» КеАҚ, неврология, офтальмология және оториноларингологиякафедрасының профессоры, Жоғары санатты дәрігер-невропатолог, ҚазақстанРеспубликасы Денсаулық сақтау үздігі (Семей қ., Қазақстан Республикасы).

2. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша проректорУ. Датхаевқа жүктелсін.
Негіздеме: 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялықкеңес төрағасы Т. Муминовтың қызмет хаты.
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Басқарма төрағасы-ректор Шоранов М.Е.
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Об утвержденииофициальными рецензентамидиссертации PhD докторанта Сраиловой К.Б.
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 докторантаСраиловой Камиллы Бекмуратовны на тему: «Особенности комплекснойреабилитации при ишемическом инсульте» по специальности 6D110100 –«Медицина» следующих лиц:- Юсупов Фуркат Абдулахатович – д.м.н., профессор, зав. кафедройневрологии и психиатрии Ошского государственного университета (г. Ош,Республика Кыргызстан);- Хайбуллин Талгат Нурмуханович – д.м.н., профессор кафедры неврологии,офтальмологии и оториноларингологии НАО «Медицинский университетСемей», врач-невропатолог высшей категории, Отличник здравоохраненияРеспублики Казахстан, (г. Семей, 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


