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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 Мәми Дархан Ерланұлының «Несеп тас ауруы бар науқастарды емдеугеарналған кіші инвазивті эндоскопиялық тәсілдері» тақырыбында философия докторы(PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияны қорғау туралы диссертациялық кеңестіңмүшелері ретінде келесі уақытша тұлғаларды бекіту:- Мартов Алексей Георгиевич - м.ғ.д., профессор, РФ еңбек сіңірген дәрігері,ГБУЗ «Д.Д. Плетнев атындағы ҚКА» бөлім меңгерушісі, А.И. Бурназян атындағыРФ ФМБА ГНЦ урология және андрология кафедрасының меңгерушісі, Ресейэндоурология және жаңа тәсілдер қоғамының президенті, Ресей урологтар қоғамытөрағасының орынбасары (Мәскеу қ., Ресей Федерациясы);- Баймаханов Болатбек Бимендеевич - ҚР ҰҒА академигі, м.ғ.д., профессор,АҚ «А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық хирургия ғылыми орталығының» директоры.(Алматы қ., Қазақстан Республикасы).
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- Курбаналиев Ринат Маратович - м.ғ.д., дипломға дейінгі және дипломнанкейінгі оқыту И.Ахунбаев атындағы ҚММА урология және андрологиякафедрасының ассистенті (Бішкек қ., Қырғыз Республикасы)- Алмабаев Ыдрыс Алмабаевич - м.ғ.д, прфессор, Әл-Фараби атындағы ҚҰУклиникалық пәндер кафедрасының профессоры (Алматы қ., ҚазақстанРеспубликасы).2.Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша проректор У. Датхаевқажүктелсін.
Негіздеме: 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялықкеңес төрағасы Т. Муминовтың қызмет хаты.

Басқарма төрағасы-ректор Шоранов М.Е.
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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 Мәми ДарханаЕрланұлы на тему: «Малоинвазивные эндоскопические методы лечения пациентов смочекаменной болезнью» на присуждение степени доктора философии (PhD)следующих лиц:- Мартов Алексей Георгиевич- д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ,заведующий отделением урологии ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнева ДЗМ»,заведующий кафедрой урологии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И.Бурназяна ФМБА РФ, президент Российского общества по эндоурологии и новымтехнологиям, заместитель председателя Российского Общества Урологов (г. Москва,Российская Федерация);- Баймаханов Болатбек Бимендеевич – д.м.н., профессор, Академик НАНРК, директор НЦХ Сызганова (г. Алматы, Республика Казахстан);- Курбаналиев Ринат Маратович - д.м.н., ассистент кафедры урологии иандрологии до и последипломного обучения КГМА им. И.Ахунбаева (г. Бишкек,Кыргызская Республика);
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- Алмабаев Ыдырыс Алмабаевич - д.м.н., профессор, профессор кафедрыклинических дисциплин КазНУ им. Аль-Фараби (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.

Председатель Правления-Ректор М.Шоранов
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