
Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ШОРАНОВ МАРАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д.АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 https://short.kaznmu.kz/gmzszxЭлектрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kaznmu.edu.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажетті жолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз немесе QR кодарқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен теңдәрежелі болып табылады. / Для проверки электронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kaznmu.edu.kz/verify и заполните необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдитепо короткой ссылке или считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажномносителе.

74D0105BE508481F«С.Ж.Асфендияров атындағыҚазақ ұлттық медицинауниверситеті» коммерциялықемес акционерлікқоғамы»

«Некоммерческоеакционерное обществоКазахский национальныймедицинский университетимени С.Д.Асфендиярова»
050012, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 94 үйтелефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

050012, город Алматы, улица Толе би, д.94телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ08.09.2022 № 430
Алматы қаласы город Алматы

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 Сраилова Камилла Бекмуратовнаның «Ишемиялық инсульт кезіндекешенді оңалту ерекшеліктері» тақырыбында философия докторы (PhD) дәрежесінберу үшін диссертацияны қорғау туралы диссертациялық кеңестің мүшелері ретіндекелесі уақытша тұлғаларды бекіту:- Лисник Виталий Стельянович - м.ғ.д., Николай Тестемицану атындағымемлекеттік медицина және фармация Мемлекеттік Университеті неврологиякафедрасының профессоры (Кишенев қ., Молдова Республикасы);- Шашкин Чингиз Сакаевич - м.ғ.к., Қазақстан Республикасының Біріншіфункционалды нейрохирургі. «Shashkin Clinic» заманауи неврология жәненейрооңалту клиникасының директоры (Алматы қ., Қазақстан Республикасы);- Дарибаев Жолтай Рахимбекович - м.ғ.к., доцент, МВА – Денсаулық сақтаумагистрі. Медициналық директор, «University Medical Center» корпоративтікқоры балаларды оңалту ұлттық орталығының клиникалық және ғылымижұмыстар жөніндегі директор орынбасары (Нұр-Сұлтан қ., ҚазақстанРеспубликасы);
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- Жаркинбекова Назира Асановна - м.ғ.к., доцент, Оңтүстік Қазақстанмемлекеттік медицина академиясының неврология, психиатрия жәнепсихология кафедрасының меңгерушісі (Шымкент қ., ҚазақстанРеспубликасы);
2. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша проректорУ. Датхаевқа жүктелсін.
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 Сраиловой КамиллыБекмуратовны на тему: «Особенности комплексной реабилитации при ишемическоминсульте» на присуждение степени доктора философии (PhD) следующих лиц:- Лисник Виталий Стельянович – д.м.н., профессор кафедры неврологииГосударственного Университета медицины и фармации им. НиколаяТестемицану (г. Кишинев, Республика Молдова);- Шашкин Чингиз Сакаевич – к.м.н., Первый функциональный нейрохирургРеспублики Казахстан. Директор Клиники современной неврологии инейрореабилитации «Shashkin Clinic» (г. Алматы, Республика Казахстан);- Дарибаев Жолтай Рахимбекович – к.м.н., доцент, МВА – магистр поздравоохранению. Медицинский директор, заместитель директора поклинической и научной работе Национального центра детской реабилитацииКорпоративного Фонда «University Medical Center» (г. Нур-Султан,Республика Казахстан);- Жаркинбекова Назира Асановна – к.м.н., доцент, заведующая кафедройневрологии, психиатрии и психологии, Южно-Казахстанской
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государственной медицинской академии (г. Шымкент, РеспубликаКазахстан).
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


