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Философия докторы (PhD)дәрежесін беру туралы
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 31.03.2011 ж.№127 бұйрығымен бекітілген дәрежелер беру ережелеріне, 01.06.2021ж. № 9 хаттама«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚБасқармасының шешімімен бекітілген Диссертациялық кеңес туралы ережеге және6D074800-«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойыншаАзимханова Балжан Бердеханқызының «Жалпақжапырақ шытырмақ (Lepidiumlatifolium L.) дәрілік өсімдік шикізатын фармакогностикалық зерттеу және оныңнегізінде фитопрепараттарды фармацевтикалық әзірлеу» тақырыбындағыдиссертацияны қорғау бойынша 6D110400–«Фармация» және 6D074800 –«Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандықтары бойынша Диссертациялықкеңестің шешіміне (29.10.2022ж., №22 хаттама) сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:1. Азимханова Балжан Бердеханқызына 6D074800–«Фармацевтикалық өндірістехнологиясы» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілсін.2. Белгіленген тәртіпте Азимханова Балжан Бердеханқызына философиядокторы (PhD) дәрежесін беру туралы диплом берілсін.3. Осы бұйрықты қадағалау проректор Қ. Давлетовке жүктелсін.
Басқарма Төрағасы - Ректор М. Шоранов
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О присуждениистепени доктора философии (PhD)

В соответствии с Правилами присуждения степеней, утвержденнымиприказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.03.2011 г.№127, Положением о Диссертационном совете, утвержденным решением ПравленияНАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» №9 от 01.06.2021г. и на основаниирешения Диссертационного совета по специальностям 6D110400–«Фармация» и6D074800– «Технология фармацевтического производства» по защите диссертацииАзимхановой Балжан Бердеханқызы на тему: «Фармакогностическое изучениелекарственного растительного сырья клоповника широколистного (Lepidiumlatifolium L.) и фармацевтическая разработка фитопрепаратов на его основе поспециальности 6D074800–«Технология фармацевтического производства» (протокол№22 от 29.10.2022г.), ПРИКАЗЫВАЮ:1. Присудить Азимхановой Балжан Бердеханқызы степень докторафилософии (PhD) по специальности 6D074800–«Технология фармацевтическогопроизводства».2. Выдать Азимхановой Балжан Бердеханқызы диплом о присуждениистепени доктора философии (PhD) в установленном порядке.3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректораК. Давлетова.



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ШОРАНОВ МАРАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д.АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 https://short.kaznmu.kz/zFI0PdЭлектрондық 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.

Председатель Правления - Ректор М. Шоранов


