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Философия докторы (PhD)дәрежесін беру туралы
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 31.03.2011 ж.№127 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасы Білім және ғылымминистрінің 03.09.2021ж. №98 бұйрығының редакциясы негізінде) дәрежелер беруережелеріне, 01.06.2021ж. № 9 хаттама «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттықмедицина университеті» КеАҚ Басқармасының шешімімен бекітілгенДиссертациялық кеңес туралы ережеге және 6D110400–«Фармация» мамандығыбойынша Кадырбаева Гульнара Мухаметовнаның «Қазақстан флорасының Alliumтұқымдасының түрлерін фармакогностикалық зерттеу және оларды пайдалануперспективалары» тақырыбындағы диссертацияны қорғау бойынша6D110400–«Фармация» және 6D074800 – «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңестің шешіміне (29.10.2022ж., №21хаттама) сәйкес БҰЙЫРАМЫН:1. Кадырбаева Гульнара Мухаметовнаға 6D110400–«Фармация» мамандығыбойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілсін.2. Белгіленген тәртіпте Кадырбаева Гульнара Мухаметовнаға философиядокторы (PhD) дәрежесін беру туралы диплом берілсін.
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3. Осы бұйрықты қадағалау ғылым жөніндегі проректор Қ. Давлетовкежүктелсін.
Негіздеме: 6D110400–«Фармация» және 6D074800–«Фармацевтикалық өндірістехнологиясы» мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңестің төрағасыУ. Датхаевтың қызметтік хаты.

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 диссертацииКадырбаевой Гульнары Мухаметовны на тему «Фармакогностическое изучениевидов рода Аllium флоры Казахстана и перспективы их использования» поспециальности 6D110400 - «Фармация» (протокол №21 от 29.10.2022г.),ПРИКАЗЫВАЮ:1. Присудить Кадырбаевой Гульнаре Мухаметовне степень докторафилософии (PhD) по специальности 6D110400 - «Фармация».2. Выдать Кадырбаевой Гульнаре Мухаметовне диплом о присуждениистепени доктора философии (PhD) в установленном порядке.3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректораК. Давлетова.

Председатель правления-ректор М. Шоранов
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