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БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ08.11.2022 № 567
Алматы қаласы город Алматы

Философия докторы (PhD)дәрежесін беру туралы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 31.03.2011 ж.№127 бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасы Білім және ғылымминистрінің 09.03.2021ж. №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 6D110100-«Медицина» мамандығыбойынша Мәми Дархан Ерланұлының «Несеп тас ауруы бар науқастарды емдеугеарналған кіші инвазивті эндоскопиялық тәсілдері» тақырыбындағы диссертациянықорғау бойынша 6D110100-«Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялықкеңестің шешіміне (05.10.2022 ж., №27 хаттама) сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Мәми Дархан Ерланұлына 6D110100-«Медицина» мамандығы бойыншафилософия докторы (PhD) дәрежесі берілсін.2. Белгіленген тәртіпке сәйкес Мәми Дархан Ерланұлына философия докторы(PhD) дәрежесін беру туралы диплом берілсін.3. Осы бұйрықты қадағалау ғылым жөніндегі проректор К.Давлетовкежүктелсін.
Негіздеме: 6D110100-«Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялықкеңестің төрағасы Т. Муминовтың қызмет хаты.
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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 31.03.2011г. №127 (в редакции приказа Министра образования и науки РК от 09.03.2021г. №98),Положением о Диссертационном совете, утвержденным решением Правления НАО«КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» №9 от 01.06.2021г. и на основании решенияДиссертационного совета по специальности 6D110100 - «Медицина» по защитедиссертации Мәми Дархана Ерланұлы на тему: «Малоинвазивные эндоскопическиеметоды лечения пациентов с мочекаменной болезнью» по специальности 6D110100-«Медицина» (протокол №27 от 05.10.2022г.) ПРИКАЗЫВАЮ:1. Присудить Мәми Дархану Ерланұлы степень доктора философии (PhD)по специальности 6D110100-«Медицина».2. ВыдатьМәми Дархану Ерланұлы диплом о присуждении степени докторафилософии (PhD) в установленном порядке.3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректорапо науке К.Давлетова.
Основание: Служебная записка председателя Диссертационного совета поспециальности 6D110100 - «Медицина» Т. Муминова.
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Председатель Правления-Ректор М. Шоранов


