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Об утверждении 
официальными рецензентами
диссертации PhD-докторанта Сагандыковой Н.С.

В   соответствии   с   пп.9   п.7   «Положения   о   Диссертационном   совете»,
утвержденного   решением   Правления  №9   от   01   июня   2021   года   на   основании
служебной   записки   председателя   Диссертационного   совета   по   специальности
6D110100–«Медицина» Т. Муминова, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить   официальными   рецензентами   диссертации  PhD-докторанта
Сагандыковой Назым Слямовны на тему: «Клинические возможности виртуального
моделирования   воздушных   потоков   при   деформации   носовой   перегородки»   по
специальности 6D110100–«Медицина» следующих лиц: 

– Щербаков  Дмитрий  Александрович  -   доктор   медицинских   наук,
профессор,   заведующий   отделением   хирургии   головы   и   шеи   в   ФГБУ
«Всероссийский  центр   глазной  и  пластической  хирургии»  Минздрава  России   (г.
Уфа, Россия);

– Менчишева  Юлия  Александровна  -  PhD,   заведующая   кафедрой
хирургической стоматологии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова (г. Алматы, РК).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора  
К.Давлетова.

Председатель Правления-Ректор                                       М. Шоранов  

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ШОРАНОВ МАРАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д.
АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407      https://short.kaznmu.kz/7z4DRZ
Электрондық 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 код
арқылы 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
тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки электронного документа перейдите по адресу:  https://salemoffice.kaznmu.edu.kz/verify и заполните необходимые поля. Для проверки копии электронного документа
перейдите по 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
бумажном носителе.
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PhD докторант Н.С. Сагандыкованың
диссертациясына ресми рецензенттерді 
бекіту туралы

2021   жылдың   01   маусымындағы   №   9   Басқарма   шешімімен   бекітілген
«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 7 тармағы 9 тармақшасына сәйкес, 6D110100 –
«Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялық кеңес төрағасы Т. Муминовтың
қызметтік хаты негізінде БҰЙЫРАМЫН:

1. 6D110100   –   «Медицина»   мамандығы   бойынша   PhD   докторант
Сагандыкова Назым Слямовнаның «Мұрын пердесінің деформациясы жағдайында
ауа   ағындарын   виртуалды   модельдеудің   клиникалық   мүмкіндіктері»
тақырыбындағы диссертациясына келесі ресми рецензенттерді бекіту:  

– Щербаков  Дмитрий  Александрович  -  медицина   ғылымдарының
докторы, профессор, Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің Бүкілресейлік көз және
пластикалық   хирургия   орталығының   бас   және   мойын   хирургиясы   бөлімшесінің
меңгерушісі (Уфа қ., Ресей);

– Менчишева  Юлия  Александровна  -  PhD,   «С.Ж.   Асфендияров
атындағы   ҚазҰМУ»   Хирургиялық   стоматология   кафедрасының   меңгерушісі
(Алматы қ., ҚР).

2. Осы бұйрықты қадағалау проректор Қ. Давлетовке жүктелсін.
 

Басқарма Төрағасы - Ректор                                         М. Шоранов
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