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Об утверждении 

официальными рецензентами 

диссертации PhD-докторанта Фахрадиева И.Р. 

 

 

В соответствии с пп. 9 п.7 «Положения о Диссертационном совете», 

утвержденного решением Правления №9 от 01июня 2021 года, на основании 

служебная записка председателя Диссертационного совета по специальности 

6D110100–«Медицина» Т. Муминова, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD-докторанта 

Фахрадиева Ильдара Рафисовича на тему: «Трансдермальная электрическая 

миостимуляция мышц передней брюшной стенки для профилактики 

послеоперационного спаечного процесса брюшины (экспериментальное 

исследование)» по специальности 6D110100–«Медицина» следующих лиц: 

–  Есиркепов Марлен Махмудович – к.м.н.,  профессор, первый проректор, 

Южно-Казахстанская  медицинская академия (г.Шымкент, Республика Казахстан); 

–  Фурсов Александр Борисович.- д.м.н., профессор, Медицинский 

университет Астана (г.Астана, Республика Казахстан). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора  

К. К. Давлетова. 
 

 

Председатель Правления -Ректор                                       М. Шоранов 
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PhD докторант И.Р. Фахрадиевтың 

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 

қызмет хаты негізінде, БҰЙЫРАМЫН: 

1. 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша PhD докторант Фахрадиев 

Ильдар Рафисовичтың «Операциядан кейінгі ішастардың жабыспасының алдын алу 

үшін алдыңғы іш қабырғасының бұлшықеттерін трансдермальды электрлік 

миостимуляциялау (эксперименттік зерттеу)» тақырыбындағы диссертациясына 

келесі ресми рецензенттерді бекіту: 

– Есиркепов Марлен Махмудович – м.ғ.к.,   профессор, бірінші 

проректор, Оңтүстік Қазақстан   медицина академиясы (Шымкент қ., Қазақстан 

Республикасы); 

– Фурсов Александр Борисович- м.ғ.д., профессор, Астана медицина 

университеті (Астана қ., Қазақстан Республикасы). 

2. Осы бұйрықты қадағалау ғылым жөніндегі проректор Қ. Давлетовке 

жүктелсін. 
 

 

Басқарма Төрағасы-Ректор                                            М. Шоранов  
 


