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PhD докторант Т.С. Бегисбаевтыңдиссертациясына ресми рецензенттердібекіту туралы

2021 жылдың 01 маусымындағы № 9 Басқарма шешімімен бекітілген«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 7 тармағы 9 тармақшасына сәйкес 6D110200-«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша Диссертациялық кеңес төрағасыМ. Кульжановтың қызмет хаты негізінде, БҰЙЫРАМЫН:1. 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша PhDдокторант Бегисбаев Темирхан Серикболовичтің философия докторы (PhD)дәрежесін ізденуге «Инновациялық технологияларды енгізу барысында халыққакардиологиялық көмекті жақсартудың жолдары» диссертациясына келесі ресмирецензенттерді бекіту:
–Абдрахманов Аян Сулейменович – медицина ғылымдарының докторы,Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығының жүрек электрофизиологиясы менкатетерлеу лабораториясының меңгерушісі (Астана қ., Қазақстан Республикасы);–Бапаева Магрипа Каденовна –PhD, жедел жәрдем ауруханасы басдәрігерінің емдеу ісі жөніндегі орынбасары (Алматы қ., Қазақстан Республикасы).2. Осы бұйрықты қадағалау проректор Қ. Давлетовке жүктелсін.
Басқарма Төрағасы - Ректордың м.а. С. Султангазиева
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Об утвержденииофициальными рецензентамидиссертации PhD-докторантаБегисбаева Т.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 поспециальности 6D110200 – «Общественное здравоохранение» М. Кульжанова,ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD-докторантаБегисбаева Темирхана Серикболовича на тему: «Пути усовершенствованиякардиологической помощи населению в условиях внедрения инновационныхтехнологий» по специальности 6D110200–«Общественное здравоохранение»следующих лиц:
– Абдрахманов Аян Сулейменович – доктор медицинских наук,заведующий лабораторией катетеризации и электрофизиологии сердца НАО«Национальный научный кардиохирургический центр» (г.Астана, РеспубликаКазахстан);
– Бапаева Магрипа Каденовна – PhD, Заместитель главного врача полечебной работе Больницы скорой неотложной помощи (г. Алматы, РеспубликаКазахстан).2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректораК.Давлетова.
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И.о. Председателя Правления - Ректора С. Султангазиева


