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PhD докторант А.С. Сабитовтыңдиссертациясына ресми рецензенттердібекіту туралы
2021 жылдың 01 маусымындағы №9 Басқарма шешімімен бекітілген«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 7 тармағы 9 тармақшасына сәйкес, 6D110400 -«Фармация», 6D074800 - «Фармацевтикалық өндipic технологиясы» мамандықтарыбойынша Диссертациялық кеңес төрағасы У.М. Датхаевтың қызметтік хаты негізінде,БҰЙЫРАМЫН:1. 6D110400 - «Фармация» мамандығы бойынша PhD докторант СабитовАсхат Султановичтың«Разработка и оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции на основе шиповника широкошипового (Rosa platyacanthaSchrenk.)» диссертациясына келесі ресми рецензенттерді бекіту:
– Сатмбекова Динара Канатовна - PhD, «әл-Фараби атындағы Қазақұлттық университеті»КЕАҚ фундаментальды медицина кафедрсының доцентм.а. (Алматы қ., ҚР);– Флисюк Елена Владимировна - фарм.ғ.д., профессор, РФ ДСМ «Санкт-Петербург мемлекеттік химия-фармацевтикалық университеті» ФМБЖББМ, дәрілік

қалыптар кафедрасы (Санкт-Петербург қ., РФ, келісім бойынша).2. Осы бұйрықты қадағалау ғылым жөніндегі проректор Қ.Қ.Давлетовкежүктелсін.
Басқарма Төрағасы - Ректордыңм.а. С. Султангазиева
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Об утвержденииофициальных рецензентовдиссертации PhD-докторантаСабитова А.С.
В соответствии с пп.9 п.7 «Положения о Диссертационном совете»,утвержденного решением Правления от 01 июня 2021 года №9, на основаниислужебной записки председателя Диссертационного совета по специальности6D100400-«Фармация», 6D074800-«Технология фармацевтического производства»У.М. Датхаева, ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD-докторантаСабитова Асхат Султановича на тему: «Разработка и оценка соответствияпарфюмерно-косметической продукции на основе шиповника широкошипового(Rosa platyacantha Schrenk.)» по специальности 6D074800 - «Технологияфармацевтического производства» следующих лиц:
– Сатмбекова Динара Канатовна - PhD, и.о. доцента кафедрыфундаментальной медицины НАО «Казахского национального университета имениаль-Фараби» (г. Алматы, РК);
– Флисюк Елена Владимировна - д. фарм. н., профессор, ФГБОУ ВО«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет»Минздрава России, кафедра технологии лекарственных форм (г. Санкт-Петербург,РФ, по согласованию).2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректораК.К. Давлетова.
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И.о. Председателя Правления - Ректора С. Султангазиева


