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               БҰЙРЫҚ                ПРИКАЗ 

               15.11.2022                                      № 577 
  

              Алматы қаласы                   город Алматы 

 

Об утверждении членов 

Диссертационного совета 

по специальности: 6D110100 – «Медицина» 

 

В соответствии с п.п. 4, 10, п. 2 «Положение 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 временными членами Диссертационного совета по 

специальности: 6D110100 – «Медицина» по защите диссертации PhD - докторанта 

Фахрадиева Ильдара Рафисовича на тему: «Трансдермальная электрическая 

миостимуляция мышц передней брюшной стенки для профилактики 

послеоперационного спаечного процесса брюшины (экспериментальное 

исследование)» на присуждение степени доктора философии (PhD) следующих лиц: 

– Кожахметов Самат Серикович – кандидат биологических наук, 

ассоцированный профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории микробиома 

человека и долголетия ЧУ «National Laboratory Astana», АОО «Назарбаев 

университет» (г. Астана, Республика Казахстан); 

– Тургунов Ермек Мейрамович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры хирургических болезней, Медицинский университет Караганды                (г. 

Караганды, Республика Казахстан); 

– Султаналиев Токан Анарбекович – доктор медицинских наук, 

профессор, член всемирной ассоциации хирургов, Президент Казахстанского 

общества сосудистых хирургов, президент Ассоциации флебологов РК (г.Астана, 

Республика Казахстан); 

– Михайловский Сергей – профессор, Brighton University (г. Брайтон, 

Великобритания). 
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Председатель правления-ректор                                   М. Шоранов 
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6D110100 - «Медицина»  

мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестің  

мүшелерін бекіту 

туралы 

 

2021 жылдың 01 маусымындағы №9 Басқарма шешімімен бекітілген 

«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 2 тармағының 4, 10 тармақшаларына сәйкес, 

6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялық кеңес төрағасы            

Т. Муминовтың диссертациялық кеңес мүшелері туралы қызмет хаты негізінде, 

БҰЙЫРАМЫН: 

1. 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестің 

PhD докторанты Фахрадиев Ильдар Рафисовичтың «Операциядан кейінгі ішастардың 

жабыспасының алдын алу үшін алдыңғы іш қабырғасының бұлшықеттерін 

трансдермальды электрлік миостимуляциялау (эксперименттік зерттеу)» 

тақырыбында философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияны қорғау 

туралы диссертациялық кеңестің мүшелерін келесі тұлғалармен бекіту: 

– Кожахметов Самат Серикович – биология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор, «National Laboratory Astana» ЖМ адам микробиомы 

және ұзақ өмір сүру зертханасының жетекші ғылыми қызметкері, «Назарбаев 

университеті» ААҚ  (Астана қ., Қазақстан Республикасы); 

– Тургунов Ермек Мейрамович – медицина ғылымдарының докторы, 

хирургиялық аурулар кафедрасының профессоры, Карағанды медицина университеті 

(Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы); 

– Султаналиев Токан Анарбекович – медицина ғылымдарының докторы, 

профессор, дүниежүзілік хирургтар ассоциациясының мүшесі, васкулярлық 
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хирургтар қауымдастығының Президенті, ҚР флебологтар ассоциациясының 

Президенті (Астана қ., Қазақстан Республикасы); 

– Михайловский Сергей – профессор, Brighton University, (Брайтон қ., 

Ұлыбритания). 

 2. Осы бұйрықты қадағалау ғылым жөніндегі  проректор Қ. Давлетовке 

жүктелсін. 
 

 

Басқарма Төрағасы-Ректор                                             М. Шоранов  
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– Михайловский Сергей – профессор, Brighton University (г. Брайтон, 

Великобритания). 



 
Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ШОРАНОВ МАРАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. 

АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407      https://short.kaznmu.kz/CYzGQi 
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. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора   

К.К.  Давлетова  
 

Председатель правления-ректор                                   М. Шоранов 


