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6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау»мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестіңуақытша мүшелерін бекітутуралы
2021 жылдың 01 маусымындағы №9 Басқарма шешімімен бекітілген«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 2 тармағының 4, 10 тармақшаларына сәйкес,6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша Диссертациялықкеңес төрағасы М. Кульжановтың диссертациялық кеңес мүшелері туралы қызметхаты негізінде, БҰЙЫРАМЫН:1. 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойыншаДиссертациялық кеңестің PhD докторанты Бегисбаев Темирхан Серикболовичтің«Инновациялық технологияларды енгізу барысында халыққа кардиологиялықкөмекті жақсартудың жолдары» тақырыбында философия докторы (PhD) дәрежесініздену үшін диссертацияны қорғау туралы диссертациялық кеңестің мүшелерін келесітұлғалармен бекіту:
– Баимбетов Адиль Кудайбергенович – PhD, «А.Н. Сызғанов атындағыҰлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ интервенциялық кардиология жәнеаритмология кафедрасының меңгерушісі (Алматы қ., Қазақстан Республикасы);
– Ракишева Амина Галимжановна– PhD, «Кардиология және ішкіаурулар ғылыми-зерттеу институты» кардиология және реабилитация бөлімшесініңмеңгерушісі (Алматы қ., Қазақстан Республикасы);
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– Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна – медицина ғылымдарыныңкандидаты, қауымдастырылған профессор, «Семей медицина университеті» КеАҚҚоғамдық денсаулық кафедрасының меңгерушісі (Семей қ., ҚазақстанРеспубликасы);
– Vaičiulis Vidmantas – PhD, (LSMU) Литва медицина ғылымдарыуниверситетінің еңбек және экология медицинасы кафедрасы (Каунас қ., Литва).2. Осы бұйрықты қадағалау проректорға Қ.Қ. Давлетовке жүктелсін.

Басқарма төрағасы - Ректордың м.а. С. Султангазиева



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), СУЛТАНГАЗИЕВА СВЕТЛАНА, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 https://short.kaznmu.kz/3r222gЭлектрондық 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 кодарқылы 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 теңдәрежелі болып табылады. / Для проверки электронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kaznmu.edu.kz/verify и заполните необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдитепо 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 бумажномносителе.

59BD8045B1AB4088«С.Ж.Асфендияров атындағыҚазақ ұлттық медицинауниверситеті» коммерциялықемес акционерлікқоғамы»

«Некоммерческоеакционерное обществоКазахский национальныймедицинский университетимени С.Д.Асфендиярова»
050012, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 94 үйтелефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

050012, город Алматы, улица Толе би, д.94телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ29.11.2022 № 606
Алматы қаласы город Алматы

Об утверждении членовДиссертационного советапо специальности: 6D110200 –«Общественное здравоохранение»
В соответствии с п.п. 4, 10, п. 2 «Положение о Диссертационном совете»утвержденного Решением Правления №9 от 01 июня 2021 года, на основаниислужебной записки председателя Диссертационного совета по специальности6D110200–«Общественное здравоохранение» К. Кульжанова, ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить временными членами Диссертационного совета поспециальности 6D110200–«Общественное здравоохранение» по защите диссертацииPhD-докторанта Бегисбаева Темирхана Серикболовича на тему: «Путиусовершенствования кардиологической помощи населению в условиях внедренияинновационных технологий» на присуждение степени доктора философии (PhD)следующих лиц:

– Баимбетов Адиль Кудайбергенович – PhD, руководитель отделаинтервенционной кардиологии и аритмологии АО «Национальный научный центрхирургии им. А.Н. Сызганова» (г. Алматы, Республика Казахстан);
– Ракишева Амина Галимжановна – PhD, заведующая отделениемкардиологии и реабилитации АО «Научный исследовательский институткардиологии и внутренних болезней» (г. Алматы, Республика Казахстан);
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– Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна - кандидат медицинских наук,ассоциированный профессор, заведующая кафедрой Общественного здоровья НАО«Медицинский университет Семей» (г. Семей, Республика Казахстан);
– Vaičiulis Vidmantas – PhD, кафедра экологической медицины имедицины труда Литовского университета медицинских наук (LSMU) (г. Каунас,Литва).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректораК.К. Давлетова.

И.о. Председателя Правления-Ректора С. Султангазиева


