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6D110400 - «Фармация» және6D074800 - «Фармацевтикалықөндipic технологиясы» мамандықтарыбойынша Диссертациялықкеңестің мүшелерінбекіту туралы
2021 жылдың 01 маусымындағы № 9 Басқарма шешімімен бекітілген«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 2 тармағының 4, 10 тармақшаларына сәйкес,6D100400-«Фармация», 6D074800-«Фармацевтикалық өндipic технологиясы»мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңес төрағасы У.М. Датхаевтың қызметтікхаты негізінде, БҰЙЫРАМЫН:1. 6D110400-«Фармация», 6D074800-«Фармацевтикалық өндipicтехнологиясы» мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңестің PhD- докторантыСабитов Асхат Султановичтің «Разработка и оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции на основе шиповника широкошипового (Rosa platyacanthaSchrenk.)» тақырыбында философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшіндиссертацияны қорғау туралы Диссертациялық кеңес мүшелерін келесі тұлғаларменбекіту:Чучалин Владимир Сергеевич - фарм.ғ.д., профессор, фармацевтикалықфакультеті деканы, РФ ДСМ «Сібір мемлекеттіік медицина университеті»ФМБЖББМ (Томск қ., РФ);
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Абдуллабекова Раиса Мусулманбекована - фарм.ғ.д., профессор,фармацевтикалық пәндер және химия кафедрасы, «Қарағанды МедицинаУниверситеті» ҚеАҚ (Қарағанды қ., ҚР);Тулемисов Сакен Кутимханович - PhD, «ЖангаШипа»ЖШС бас директоры(Шымкент қ., ҚР);Смагулова Фатима Магауяевна - фарм.ғ.к., Астана қаласы бойыншаҚоғамдық денсаулық сақтау басқармасының дәрілік заттармен қамтамасыз етубөлімінің жетекшісі (Астана қ., ҚР).2. Осы бұйрықты қадағалау проректорға Қ.Қ. Давлетовке жүктелсін.
Негіздеме: 6D100400-«Фармация», 6D074800-«Фармацевтикалық өндipicтехнологиясы» мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңес төрағасыУ.М. Датхаевтың қызметтік хаты.

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/6kLahPЭлектрондық 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.

CE6B437D99654188«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 ПРИКАЗ22.11.2022 № 593
Алматы қаласы город Алматы

Об утверждении членовДиссертационного советапо специальностям: 6D110400 - «Фармация»,6D074800 - «Технологияфармацевтического производства»
В соответствии с п.п. 4 и 10 п. 2 «Положения о Диссертационном совете»,утвержденного решением Правления от 01 июня 2021 года №9, на основаниислужебной записки председателя Диссертационного совета по специальностям6D100400-«Фармация», 6D074800 - «Технология фармацевтического производства»У.М. Датхаева, ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить членами Диссертационного совета по специальностям6D110400-«Фармация», 6D074800-«Технология фармацевтического производства»по защите диссертации PhD-докторанта Сабитова Асхат Султановича на тему:«Разработка и оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции на основешиповника широкошипового (Rosa platyacantha Schrenk.)» по специальности6D074800-«Технология фармацевтического производства» на присуждение степенидоктора философии (PhD) следующих лиц:Чучалин Владимир Сергеевич - д.фарм.н., профессор, деканфармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Сибирский государственныймедицинский университет» Минздрава России (г.Томск, РФ);
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Абдуллабекова Раиса Мусулманбекована - д.фарм.н., профессор, кафедрафармацевтических дисциплин и химии, НАО «Медицинский УниверситетКараганды», (г. Караганды, РК);Тулемисов Сакен Кутимханович - PhD, генеральный директор ТОО «ЖангаШипа» (г. Шымкент, РК);Смагулова Фатима Магауяевна - к.фарм.н., руководитель отделалекарственного обеспечения Управления общественного здравоохранения городаАстаны (г. Астана, РК).2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректораК.К. Давлетова.

И.о. Председателя Правления-Ректора С. Султангазиева


