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PhD докторант М.Абдикадырдың 

диссертациясына ресми рецензенттерді  

бекіту 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 төрағасы 

М.Кульжановтың қызмет хаты негізінде БҰЙЫРАМЫН: 

1. 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша PhD 

докторант Максат Абдикадырдың: «Церебральді сал ауруымен ауыратын балаларға 

қалпына келтіру көмегін ұйымдастыруды жетілдіру» диссертациясына келесі ресми 

рецензенттерді бекіту:  

– Идрисова Жанат Рустемовна - медицина ғылымдарының докторы, 

профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ неврология кафедрасының 

профессоры (Алматы, Қазақстан) (келісім бойынша); 

–  Арингазина Алтын Муафиковна – медицина ғылымдарының докторы, 

AlmaU Алматы Менеджмент университетінің  денсаулық ғылымдары мектебінің 

профессоры (Алматы, Қазақстан) (Алматы, Қазақстан) (келісім бойынша). 

2. Осы бұйрықты қадағалау проректор К.К. Давлетовке жүктелсін. 
 

 

Басқарма Төрағасы-Ректор                                                            М. Шоранов  
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Об утверждении                     

официальными рецензентами 

диссертации PhD-докторанта М. Абдикадыр 

 

 

В соответствии с пп.9 п.7 «Положение о Диссертационном совете», 

утвержденного решением Правления №9 от 01 июня 2021года, на основании 

служебной записки председателя Диссертационного совета по специальности 

6D110200 – «Общественное здравоохранение» М. Кульжанова, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD - докторанта 

Абдикадыр Максат на тему: «Церебральді сал ауруымен ауыратын балаларға 

қалпына келтіру көмегін ұйымдастыруды жетілдіру» по специальности 6D110200 – 

«Общественное здравоохранение» следующих лиц: 

– Идрисова Жанат Рустемовна – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры неврологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан) (по 

согласованию); 

– Арингазина Алтын Муафиковна – Доктор медицинских наук, 

профессор Школы наук здоровья Алматы Менеджмент Университета AlmaU 

(Алматы, Казахстан) (по согласованию). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора               

К .К. Давлетова. 
 

 

Председатель Правления-ректор                              Шоранов М.Е.  
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