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«Диссертациялық кеңестердің
тұрақты құрамын бекіту туралы»
30.11.2020 жылғы №502 ректор
бұйрығына толықтырулар мен
өзгерістер енгізу туралы

           Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 126
бұйрығымен бекітілген «Диссертациялық Кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы» 10-тармағына
жəне Басқарманың 01.06.2021 жылғы № 9 шешімімен бекітілген «Диссертациялық Кеңес туралы
Ереженің» 2 бөлім 4-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Диссертациялық кеңестердің тұрақты құрамын бекіту туралы» ректордың 30.11.2020 жылғы
№ 502 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, Диссертациялық кеңестердің төмендегі
тұрақты құрамы бекітілсін:
          6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша:
          1.  Муминов Т.А., м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі – төраға;
          2.  Локшин В.Н., м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі – төраға орынбасары;
          3.  Баскакова И.В., м.ғ.к. – ғылыми хатшы;
          4.  Кайдарова Д.Р., м.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі – мүше.
          6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша:
          1. Кульжанов М.К., м.ғ.д., профессор – төраға;
          2.  Нурбақыт А.Н., м.ғ.к., қауымдастырылған профессор - төраға орынбасары;
          3.  Кумар А.Б., PhD, қауымдастырылған профессор - ғылыми хатшы;
          4.  Кошербаева Л.К., PhD, қауымдастырылған профессор – мүше.
          6D110400 – «Фармация», 6D074800 – «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»
          мамандықтары бойынша:
          1.   Датхаев У.М., фарм.ғ.д., профессор – төраға;
          2.   Устенова Г.О., фарм.ғ.д., профессор – төраға орынбасары;
          3.   Кожанова К.К., фрам.ғ.к., қауымдастырылған профессор – ғылыми хатшы;
          4.   Жакипбеков К.С. – PhD, қауымдастырылған профессор – мүше.

        2.  Ғылыми хатшылар Диссертациялық кеңестің құрамын университетің интернет ресурында
орналастырсын.
       3. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша проректор У.М. Датхаевқа жүктелсін.
       Негіздеме: корпоративтік даму бойынша проректор У.М. Датхаевтың қызмет хаты.



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУƏЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.
Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407,

https://kaznmu.isirius.kz/check/4ed0f0ff3:8NvpyLRNXX9WBjJ4uW7AaDb3AbU
Электрондық құжатты тексеру үшін: https://kaznmu.isirius.kz/check/ мекен-жайына өтіп, қажетті жолдарды
толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз немесе QR код арқылы
оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сəйкес, қағаз құжатпен тең
дəрежелі болып табылады.


