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PhD-докторант М.И. Тлеубаеваның 

диссертациясына ресми рецензенттерді 

бекіту туралы 

  

2021 жылыдың 01 маусымындағы №9 Басқарма шешімімен бекітілген 

«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 7 тармағының 9 тармақшаcына сәйкес 

БҰЙЫРАМЫН: 

1. 6D074800 - «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығы бойынша 

PhD-докторант Тлеубаева Меруерт Ильясовнаның «Бақша қараот (Portulaca оlеracea 

L). өсімдігінен дәрілік құралдар жасаудың фармацевтикалық негіздемесі» 

тақырыбында орындалған диссертациясына ресми рецензенттер келесі тұлғалар 

бекітілсін: 

- Сагиндыкова Баян Ахметовна- фарм.ғ.д., профессор, Оңтүстік Қазақстан 

медицина академиясы;  

- Калыкова Асем Сериковна - PhD, мал және жем-шөп өндірісі Қазақ ҒЗИ, 

өндірістің инновациялық технологиясы және биотехнология бөлімінің аға ғылыми 

қызметкері.  

  

2. Осы бұйрықтың орындалуын қадағалау корпоративтік даму бойынша 

проректор У. Датхаевқа жүктелсін. 

  

Негіздеме: 6D110400 - «Фармация» және 6D074800 - «Фармацевтикалық 

өндіріс технологиясы» мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңестің төраға 

орынбасары Г. Устенованың қызметтік хаты.  
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Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 

 
https://short.salemoffice.kz/ovcPQU 

Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.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.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. 
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Об утверждении  

официальными рецензентами  

диссертации PhD-докторанта Тлеубаевой М.И. 

  

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

утвержденного решением Правления протокол №9  от 01 июня 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD-докторанта 

Тлеубаевой Меруерт Ильясовны на тему: «Бақша қараот (Portulaca оlеracea L). 

өсімдігінен дәрілік құралдар жасаудың фармацевтикалық негіздемесі» по 

специальности 6D074800 - «Технология фармацевтического производства» 

следующих лиц:  

- Сагиндыкова Баян Ахметовна- д.фарм.н.,профессор, Южно-Казахстанская 

медицинская академия; 

- Калыкова Асем Сериковна - PhD, старший научный сотрудник отдела 

инновационной технологии производства и биотехнологии Казахский НИИ 

животноводства и кормопроизводства. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

корпоративному развитию У. Датхаева.  

  

Основание: Служебная записка заместителя председателя Диссертационного 

совета поспециальностям: 6D110400 - «Фармация» и 6D074800 - «Технология 

фармацевтического производства» Г. Устеновой. 

  



  9E1F1EC5158F4354 
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Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.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.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. 

 


