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6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау»мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестіңмүшелерін бекітутуралы
2021 жылдың 01 маусымындағы №9 Басқарма шешімімен бекітілген«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 2 тармағының 4, 10 тармақшаларына сәйкесБҰЙЫРАМЫН:
1. 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойыншаДиссертациялық кеңестің PhD докторанты Тажбенова Сауле Тажединовнаның «Қантдиабетімен ауыратын науқастар мысалында ауруларды басқару бағдарламасынбағалау» тақырыбында философия ғылымдарының докторы (PhD) дәрежесін беруүшін диссертацияны қорғау туралы диссертациялық кеңестің мүшелерін келесітұлғалармен бекіту:
– Абикулова Акмарал Канатовна – PhD, С.Ж. Асфендияров атындағыҚазҰМУ-дың денсаулық сақтау саясаты мен менеджменті кафедрасының профессорм.а. (Алматы, Қазақстан);– Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна – медицина ғылымдарыныңкандидаты, қауымдастырылған профессор, СМУ қоғамдық денсаулық сақтаукафедрасының меңгерушісі (Семей, Қазақстан);– Арингазина Алтын Муафиковна – медицина ғылымдарының докторы,профессор (Алматы, Қазақстан);– Каратаев Мадамин Мусаевич – медицина ғылымдарының докторы,профессор, Қырғыз Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік датытуминистрлігінің Педиатрия Ұлттық ғылыми орталығының директоры (Бішкек, ҚырғызРеспубликасы).



2. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша У. Датхаевқажүктелсін.
Негіздеме: 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойыншаДиссертациялық кеңестің төрағасы М. Құлжановтың қызметтік хаты.
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