
  
 

 «ДЕРБЕС МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ҒАЛАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ» 

II Халықаралық конференция  

13-14 мамыр 2015 ж.  

Құрметті әріптестер! 

Өмір туралы ғылымдар орталығы Сізге өзінің айрықша құрметін білдіре отырып, 

«Дербес медицина және ғаламдық денсаулық» атты II Халықаралық ғылыми 

конференция жұмысына қатысуға шақырады. Конференция 2015 жылдың 13-14 мамыр 

күндері Астана қаласында өтеді.  

Конференцияға Австрия, Ұлыбритания, Германия, Израиль, Италия, Корея, Ресей 

Федерациясы, АҚШ, Украина, Франция және Жапонияның жетекші 

университеттерінің танымал ғалымдары, Қазақстан Республикасының ғылыми-

зерттеу орталықтардың және мемлекеттік мекемелердің басшылары, мемлекеттік 

және коммерциялық білім беру мен денсаулықты сақтау ұйымдарының өкілдері 

қатысады.  

КОНФЕРЕНЦИЯ МАҚСАТТАРЫ: 

Біз «Дербес медицина және ғаламдық денсаулық» атты ІІ Халықаралық  ғылыми 

конференциясын өткізу мақсаты ретінде көптеген отандық және шетел ғылыми-

зерттеу топтар арасында сұхбат пен интеграциялау алаңың құру және геномдық және 

дербес медицина мен ғаламдық денсаулық салаларындағы заманауи инновациялық 

жетістіктерді талқылауды көздеп отырмыз. Аталмыш конференция биомедицина мен 

ғаламдық денсаулық салаларындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту, 

мульти-омикалық технологиялар, биоинформатика мен жүйелі биология 

жетістіктерін практикалық медицинада қолданысын кеңейтуге шақырады.  

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ЖҰМЫС БАҒЫТТАРЫ: 

1. Дербес медицина:  

а) Мультиомдық зерттеу технологиялары және олардың қолданылуы 

ә) Биоинформатика және жүйелік биология  

б) Дербес медицина саласынның жетістіктері мен болашағы 

2. Ғаламдық денсаулық: 

а) Халықаралық контекстегі денсаулық детерминанттары  

ә) Метагеномдық зерттеулер 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ РЕСМИ ТІЛДЕРІ: 

Ағылшын 

 



ҚАТЫСУ ФОРМАЛАРЫ:  

Баяндама*, постерлік сессия**, тезисті жариялау, тыңдаушы. 

Толық қатысу - баяндама, постерлік сессия, тезис жариялау. 

Сырттай қатысу – тек тезисті жариялау. 

 

*Пленарлық және сессия баяндамаларын Ұйымдастыру көмитеті белгілейді.  

* Постерлік сессия кезінде «Ең үздік постер» номинациясында байқау жүргізіледі. Байқау 

нәтижесінде Ұйымдастырушы комитеті жеңімпазға арнайы Сертификат ұсынады.  

БАЯНДАМА ЖАСАУ ҰЗАҚТЫҒЫ: 

Негізгі баяндама – 20 минут  

Баяндама – 10 минут  

Конференцияның бағдарламасы және жұмыс кестесі конференцияның ресми сайтында 

орналасқан.  

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ РЕСМИ САЙТЫ: 

http://cls.nu.edu.kz/cls/Conference/new_conference 

 

ӨТКІЗІЛУ ОРНЫ:  

Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 53, Назарбаев Университеті 

МАҢЫЗДЫ КҮНДЕР: 

 Конференция қатысушыларын онлайн тіркеу : 

o Тіркеу  басталуы: 15 қаңтар 2015 жыл. 

o Тіркеу аяқталуы: 31 наурыз 2015 жыл. 

 Өтінім, тезис, баяндама қабылдау:  2015 жылдың 31 наурыына дейін. 

 31 наурыздан кейін түскен материалдарды Ұйымдастырушы комитеті 

қарастырмайды. Жариялым үшін конференция материалдар топтамасына тезис 

қабылданғаны жөнінде хабарлама хаттар  15 сәуір 2015 жыл дейін таратылады.  

 Тіргеу жарнасын төлеу, қоса санағанда – 30 сәуір  2015 жыл. 

АВТОРЛАР НАЗАРЫНА: 

Тезистер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданылады.  

Тезистерді және конференцияға қатысу өтінімдерді конференция бағытын белгілеп 

келесі электронды адреске жолдаңыз: 

1. Дербес медицина pm@nu.edu.kz 

2. Ғаламдық денсаулық: gh@nu.edu.kz  

Тезистер авторлар редакциясында, қосымша түзетулерсіз жарияланады.  Авторлар 

тезистердің мазмұнына толық жауап береді.  

Ұйымдастырушы комитеті төмен сапалы тезистерді және редакциясы төмен 

тезистерді бағдарламаға және конференцияның тезис жинағына енгізбеу құқығын өзінде 

қалдырады.  

Қабылданған материал қайтарылмайды.  

http://cls.nu.edu.kz/cls/Conference/new_conference
mailto:pm@nu.edu.kz
mailto:gh@nu.edu.kz


 

ТІРКЕУ ЖАРНАСЫН ТӨЛЕУ: 

 

Тезистерді жариялаудың басты шарты авторлардың алдымен тіркеу жарнасы болып 

табылады. Қазақстандық қатысушыларға – ғылыми қызметкерлер үшін толық қатысу тіркеу 

жарнасы  12 000 (он екі мың) теңге, сырттай қатысу – 7 000 (жеті мың) теңге. 

Студенттерге – толық қатысу 7 000 (жеті мың) теңге, сырттай қатысу 3 000 (үш мың) теңге. 

Шет ел қатысушыларға 150 (жүз елу) АҚШ доллары. 

 

Жарна ақшасы «Өмір туралы ғылымдар орталығына» аударылуы қажет: 

СТН   620500006876 

БСН   101240005437 

IBAN  KZ459261501168297001 (USD) 

            KZ729261501168297000 (KZT) 

БИК  KZKOKZKX 

АО   "КАЗКОММЕРЦБАНК"  

 

ТЕЗИСКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

 

Негізгі мәтін 

Тезис Word (.doc немесе .docx) форматында жіберілуі тиіс. Интервал – дара, әріптер 

гарнитурасы – Times New Roman, кәріптер көлемі – 12. Мәтін көлемі 350 сөзден аспау қажет. 

Тезисіңізде әр автор жайында мағлұмат қамтитін (автордың толық аты-жөні, жұмыс орны, 

лауазымы; ғылыми дәрежесі, атағы; қызметтік телефон нөмірі мен электронды поштасы) 

алғашқы парақ болу керек. Бас автордың тегі жұлдызшамен белгіленуі қажет (*).  

Тезис келесі бөлімдерге бөлінуі керек: кіріспе, әдістер, нәтижелер мен қорытынды.  

Тезис қазақ, орыс немесе ағылшын тілінде тапсырылуы тиіс.  

Тезистің мәтінде ешқандай суреттер, кестелер мен әдебиет тізімі болмау керек.  

Баяндама тезистері электронды түрде Ұйымдастыру комитетінің адресіне жіберілуі 

тиіс.  

Тезисті электронды пошта арқылы жіберер алдында файлдың аты ретінде бірінші 

автордың аты-жөнін (латын әріптермен) және конференция бағытын қолдануларыңызды 

сұраймыз (мысалы, Almaz_Ahmetov_PM, Almaz_Ahmetov_GH, Almaz_Ahmetov_Otinim). 

 

Қысқартулар  

Қысқартулар мәтінде алғашқы қолданылғаннан кейін жақшаның ішінде берілуі керек 

(мысалы: The Central Asian Journal of Global Health (CAJGH)). Қалыпты өлшем бірліктеріді  

түсіндіру керек емес.  

 

СЕКРИТАРИАТ  

Берикханова К.Е.: тел: + 7 (7172) 70 64 94, e-mail: kberikkhanova@nu.edu.kz  

Абильмажинова А.Т.: тел: + 7 (7172) 70 93 17, e-mail: aliya.abilmazhinova@nu.edu.kz 

Тыныбаева И.К.: тел: + 7 (7172) 70 93 09, e-mail: indira.tynybayeva@nu.edu.kz 

  

mailto:kberikkhanova@nu.edu.kz
mailto:indira.tynybayeva@nu.edu.kz


Конференцияға қатысу өтінім ғылыми жұмыстың бір авторына жеке файл 

ретінде  толтырылады. 

 

Аты-жәні толығымен  

Туған күні  

Мемлекет, қала  

Мекеме аты   

Лауазымы, ғылыми дәрежесі 

(студенттерге, магистранттарға 

және докторанттарға – 

мамандығы және жылы) 

 

Ұялы телефон нөмірі  

Электронды пошта  

Қатысу формасы (толық, 

сырттай ) 

 

 

 

 

 

Тезис мысалы:  

 

ТЕЗИС АТЫ 

 

Авторлар:  

 

Канафин М.Г.* 

Жұмыс орны, лауазымы; ғылыми дәрежесі, телефон, E-mail 

 

Ахметов А.Р.  

Жұмыс орны, лауазымы; ғылыми дәрежесі, телефон, E-mail 

 

Негізгі сөздер: 3-7 сөз 

 

Кіріспе: Мәтін 

 

Әдістер: Мәтін 

 

Нәтижелер: Мәтін 

 

Қорытынды: Мәтін 
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