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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Сіздерді 2019 жылдың 13-14 наурыз аралығында Түркістан қаласында өтетін 

«Заманауи медицина: дәстүрлер мен инновациялар» 

атты  II Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға 

шақырамыз. 

 

     Конференцияның өткізілу мекен-жайы: Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университеті, Б. Саттарханов көшесі, №29, Түркістан 

қаласы, Түркістан облысы. 

 

     Іс-шараның басты мақсаты - студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми-

зерттеу және тәжірибелік қызметтегі ғылыми әлеуетін, білімін мен дағдыларын 

жетілдіру және медицина саласындағы өзекті мәселелерді талқылау. 

 

     Конференцияға қатысуға студенттер мен жас ғалымдар шақырылады 

Қатысу түрлері: 

1. Тезистерді жариялау + ауызша баяндама 

2. Тезистерді жариялау 

3. Тыңдаушы 

 

    Конференцияның жұмыс бағыттары және ұсыныс төменде көрсетілген 

почталарға жіберіледі: 

 

1. Морфологиялық пәндер (анатомия, гистология, физиология). 

mdiktu@mail.ru 

2. Фундаментальді пәндер (микробиология, иммунология, гигиена, 

биохимия, медициналық генетика, медициналық биология, фармакология, 

паталогиялық анатомия, паталогиялық физиология, химия, биофизика, қоғамдық 

денсаулық сақтау). fdiktu@mail.ru 

3. Терапия (ішкі аурулар пропедевтикасы, эндокринология, 

фтизиопульмонология, неврология, инфекциялық аурулар, педиатрия, психиатрия 

және наркология, психология және терапияның барлық бағыттары). t-

iktu@mail.ru  

4. Хирургия (жалпы хирургия, урология, травматология, балалар хирургиясы, 

офтальмология, лор, онкология, анестизиология және реанимация және 

хирургияның барлық бағыттары). s-iktu@mail.ru 

5. Акушерлік іс және гинекология ogiktu@mail.ru 

6. Стоматология diktu@mail.ru 



 

 

 

     Әр секция бойынша келесі жүлделер бар: 1 орын - бір қатысушы, II орын – екі 

қатысушы, III орын - үш қатысушы. Конференцияның барлық қатысушыларына 

секциялық мәжілістерге және мастер-класстарға қатысқаны үшін сертификаттар 

беріледі.   

 

     Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, түрік, ағылшын 

  

     Конференция қорытындысы бойынша тезистер жинағы шығарылады 

(барлық конференцияға қатысушылар жинақтың электронды нұсқасын почта 

арқылы алады 01.04.2019). 

 

     Жұмыстарды тапсырудың соңғы күні:  3 наурыз 2019 жыл 23:59 Астана 

уақыты бойынша. 

 

     Сөз сөйлеу регламенттері: 

пленарлық отырыста - 20 минутқа дейін; 

секциялық отырыста - 7 минут; 

 

ТЕЗИСТІ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

1. Тезис көлемі – 1 беттен аспауы қажет (2500 символ пробелдерді қоса 

санағанда). 

2. ТезисА4 (1 экземпляр) форматында, гарнитура TimesNewRoman, шрифт 

өлшемі - 12, қатараралық интервал - 1, абзац- 5 мм. Шектер: сол жақ - 20 мм, оң 

жақ - 20 мм, жоғарғы - 20 мм, төменгі - 20 мм. 

3. Тезистің құрылымы: тезис тақырыбы бас әріптермен (ортада, қою 

әріптермен), одан төмен бөлігінде  – курсивпен - автор (қосымша авторлар) 

(А.Т.Ә., курс, факультет, жоғары оқу орнының аты, қала, мемлекет); төменірек –

ғылыми жетекші (дәрежесі, атағы, А.Т.Ә.),одан төменде курсивпен – кафедра. Бір 

интервал аралықта – тезис мәтіні. Тезис мәтінінен кейін бір интервал аралықта  - 

әдебиеттер тізімі (5-тен артық емес).Әдебиеттер тізімі әліпби тәртібімен 

орналасады. Мақалаға библиографиялық сілтеме құрылымы- Автор, A. A., 

Автор, B. B., Автор, C. C. (жыл). Тезистің тақырыбы. Журналдың 

атауы, Том, Номері, беті. Кітаптарға библиографиялық сілтеме беру құрылымы - 

Автор, A. A., Автор, B. B., Автор, C. C. (жыл). Кітаптың атауы.  Баспасы, 

қала, том, бет. Мәтіннің өзінде сілтеме номерін тік жақша сандармен көрсету 

қажет. 

4. Тезистің негізгі мәтінінің құрылымы:  

Өзектілік (зерттелетін мәселенің қысқаша өзектілігі); 

Мақсаттар мен міндеттері (оларды шешу арқылы мақсатқа қол жеткізіледі);  

Материалдар мен зерттеу әдістері (зерттеу әдістемесін сипаттау); 

Нәтижелер және оларды талқылау (нәтижелерді өңдеу).  



 

 

Қорытынды. 

5. Тезис мәтінінде кестелердің, графиктердің, диаграммаладың, суреттердің 

қолданылуына жол берілмейді.  

6. Редакцияның тезис материалдарын түзетуге құқылы. Тезиске 

стилистикалық, номенклатуралық немесе формальді сипаттағы түзетулер 

автордың келісімінсіз енгізіледі. 

7. Әдеби шолулар қарастырылмайды, тезистертің ғылыми жаңалығы болуы 

зерттеу шеңберінде болуы тиіс. 

 

*Ескерту: Тезисті жеке MicrosoftWord документі түрінде рәсімдеп, файлдың 

атында қатысушының тегі мен документ түрін көрсету қажет (мысалы, Иванов-

тезис.doc).  

Почтаға қосымша байланыс телефоныңызды жазуыңызды сұраймыз! 

(watsapp номері керек). 

 

Көрсетілген талаптарға сай емес және  көрсетілген мерзімге дейін 

ұсынылмаған мақалалар рецензияланбайды және авторға қайтарылмайды. 

   

   Конференцияға келуге байланысты шығындар жіберуші тарап есебінен 

жүзеге асырылады, жатын орынмен және тамақтану (түскі ас), сондай-ақ 

көлік шығындарын конференция кезінде ұйымдастыру комитеті 

қамтамасыз етеді.  

 

Конференцияны ұйымдастыру және мақала жинағын дайындау  жарнасы – 

4000 теңге. 

Тыңдаушы ретінде келген қонақтарға ұйымдастыру жарнасы – 3000 теңге 

Сырттай қатысушыларға (тек мақала жариялау) ұйымдастыру жарнасы – 

2000 теңге 

Реквизиттер тезис қабылдаған соң жіберіледі.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ҚОСЫМША АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН: 



 

 

 

1. Назарбек Нұржігіт, Студенттік Ғылыми Қоғам төрағасы, байланыс 

телефоны: +747 876 17 26 

 

2. Абдукаримова Айдана, Veritas-IKTU (хирургиялық клубы) төрайымы, 

байланыс телефоны: +7 771 545 34 30 

 

3. Қанат Шамсудин, координатор 

байланыс телефоны: +7 707 198 03 99  

 

                      ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР ТУРАЛЫ  АҚПАРАТ: 

 

 

К.А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік 

университеті. 

Медицина факультеті 

 

 

 

 

 

 

К.А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік 

университеті Медицина 

факультетінің 

Студенттік Ғылыми Қоғамы 

 

 

 

К.А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік 

университеті Медицина 

факультетінің хиургиялық клубы 

Veritas-IKTU 

 

 

 

Құрметпен ұйымдастыру алқасы! 


