
                                                                                                

Ақпараттық хат 

 

Барлық ЖОО, ҒЗИ мен ҒО 

 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ 

және «Оңтүстік Қазақстан Урологтары» Қоғамдық Бірлестігі 

«Қоғамдық денсаулық сақтаудың заманауи мәселелері және Оңтүстік өңірлердің 

урологиялық сырқаттанушылықтың ұйымдастырушылық және клиникалық 

аспектілері» атты халықаралық ғылыми конференциясын ұйымдастыруда. 

 

14 қазан 2022 жыл 

 

Құрметті әріптестер! 

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы және «Оңтүстік Қазақстан Урологтары» 

Қоғамдық Бірлестігі Шымкент қаласында 2022 жылдың 14 қазанында «Қоғамдық 

денсаулық сақтаудың заманауи мәселелері және оңтүстік өңірлердердің 

урологиялық сырқаттанушылықтың ұйымдастырушылық және клиникалық 

аспектілері»  атты халықаралық ғылыми конференциясын ұйымдастыруда. 

Конференция барысында жас зерттеушілер арасында өзара қатынас пен 

ынтымақтастықты нығайтуға көп көңіл бөлінеді. Заманауи зерттеулердің өзекті 

мәселелерін талқылап, оларды одан әрі дамыту жолдарын айқындау жоспарлануда. 

Конференцияға қатысуға 40 жасқа дейінгі жас ғалымдар және жастардың ғылыми 

жұмысын белсендіруге қызығушылық білдіретін ұйымдар шақырылады.  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ БӨЛІМДЕРІ 

 

СЕКЦИЯ АТАУЫ ЖАУАПТЫ ТҰЛҒА 

«Қоғамдық денсаулық сақтаудың 

болашағы» 

• Мизамов Даурен Мухтарұлы  
е-mail: dauren903@mail.ru  

тел.: 8-(747)-260-12-96     

Санитарлық-эпидемиологиялық аспектідегі 

хирургиялық аурулардың алдын-алу 

мәселелері мен жетістіктері. 

• Рыстигулова Жанар Ботабаевна 

е-mail: shymkent_e@bk.ru 

тел.: 8-(702)-182-24-94 

«Урология мен андрологияның өзекті 

мәселелері» 

Сұлтанов Қасымхан Уалиханұлы 

еmail: dr.kassymkhan93@mail.ru 

тел.: 8-775-627-07-93 

 

Тезистерді рәсімдеу талаптары  

Баяндамалар қолжазбасы MS Word форматында жасалынады.  

Көлемі – 3-4 бетке дейін. 

Шеттері: үстіңгі 2 см, астыңғы 2 см, сол жағы  3 см, оң жағы 1,5 см. астыңғы колонтитулге 

дейін 0 см. 



Жол аралық интервал 1. 

Шрифт – Times New Roman, 12 кегльмен. 

Абзац - әр абзац бірінші жолы 10 мм шеттеледі (негізгі текст үшін), туралау – орта 

бойынша. Ортамен тураланған мәтінге шеттелу болмайды .  

 

Мәтінді бетте жайғастыру:  

Баяндама атауы, ортамен туралау. 

Автор(лар) аты-жөні, курс және факультет, қала, мемлекет, автордың е-mail адресі. 

Ғылыми жетекшінің аты-жөні, қызметі, лауазымы, қала, мемлекет, е-mail адресі (бар 

болған жағдайда). 

Әдебиет тізімі, шрифт Time New Roman, 12 кегльмен. Баяндама мәтіні бойынша 

дереккөздерге сілтеме шаршы жақшадағы сан ретінде рәсімделеді [1], [2], [3]. 

Файл атауы бірінші автордың фамилиясы бойынша анықталады: фамилия.doc. 

Резюме, Summary 

Авторлар туралы мәлімет. 

 

Конференциядағы ауызша баяндамаларға талаптар: 

Баяндама презентация көрсетілуімен қатар жүру керек (PowerPoint 2003-2010).  

Ауызша баяндаманың ұзақтығы 7 минуттан, талқылау – 3 минуттан аспау керек.  

Техникалық құралдардан Сізге мультимедиялық проектор және ноутбук беріледі. 

Ноутбуктардың әр түрлі бағдарламалық қамтамасыздығына байланысты, өз 

презентацияларыңызды екі кеңейтілімде сақтауларыңызды сұранамыз .ppt и .pptx. 

Презентацияға талаптар: презентация жалпыға бірдей талаптар бойынша жасалуы керек. 

Бірінші слайдта: ЖОО атауы, ары қарай – кафедраның атауы, жұмыс орының атауы; 

баяндамашының толық аты-жөні; ғылыми жетекшінің аты-жөні, қала, мемлекет. 

 

Тезистер қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады. 

 

Басылымға арналған материалдарды 2022 жылдың 30 қыркүйегіне дейін жіберу керек.  

Материалдарды басып шығару ақысыз.  

Конференция материалдары «ОҚМА хабаршысы» ғылыми журналында жарияланады. 

Ғылыми журнал редакторы – Шаймерденова Райхан Ануарбековна, 8 702 477 76 39, 

raihan_ukgfa@mail.ru. 8/7252/40-82-22 /ішкі 213/ 

 

Ғылыми-клиникалық жұмыстар, докторантура және магистратура басқармасының 

басшысы – Жақсылық Әлихан Алтынханұлы 

тел: 8-778-500-00-18, e-mail: otdel_nauki.ukgfa@mail.ru 

Конференция ұйымдастыру комитеті қойылған талаптарға сәйкес келмеген мақалаларды 

қарастырмауға құқылы.  
Іс-сапар шығындарын жіберген жақ төлейді. 

mailto:raihan_ukgfa@mail.ru

