
«OHTYCTIKIVV3AKCTAH 
МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ» AK 
AO «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

2022-2023 оку жылына жогары жэне жогары 
оку орнынан кешнп, техннкалык жэне кэсштж 
акылы бЫм беру кызметтерш корсету жэне 
жатакханада туру куны 
тарнфтерш бекггу туралы 

К,азак;стан Республикасынын, «БЫм туралы» 2007 жылгы 27 ыилдедеп 
№319-111 зацынын, 63-бабы, "Тшсп улпдеп б ш м беру уйымдары 
кызметшщ упгиик кагидаларын бекггу туралы "Казахстан Республикасы 
Бпим жэне гылым министршщ 2018 жылгы 30 казандагы № 595 буйрыгына 
озгерю енпзу туралы" Кдзакстан Республикасы Б ш м жэне гылым 
министршщ 2020 жылгы 24 желтоксандагы № 539 буйрыгыньщ 25-тармагы 
жэне «Оцтустж Казахстан медицина академиясы» Жаргысына сэйкес 
Б¥ЙЫРАМЫН: 

1. Жогары жэне жогары ок;у орнынан кешнп, техникальщ жэне кэсштж 
акылы б ш м беру ^ызметтершщ 2022-2023 оку жылына 1-Ь\Осымшага 
сэйкес тарифтер1 беютшсш. 

2. Жогары б ш м беру саласында кыскартылган окыту нысанасы ушш 
2022-2023 оку жылына 2-К^осымшага сэйкес тарифтер1 беютшсш. 

3. 2022-2023 оку жылына жатакханада студенттердщ туру тарифтер1 3 
Ь^осымшага сэйкес беютшсш. 

4. «Оцтустш К,азакстан медициналык академиясы» АК, К,абылдау 
комиссиясы жэне бухгалтериясы жатакханада туру жэне акылы б ш м 
кызметтерш корсету шарттарын жасасу кезшде беютшген тарифтерд1 
басшылыкка алсын. 

5. Осы буйрьщтын орындалуын кадагалау каржы жэне шаруашыльщ 
Кызмет1 женшдеп проректор Ж.С.Сейтжановага жуктелсш. 

6. Осы буйрык кол кою куншен бастап кушше енедь 

Рект М.Рыебеков 



«Оцтустш Казахстан медицина академиясы» АК ректорыныц 
«2022-2023 оку жылына жогары, жогары 

оку орнынан кешнп, техникальщ жэне кэсштк 
акылы бЫм беру 

кызметтерш керсету жэне жатакханада туру куны 
тарифтерш бек!ту туралы» буйрыгына 

К^осымша-1 

2022-2023 оку жылына жогары,жогары 
техникалык жэне K9cinTiK ацылы бинм беру 

кызметтерш корсету тарифтер1 
(жаца тускен, кайта оку жылына (курс) калдырылган, калпына келт1ршген, 
баска жогары оку орындарынан ауыстырылган, сондай-ак 6ip мамандыктан 

екшнисше аударылган, 6ip окы нысанынан екшписше аударылгандарга 
катысты) 

Мамандыгы Тариф (тецге) 
Бакалавриат 

Жалпы медицина 900000 
Педиатрия 900000 
Стоматология 1000000 
Когамдьщ денсаулык сактау 900000 
Фармация 900000 
Мешргер ici 900000 
Фармацевтикалык ощцрю 900000 
технологиясы 

Интернатура 
Жалпы медицина 900000 
Стоматология 1000000 

Жогары оку орнынан кешнп биим беру 
Магистратура 1000000 
Резидентура 1200000 
Докторантура 1600000 

Колледж 
Емдеу ici 350000 
Мешрбеке ici 350000 
Мешрбеке ici колданбалы бакалавр 
3 жыл 6 ай 350000 
1 жыл 6 ай 350000 
Фармация 350000 
Стоматология 350000 

Запаетагы офицерлерд! дайындау 
Эскери кафедраньщ курсанттары 140000 
Баска ЖОО-нан эскери кафедраныц 178000 
курсанттары 


