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«Университет күндері — 2018» өткізу ту рал ы

2018 жыл желтоксан айыньщ 05 мен 07 аралығында «Университет 
күндері -  2018» өткізу үшін 
БҰЙЫРАМЫН:

1. «Университет күндері — 2018» дайындау жэне өткізу бойынша 
ұйымдастыру комитеті қүрылсын (Қосымша 1);

2. Уйымдастыру комитетімен «Университет күндері -  2018» өткізу 
тұжырымдамасы дайындалып, ұсынылсын (мерзімі 2018 жылдың 10 
шілдесі);

3. Уйымдастыру комитетімен «Университет күндері -  2018» дайындау 
жэне өткізу жоспары мен шығындар сметасы дайындалсын (мерзімі 2018 
жылдың 10 шілдесі);

4. Бұйрықтың орындалуын бақылау У.М.Датхаевқа жүктелсіп.
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Қосымша I

«Университет күндері -  2018» дайындай және өткізу бойынша
үйымдастыру комитеті

«Университет күндері -  2018» дайындай және өткізу бойынша 
үйымдастыру комитетінің қүрамы

Тораға: Нүрғожин Т.С., ректор

Орынбасары: Мырзабеков О.М., ректордың жалпы сұрақтар бойынша
кеңесшісі.
Датхаев У.М., стратегиялық және корпоративтік даму
жөніндегі проректор

Избенова И.И. (хатшы), стратегиялық жэне корпоративтік 
даму бөлімінің басшысы

Мүшелері:
Павалькис Д., провост
Сенбеков М.Т., аткарушы проректор;
Байльдинова К.Ж., академиялык кызмет бойынша 
проректор;
Жүсіпов Б.С., зерттеу қызметі бойынша проректор; 
Тажиев Е.Б., клиникалық қызмет бойынша проректордың 
міндетін аткарушысы;
Құрақбаев Қ.Қ., клиникалық базалармен жұмыс бойынша 
дегіартаментінің басшысы;
Алтынбеков С.А., кәсіподақ комитеттің төрағасы; 
Сыдыкова С.И., дипломнан кейінгі білім беру 
факультетінің деканы;
Байдувалиев А.М., қосымша кәсіби білім беру 
орталығының басшысы;
Шопаева Г.А., жалпы медицина мектебінің деканы; 
Амантаев Б.А., стоматология мектебінің деканы;
Сакипова З.Б., фармация мектебінің деканы;
Давлетов К.К., Х.Досмухамедов ат. қоғамдық денсаулық 
сақтау мектебінің деканы;
Жанкалова З.М., дипломнан кейінгі білім беру 
факультетіпің деканы;
Джардемалиева Н.Ж., халықаралық медицина



факультетінің деканы.
Балмұханова А.В., ғылым және инновация 
департаментінің басшысы;
Рустемова А.М., халықаралық ынтымақтастық 
басқармасының басшысы;
Өтегенов А.К., экономика жэне қаржы департаментінің 
басшысы;
Каленова Б.С., ақпараттық технологиялар 
департаментінің басшысы;
Усатаев М.М., корпоративтік дамуды басқару, стратегия 
және тәуекелдерді басқару департаментінің басшысы;
Шыңғысбаев Л.С., жастар саясаты басқармасының 
басшысы;
Тян М.А., коммуникация басқармасының басшысы;
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«Қазақ ұлттық медицина университет»»

КӨШІРМЕ ДУРЫС

О проведении «Дни Университета -  2018»

Для проведения в период с 05 по 07 декабря 2018 года «Дни 
Университета -  2018»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать организационный комитет (Оргкомитет) по подготовке и 

проведению «Дни Университета -  2018» (Приложение 1);
2. Оргкомитету разработать и представить на утверждение концепцию 

проведения «Дни Университета -  2018» (срок 10 июля 2018 г);
3. Оргкомитету разработать план и смету расходов по подготовке и 

проведению «Дни Университета -  2018» (срок 10 июля 2018 г);
4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Датхаева У.М.



Приложение I

Организационный комитет
по подготовке и проведению «Дни Университета -  2018».

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению «Дни Университета -  2018»

Председатель: Нургожин Т.С., ректор

Заместитель: Мырзабеков О.M., советник ректора по общим вопросам
Датхаев У.M., проректор по стратегическому и 
корпоративному развитию;

Избенова И.И. (секретарь), руководитель отдела 
стратегии и корпоративного развития

Члены:
Павалысис Д., провост
Сенбеков М.Т., исполнительный проректор;
Байльдинова К.Ж., проректор по академической 
деятельности;
Жусупов Б.C., проректор по исследовательской 
деятельности;
Тажиев Е.Б., и.о. проректора по клинической 
деятельности;
Куракбаев К.К., руководитель департамента по работе с 
клиническими базами;
Алтынбеков С.А., председатель профсоюзного комитета; 
Сыдыкова С.И., руководитель департамента по
академической работе;
Байдувалиев A.M., руководитель центра дополнительного 
профессионального образования;
Шопаева Г.А., декан школы общей медицины;
Амантаев Б.А., декан школы стоматологии;
Сакипова З.Б., декан школы фармации;
Давлетов К.К., декан школы общественного
здравоохранения им. Х.Досмухамедова;



Жанкалова З.М., декан факультета последипломного 
образования;
Джардемалиева Н.Ж., декан международного 
медицинского факультета.
Балмуханова А.В., руководитель департамента науки и 
инноваций;
Рустемова A.M., руководитель управления 
международного сотрудничества
Утегенов А.К., руководитель департамента экономики и 
финансов;
Каленова Б.C., руководитель департамента
информационных технологии;
Усатаев М.М., руководитель департамента
корпоративного развития, стратегии и управления 
рисками;
Шынгысбаев Л.C., руководитель управления молодежной 
политики;
Тян М.А., руководитель управления коммуникации;


