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2015 жыл

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ӨТКІЗУ
ЕРЕЖЕСІ

2015 жылдың 15 мамырында «Радиотехника және байланыс колледжі» КМҚК
аясында колледждің 75 жылдығына арналған «Білім берудегі IТ және телекоммуникация»
атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді.

Конференцияның мақсаты: болашақ мамандардың кәсіптік біліктілігін
қалыптастырудың өзекті міндеттерін шешу бойынша жұмыс тәжірибесімен алмасу,
біліктілік тұрғысынан келгенде оқытушылардың кәсіптік біліктілігін арттыру.

КОНФЕРЕНЦИЯНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР

Шығыс Қазақстанның Білім беру басқармасы
Семей қаласы Бағдарламамен қамтамсыз ету және ақпараттық жүйе пәні бойынша
облыстық әдістемелік комиссиясы
Семей қаласы «Радиотехника және байланыс колледжі» КМҚК

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КОМИТЕТ

1. Төрайымы Искакова Сайрам Кабдулдиновна, Шығыс Қазақстан облысы  Білім беру
басқармасы басшысының орынбасары

2. Төраға Сартаев Оралхан Имангалиевич, ШҚО ТжКО ұйымдары директорларының
облыстық кеңесінің төрағасы, Семей қаласы радиотехника және байланыс колледжінің
директоры
3. Төрайым орынбасары Аскаров Мэлс Мубаракович, ШҚО ТжКО ұйымдары
директорларының облыстық кеңесінің әдіскері
4. Тусупбаева Кульпан Мухаметкалиевна, Семей қаласы Бағдарламамен қамтамсыз ету
және ақпараттық жүйе пәні бойынша облыстық  әдістемелік комиссиясының төрайымы
5. Кумашева Шамшия Каирбековна, радиотехника және байланыс колледжінің әдіскері
6. Хатшы Санжиева Умитжан Турсынгазиевна, РТжБ колледжінің арнайы пән

оқытушысы

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ЖҰМЫСЫ
Конференция жұмысы пленарлық отырыс түрінде өтеді және секция жұмысы да

(баяндамалар, компьютерлік көрсетілімдер және т.б.) қазіргі уақыттың күнтәртібімен өтеді,
яғни конференция барысында қала сыртында тұратын қатысушылармен тікелей
бейнекөрсетілімдер көрсетілетін болады. Жазбалар конференцияның сайтына
орналастырылатын болады.

Конференция бағдарламасы қатысушылардың өтінімі негізінде жасалады.
Конференция материалдары бойынша баяндамалар жинағы шығарылады, қатысушыға
сертификат беріледі.



КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ КҮНТІЗБЕСІ

2015 жылдың 24 сәуіріне дейін: өтініштерді қарау және баяндамаларды қабылдау
2015 жылдың 14 мамырында: конференцияға қала сыртынан келетін қатысушыларды қарсы
алу. Конференция ұйымдастырушылары оларға тұратын орын алуға көмектеседі.
2015 жылдың 15 мамырында cағат 9.00: конференцияның ашылуы; құттықтау сөздер;
пленарлық баяндамалар; секция бойынша жұмыс; конференцияның жабылуы.

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ - http://kulpan.kz/index.html
БАЯНДАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР - http://kulpan.kz/requirements.html
Конференцияға қатысушының ӨТІНІШ ФОРМАСЫ (онлайн толтырылуы ұсынылады)
- http://kulpan.kz/registration.html
Байланыс деректері
Мекен-жайы: 071405, Семей қаласы, Абай көшесі,76, «Радиотехника және байланыс
колледжі» КМҚК
Тел. 56-02-70, 56-16-3, +77055051260
Факс 56-02-70
E-mail: kulpan2005@yandex.ru

Ұйымдастыру жарнасы: 2500 тенге

Конференция материалдарының жинағын шығаруға және қатысушыға берілетін
сертификатқа төлемақыны төлеу үшін реквизиттер:

«Радиотехника және байланыс колледжі» КМҚК
ШҚО әкімдігі Білім басқармасы
ИИК KZ029650000000535023
БИК IRTYKZKA/193801701
БИН 990340004334
Альянс банк АҚ филиалы Семей қаласы
Уникальный код 1041
КБЕ 16
РНН 511700018767
Конференцияның баяндамаларының жинағын жариялауға төлемақы  төлеу.

Төлемақының төленуін растайтын  төлем құжаттарының сканерленген  көшірмесін
ұйымдастыру комитетінің Е-mail-ына жіберу керек.



1 ҚОСЫМША (егер онлай ретінде жіберуге мүмкіндік болмаса, осы форманы 2015
жылдың 24 сәүіріне дейін толтырып жіберіңіз)

Конференцияға қатысушының тіркелу құжаты
Фамилиясы

Аты

Әкесінің аты

Ұйым (толық атауы)

Қысқартылған атауы (егер бар болса)

Қызметі

Атағы

Ұйымның мекен-жайы

Ұйымның Web-сервері http://

Қызмет орнындағы телефоны

Факс

Жұмыстағы Е-mail

Жеке өзіне арналған web-беті http://

Тұрақты мекен-жайы

Үйінің телефоны

Үйіндегі E-mail
Жоспарланған баяндаманың түрі
(Бағдарламалау комитеті баяндама түрін ауыстыру
құқығын өздеріне қалдырады)

ауызша
тезистерді жариялау
скайп аркылы қатысу

Баяндама атауы

Бірлесіп орындағандардың
аты-жөні

Баяндамамен мінбеге шығар кезде қажетті техникалық
құралдарды пайдалану.(Ұйымдастыру комитеті техникалық
құралдармен қамтамасыз ету жағынан сіздерге көмек
көрсетеді )

Баяндама қоса жіберілді қолы

Толтырылған форма мына мекен-жайға жіберіледі : kulpan2005@yandex.ru , мына факс бойынша: 56-02-70

Директор ______________________________
(фамилиясы, аты, әкесінің аты)


