
Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы  

Қазақ академиясы еңбек және әлеуметтік қатынастар 

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 

Уважаемые әріптестер! 

 

30 наурыз 2021 жылы алматыда Қазақ академиясы еңбек 

жәнесалықтардың және бюджетке төлене қатынастар ақпараттық қолдауымен 

бизнес-әріптес «ПАРАГРАФ» Ақпараттық жүйесі жүргізілетін болады укші 

халықаралық авиабағыттарындағыші ғылыми жая конференциямен «Өзекті 

мемлекет және құқық: мәселелері және жетілдіру перспективалары», 

Академик Зиманов С.З. 100-жылдығына арналған.  

         Өткізу форматы конференцияға: аралас (онлайн / офлайн). 

 

Мақсатында конференция көген талқылау, жаңа ғылыми және 

практикалық нәтижелерін пайдалану, инновациялық технологиялар, ғылым, 

идеялар алмасу, іздеу, бірлескен зерттеулер бағыттарының және 

ынтымақтастықты нығайту, оқу, ғылыми және ұйымдастыру; қатынас орнату 

және жастарды ізденіске деген.  

Задачей конференция болып табылады кеңістік құру үшін, кәсіби өзін-

және олардың өзекті мәселелерін шешудегі өңірлік және жаһандық сипаттағы.  

Қатысты конференция керемет мүмкіндігі жарықтандыруға өзінің 

ғылыми жұмысы үшін студенттер, магистранттар, докторанттар, аспиранттар 

мен қызметкерлер, білім және ғылым саласындағы!  

Конференцияға қатысуға шақырылады оқытушылар, ғылыми мекемелер 

және жоғары білім беру мекемелерінің, докторанттар, аспиранттар 

(ізденушілер), магистранттар, студенттер, тәжірибеші заңгерлер, адвокаттар, 

медиаторлар, мемлекеттік ұйымдар өкілдері. 

Конференцияға жетекші мамандар туралыың заң ғылым, сондай-ақ 

будут тартылған мамандар Орталық Азия елдері, Ресей, Беларусь, Армения.  

 

Конференция жұмысы өтетін келесі бағыттар бойынша: 

1. Мемлекеттік-құқықтық блок. 

2. Азаматтық-құқықтық блок. 

3. Қылмыстық-құқықтық блок. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

Тіркеу қатысушылардың қол жетімді дейін 11.03.2020 сілтеме бойынша: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4_6RtC1KTX_KuDYf2R-

deWlYlztuNsyNdIEqCvJY2LWtDTw/viewform?usp=sf_link  

 

Мақалаларды қабылдау қол жетімді дейін 10.04.2020  

(мақалалар қабылданады, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) 

 

Мақалалар ақысыз негізде көрсетілген мерзімде 

 

Форумның өткізілетін орны:  

Қазақстан республикасы, A05E3A0, г. Алматы, ул. Наурызбай батыр көшесі, 9;  

Мекемесі «КазАтисо» (320 конференц-залы); 

 

Идентификатор конференция ZOOM:  

https://us02web.zoom.us/j/2838008080?pwd=VnVEZ1d0MEFrM0tnOTV0V3A2R

3BHdz09 

Идентификатор конференция: 283 800 8080 

Код доступа: kazatiso21 

 

Байланысатын тұлғалар:  

Өмірзақов Ермек Әнуарбекұлы (факультет деканы Қнже):  

+7.701.725.95.67; ermek.umurzakov@atso.kz  

Әлімбетов Алида  

+7.747.558.07.17; alida.alimbetova@atso.kz  

Муханова Ғайни Казибаевна (проректор ғылым және халықаралық 

байланыстар жөніндегі):  

+7.701.450.45.47; gaini.mukhanova@atso.kz 

 

Мақалалар присылаются электрондық мекен-жай бойынша: 

alida.alimbetova@atso.kz көрсете отырып, хаттың тақырыбында: «Бап Ф.И.О. ө 

конференция 30.03.2021», ескерту: құжаттың (бабына) ұсынылуы тиіс 

форматындағы: «Тегі, аты-жөні, мақаланын қысқаша атауы». 

 

Қорытындысы бойынша халықаралық конференция жинағы, жинақтың 

электрондық нұсқасы материалдарды сайтында КазАтисо: https://atso.kz  

 

Анықтама телефондары: +7.747.558.0717 (Алида Әлімбетов) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4_6RtC1KTX_KuDYf2R-deWlYlztuNsyNdIEqCvJY2LWtDTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4_6RtC1KTX_KuDYf2R-deWlYlztuNsyNdIEqCvJY2LWtDTw/viewform?usp=sf_link
mailto:gaini.mukhanova@atso.kz

