
The purpose of the conference is to discuss the latest scientific results in the field of
digital development of society, formulate research problems and outline approaches and
tools for their solution. Scientists, lecturers, and researchers are kindly invited to
participate in the DTESI conference.

http://dtesi.iitu.edu.kz

Conference Tracks

1. Software and Knowledge Engineering

2. Smart Technologies and IoT

3. Data Science

4. Cybersecurity, Infocommunication Systems 

and Networks

5. Mathematical and Computer Modelling

6. Digital Technologies in the Development of 

Socio-Economic Systems

Important dates

Submission deadline: September 20, 2022

Acceptance notification: October 1, 2022

Camera-ready submission: October 10, 2022

Registration and payment: October 18, 2022

Conference dates: October 20-21, 2022

Venue

International Information Technology 

University (IITU), 

34/1 Manas Street, Almaty, Kazakhstan

Hybrid format

Submission

Papers must be original, unpublished full

papers, written in English and must be at

least 10 pages, including abstract, figures,

tables and references. Please, use the CEUR

template (available on the conference site)

and the EasyChair submission service

(https://easychair.org/conferences/?conf=dte

si2022).

The official language of the conference is

English. For each accepted paper at least one

author must be fully registered. Proceedings

shall be submitted for online publication as a

separate collection of CEUR Workshop

Proceedings, which is planned to be indexed

in Scopus.

Registration Fees

Contact the conference organizers: conference@iitu.edu.kz 

7th International Conference

Digital Technologies in Education, Science 

and Industry

DTESI 2022
20-21 October 2022, Almaty, Kazakhstan

Regular authors $50

Authors of the International 

Information Technology University $40
Master and PhD students $35

https://easychair.org/conferences/?conf=dtesi2022


Конференцияның мақсаты – қоғамның цифрлық даму саласындағы соңғы ғылыми
нәтижелерін талқылау, зерттеу міндеттерін тұжырымдау және оларды шешу
әдістемелері мен құралдарын белгілеу. DTESI конференциясына ғалымдар,
оқытушылар және зерттеушілер қатысуға шақырылады.

http://dtesi.iitu.edu.kz

Конференция тректері

1. Бағдарламалық қамтамасыз ету және

білім инженериясы

2. Smart технологиялар және IoT

3. Деректер туралы ғылым

4. Киберқауіпсіздік, инфоком-

муникациялық жүйелер мен желілер

5. Математикалық және компьютерлік

модельдеу

6. Әлеуметтік-экономикалық жүйелерді

дамытудағы цифрлық технологиялар

Маңызды күндер

Мақаланы тапсыру: 20 қыркүйек, 2022

Қабылдау туралы хабарлама: 1 қазан, 2022

Соңғы нұсқасын ұсыну: 10 қазан, 2022

Тіркеу және төлеу: 18 қазан, 2022

Конференция күндері: 20-21 қазан, 2022

Өтетін орны

Халықаралық ақпараттық технологиялар
университеті (ХАТУ)
Манас көшесі 34/1, Алматы, Қазақстан
Аралас форматта

Мақаланы тапсыру

Аннотацияларды, суреттерді, кестелерді

және әдебиеттер тізімін қоса алғанда,

кем дегенде 10 беттен тұратын ағылшын

тіліндегі түпнұсқа, бұрын жарияланбаған

қолжазбаларды қабылдаймыз. CEUR

үлгісі (конференция сайтынан көруге

болады) және EasyChair мақалаларды

жүктеу қызметін пайдаланыңыз:

(https://easychair.org/conferences/?conf=dt

esi2022).

Конференцияның ресми тілі – ағылшын.

Әрбір қабылданған мақаланың кемінде

бір авторы жүйеге тіркелуі керек.

Конференция материалдары CEUR

Workshop Proceedings ретінде онлайн

басылымға жіберіледі, және Scopus

деректер базасында индекстеледі деп

жоспарланған.

Тіркеу жарналары

Конференцияны ұйымдастырушылармен байланысыңыз: conference@iitu.edu.kz 

«Білім, ғылым және өндірістегі цифрлық

технологиялар» атты
7-ші Халықаралық конференциясы

DTESI 2022
20-21 Қазан 2022, Алматы, Қазақстан

Стандартты тіркеу $50

ХАТУ қызметкерлері $40

Магистранттар мен докторанттар $35

https://easychair.org/conferences/?conf=dtesi2022


Цель конференции – обсудить последние научные результаты в области цифрового
развития общества, сформулировать исследовательские задачи и наметить подходы
и инструменты их решения. К участию в конференции DTESI приглашаются ученые,
преподаватели и исследователи.

http://dtesi.iitu.edu.kz

Треки конференции

1. Разработка программного обеспечения и 

инженерия знаний

2. Smart технологии и IoT

3. Наука о данных

4. Кибербезопасность, инфоком-

муникационные системы и сети

5. Математическое и компьютерное 

моделирование

6. Цифровые технологии в развитии социо-

экономических систем

Важные даты

Срок подачи статей: 20 сентября, 2022

Уведомление о принятии : 1 октября, 2022

Финальная версия: 10 октября, 2022

Регистрация и оплата: 18 октября, 2022

Даты конференции: 20-21 октября, 2022

Место проведения

Международный университет 

информационных технологий (МУИТ), 

Ул. Манаса 34/1, Алматы, Казахстан

Формат проведения – смешанный

Подача статей

Принимаются оригинальные, ранее

неопубликованные рукописи на

английском языке объемом не менее 10

страниц, включая аннотацию, рисунки,

таблицы и список литературы.

Пожалуйста, используйте CEUR шаблон

(доступен на сайте конференции) и

сервис загрузки статей EasyChair

(https://easychair.org/conferences/?conf=dt

esi2022).

Официальный язык - английский. По

каждой принятой статье должен быть

зарегистрирован минимум один автор.

Материалы конференции будут поданы

для онлайн публикации как CEUR

Workshop Proceedings, которые

планируются к индексированию в базе

Scopus.

Организационные взносы

Свяжитесь с организаторами конференции: conference@iitu.edu.kz 

7-ая Международная конференция

Цифровые технологии в образовании, 

науке и индустрии

DTESI 2022
20-21 Октября 2022, Алматы, Казахстан

Стандартная регистрация $50

Авторы с АО МУИТ $40

Магистранты и докторанты $35

https://easychair.org/conferences/?conf=dtesi2022

