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МААЛЫМАТ КАТ

«ИИМСИ -  ИЛИМДИНА ЧКЫЧЬГ аталышындагы IV  Эл аралык 
илимий-практикалык конференция

УРМАТТУУ КЕСИПТЕШТЕР!!!

2022-жылдын 15-ноябрь куну боло турган Илим, тарых жана ата-бабаларды 
эскеруу кундеруне арналган “ИИМСИ -  ИЛИМДИН АЧКЫЧЫ” аталышындагы 
Табигый-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы тарабынан уюштурулган IV Эл 
аралык илимий-практикалык конференцияга чакырабыз.

Конференциянын негизги максаты -  бугунку кундегу илимдин, билим беруунун, 
технологиялардын жана медицинанын енугуу мезгилинде жаралып жаткан ар кандай 
актуалдуу маселелерди ортого коюу менен сиздердин мыкты тажрыйбацыздарды биз 
менен белушуп, диалог тибинде баарлашуу жана чечуу.

Конференциянын уюштуруу комитета сиздин илимий багыттагы кызыктуу 
баяндамацыздын туп нускасын илимий кызыкчылыкта карап чыгат жана 
рецензиялангандан кийин мыкты баяндамаларды институттун “ИИМСИ жарчыеы” 
аталышындагы илимий-маалыматтык журналга акысыз жарыялайт.

Конференцияны етквруу формасы: онлайн, оффлайн

Жумушчу тил: кыргыз, орус, англис

Аталган илимий конференцияга катышуу учун томенку документтерди е-таП: 
айиг-агаеп@таИ.ги. а2акаИеу38@лш1.ги электрондук дарегине женотуу керек.

1. ©тунуч кат (ар бир автордуку езунче толтурулат, 1-тиркемени караныз);

2. Илимий макала орус, кыргыз, англис тилдеринде (илимий макалаларга коюлган 
талаптар менен тууу.ш тзгке сайтынан таанышсацыз болот)



Секциялык багыттар

1-секция: “Гуманитардык илимдер-коомду внуктуруунун негизи”

2-секция: “Табигьш жана так илимдердин илимдин внугуусундвгу орду”

3-секция: “Медицина илимдерининквйгвйлвру”

Маанилуу даталар:

Конференцияга катышуу учун жазылган илимий макалалар 2022-жылдын 5-ноябрына 
чейин кабыл алынат.

Конференцияны еткеруу датасы -  2022-жылдын 15-ноябры.

Конференцияны еткеруу орду

Илимий-изилдее медициналык-социалдык институту

Дарек: Кыргыз Республикасы, Жалал-Абадшаары Ленин кечесу-174

Байланыш учун

Тел.: (+996) 770294842;(+996) 777202168 

Е-тай: айиг-агаеп@таП.ги.. агакаНеуЗ8@,та11.ги

1-Тиркеме

КОНФЕРЕНЦИЯГА КАТЫШУУ АРЫЗЫН ТОЛТУРУУ ФОРМАСЫ

Катьппуучу тууралуу маалымат:

Аты-жену
Илимий даража, наам

Кызматы
Иштеген жери (мекеменин 
аталышы,шаар, мамлекет)

Байланыш телефондор
Электрондукдарек
Секциянын багыты

Баяндаманын аталышы


