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ҚРМУ профессорлық-оқытушылық құрамы 

Аты-жөні: Қалиасқаров Ерік Шәріпұлы 

Кафедра: «Жалпы хирургия курстармен» 

Пән: «Жалпы хирургия», «Хирургиялық аурулар» 

Лауазымы: Кафедра меңгерушісі 

Почта: e.kaliaskarov@medkrmu.kz 

Білімі:  

1. Қарағанды мемлекеттік медицина институты, емдеу факультеті (1993ж.)  

2. Аспирантура: С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазММУ (1996-1999гг.) 

3. Докторантура: ҚазММА, Астана қ. (2006-2009 жж.) 

Ғылыми жұмыстары: 

1. Кандидаттық диссертация: «Варикоцелені лапароскопиялық коррекциялау» 

(1999ж.), 14.00.27 – «Хирургия» мамандығы бойынша 

2. Докторлық диссертация: «Гиперпаратиреоз: диагностикасы, хирургиялық емі 

және сауықтыру» (2010ж.), 14.00.27 – «Хирургия» мамандығы бойынша 

Еңбек өтілі: 26 жыл, оның ішінде: медициналық – 26, педагогикалық – 24 жыл. 

1. 01.08.93ж. – 31.12.93ж. – АММИ факультеттік хирургия кафедрасы жанында 

«Хирургия» мамандығы бойынша интернатура. 

2. 1993-1995 жж. – Алматы облысындағы Тораптық теміржол ауруханасын 

хирург-дәрігері, 1995-1996 жж. – бас дәрігердің орынбасары.  

3. 1996-1999 жж. – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазММУ факультеттік 

хирургия кафедрасы жанында аспирантура. 

4. 2000-2005 жж. – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 Хирургиялық 

аурулар кафедрасының ассистенті, 2005-2006 жж. – сол кафедраның доценті.  

5. 2006-2009 жж. – ҚазММА Ұлттық ғылыми медициналық орталықтың 

жанындағы №3 Хирургиялық аурулар кафедрасының докторанты (Астана қ.). 

6. 2009-2016 жж. – С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 Хирургиялық 

аурулар кафедрасының доценті, 2016-2018 жж. – аталған кафедраның 

профессоры. 

7. 2018 жылдан бүгінгі күнге дейін – Қазақстан-Ресей медициналық 

университеті жалпы хирургия кафедрасының меңгерушісі.   
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Марапаттары, құрмет грамоталары:  

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ректорының құрмет грамоталары, 

дипломдары, ҚР Денсаулық сақтау Министрінің дипломы. 

 

Біліктілігін жоғарылату:  

1. «Кеуде және құрсақ қуыстары ағзаларының эндовидеохирургиясы» - 216 сағ. 

2. Денсаулық сақтау саласындағы сараптама қызметін ұйымдастыру» - 216 сағ. 

(2016ж.) 

3. «Коммуникативті дағдыдағы сарапшы» - 54 сағ. (2016ж.) 

4. «Medical education based on results: implications, opportunities and challenges» - 

72 сағ. (2018ж.) 

5. «Шұғыл хирургияның өзекті мәселелері» - 216 сағ. (2019ж.) 

Дайындықтың бағыттары: Жалпы хирургия, Торакоабдоминалды хирургия 

 

 

 

 

 

 


