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Алматы мемлекеттік медицина институты, 1962-1968жж. Мамандығы Емдеу ісі. 

 

Ғылыми-педагогикалық қызмет: 

1. Алматы мемлекеттік медицина институтының Патологиялық физиология 

кафедрасының ассистенті, 1968-1969жж. 

2. Кеңес Әскері қатарындағы қызмет (КСРО) – жеке батальонның медициналық пункт 

лазаретінің бастығы, 1969-1971 жж. 

3. Алматы мемлекеттік медицина институтының Патологиялық физиология 

кафедрасының ассистенті, 1971-1980 жж. 

4. Алматы мемлекеттік медицина институтының Патофизиология бөлімінің Орталық 

ғылыми-зерттеу зертханасының аға ғылыми қызметкері, 1980-1995 жж. 

5. Алматы мемлекеттік медицина институтының Орталық ғылыми-зерттеу зертханасының 

меңгерушісі, 1995-1997 жж. 
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6. Алматы мемлекеттік медицина институтының ғылыми-зерттеу орталығының директоры, 

1997-2002 жж. 

7. Ғылыми атағы - КСРО Жоғары аттестаттау комиссиясымен бекітілген аға ғылыми 

қызметкер, 1990 жыл. 

8. ҚазММУ фармацевтикалық өнімдерді сынау-талдау зертханасы директорының 

орынбасары, 1997-2002 жж. 

9. ҚазММУ ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі және "хирургия, офтальмология және 

травматологияға жаңа технологияларды әзірлеу және енгізу" және "Қазақстан 

медицинасының басым проблемалары: туберкулез, вирустық гепатит, Жарақат кезінде 

диагностика, ағымды болжау, алдын алу және емдеу әдістерін жетілдіру" ғылыми-

техникалық бағдарламаларының жауапты орындаушысы, 1997-2002 жж. 

10. ҚазММУ фармацевтикалық өнімдерінің шаруашылық есептегі сынақ-талдау 

зертханасы директорының орынбасары, 1997-2002 жж. 

11. Қазақстан Республикасы Жоғары аттестациялық комиссиясының сарапшысы, 1998-

2000жж. 

12. "Almaterra Med" ЖШС дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

сертификаттау жөніндегі органның бас директоры, 2003-2011жж. 

13. ҚазҰМУ Патофизиология кафедрасының оқытушысы, 2009-2010жж. 

14. Қазақ Мемлекеттік Медицина университетінің диссертациялық кеңесінің мүшесі. С.Д. 

Асфендиярова, 2002-2011жж. 

15. ҚазҰМУ Патофизиология кафедрасының доценті, 2010-1013 жж. 

16. ҚазҰМУ Патофизиология кафедрасының профессоры, 2013-1019жж. 

17. 2011-2013жж. "ересек және ескі жануарлардағы нормо - және гипобарикалық 

гипоксияның көмегімен ауыр металдардың гемотоксикалық әсерін және ағзаның қорғаныс-

бейімделу механизмдерін активациялау мүмкіндігін зерттеу" тақырыбы бойынша ҚР БҒМ 

ҒТБ қатысты. 

18. Менің басшылығыммен ҚР ЖАК бекіткен 2 кандидаттық диссертация қорғалды. Мен 

85-тен астам ғылыми жұмыстар жарияладым. 

 

Біліктілікті арттыру: 

1. Н. И. Пирогов атындағы 2 МММИ-де оқытушылардың біліктілігін арттырудың 2 айлық 

курсы., 1977 ж. 

2. 1,5 айлық біліктілікті арттыру курсы ЦОЛИУВ (Мәскеу қ.), 1983 ж. 

3. С. Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ құрамының ПОҚ біліктілігін арттыру 

кафедрасындағы жетілдіру циклы " Заманауи медициналық жоғары білім берудегі 

оқытудың психологиялық-педагогикалық шеберлігі "тақырыбы бойынша, 2012 ж. 



4. "Медициналық Білім және ғылым ұйымдарының оқытушысы" мамандығы бойынша 

біліктілігін арттыру АГИУВ, Алматы, 2012 ж. 

 

Еңбек өтілі: 52 жыл 

Педагогикалық өтілі: 25 жыл. 

Марапаттар: 

1. ҚазҰМУ атынан алғыс хат, 2011 ж. 

2. ҚазҰМУ алтын медалі. С. Д. Асфендиярова, 2014 жыл. 

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Еңбек ардагері медалі, 2018 

жыл. 

 


