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Лауазымы: оқытушы 
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Білімі: 

1. Бакалавр: Қазақ ұлттық медициналық университеті. С.Д.Асфендиярова (дәрігер 

гигиенист-эпидемиолог),Алматы, Қазақстан 

2. Магистратура: атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті С.Д. Асфендиярова 

(медицина ғылымдарыныңмагистрі, «Профилактикалық медицина» мамандығы), Алматы, 

Қазақстан 

3. Ғылыми тағылымдама: И.М. атындағы Бірінші Мәскеу мемлекеттік медициналық 

университеті Сеченов, Мәскеу, Ресей 

Ғылыми қызметі: «Қазақстандағы қайталанатын туберкулез эпидемиологиясының 

ерекшеліктері» тақырыбындағы диссертация» («Медициналық-профилактикалық бизнес» 

мамандығы бойынша медицина ғылымдарының магистрі, 2015 ж.). 

Жұмыс өтілі: 6 жыл: 

2020 (қаңтар) – қазіргі уақытқа дейін - НУО Қазақстан-Ресеймедициналық университеті 

2017-2018жж. - «Аман-Саулық» қоғамдық қоры 

Лауазымы: «90-90-90 мақсаттарға қол жеткізушең берінде қазақстандық АИТВ-ға 

медициналық қызмет көрсету сапасын мониторингілеу және насихаттау» жобасының 

логисті 

2013 -2014 жж.- Қазақ ұлттық медициналық университеті атындағы С.Д. Асфендиярова 

Лауазымы: эпидемиология кафедрасыныңаға лаборанты. 

2011 - 2012 жж. – Қазақтамақ тану академиясы 
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Лауазымы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Қазақстан 

Республикасында остеопороздың алдыналу бойынша кешенді бағдарламаны әзірлеу» 

жобасының кіші ғылыми қызметкері. 

2010 - 2011 жж.- коммерциялық емес корпорацияның Орталық Азия филиалы «Population 

Services International» (PSI) 

Лауазымы: СПИД, туберкулез және безгекпен күресу жөніндегі жаһандыққордың елдік 

гранты шеңберінде халықтың әлсіз топтары арасында АИТВ / ЖЖБИ мен есірткі 

тұтынудың алдын алуға бағытталған «Өрлеу» әлеуметтік жобасының бағдарлама 

үйлестірушісі (7 тур) 

Тамыз 2010 – Нидерландыдан келген эпидемиологтармен жұмыс. 

Лауазымы: аудармашы 

Біліктілікті арттыру: 

2021 ж. – «Қоғамдық денсаулық сақтау (медициналық-профилактикалық іс)» мамандығы 

бойынша «Гигиена және эпидемиологияның таңдамалы мәселелері» циклі бойынша 60 

сағат көлемінде біліктілікті арттыру сертификаты, «С.Д.Д. атындағы Қазақ ұлттық 

медицина университеті» КЕАҚ Асфендияров» 

2021 ж. – Халықаралық онлайн тағылымдама «Университет 4.0. Цифрлық 

трансформация», 2021 жылғы 7-23 сәуір, 72 сағат, Республикалық жоғары білім 

институты (сертификат) 

2021 ж.  - «Қысқы мектеп» аясында онлайн-біліктілікті арттыру курсы 

2017 ж.- Омбы мемлекеттік университетінің базасында «Ана болу психологиясы. 

Табиғитамақтану» онлайн курсы. Ф.М. Достоевский 

2017 ж.- Канададағы эпидемиология бойынша «Эпидемиологиялықәдістер» курсы 

2016 ж.- Канададағы «Денсаулық жағдайын өлшеу» эпидемиология бойынша онлайн 

курс 

2016 ж. - Канададағы «Негізгі эпидемиологиялық ұғымдар» эпидемиология бойынша 

онлайн курс 


