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Қазақстан – Ресей медицина 

университеті еліміздегі ең ірі 

жекеменшік жоғары оқу орны

( мем.лицензия АБ0026246),

бірнеше рет мемлекеттік 

аттестациядан(1998,2003,

2007,2012,2017)және мемле-

кеттік үлгідегі диплом 

беріледі.

2010 жылы 

ЖОО Қазақстан-

Ресей медицина 

университеті 

болып аталды.

Біздің тарихымыз 1992 

жылы ірі саяси және 

экономикалық қайта 

құрулар толқынында 

басталды, онда жоғары 

білім беру ғылымын 

реформалауға маңызды 

орын берілді.

ҚР Ғылым академиясының 

академигі , ҚР Медицина 

ғылымдары академиясының 

президенті, Халықаралық 

хирургтар қауымдастығының 

мүшесі, Қазақстанның Халық 

Қаһарманы Мұхтар Әлиұлы Әлиев 

профессор К. М. Маскеев, 

В. С. Голубченко және О. А. Пановамен 

бірге ТМД-дағы алғашқы жеке 

меншік жоғары оқу орындарының 

бірін құрды.
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ЦИКІЛДІК БІЛІМ БЕРУ

МАГИСТРАТУРА

БІЛІКТІЛІГІН 
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КУРСТАРЫ

ДОКТОРАНТУРА

РЕЗИДЕНТУРА

ИНТЕРНАТУРА

БАКАЛАВРИАТ

КОЛЛЕДЖ



Біз – новациялық, әлеуметтік-бағытталған, тәжірибелік-
бағдарланған, халықаралық деңгейде танылған уни-
верситет.

МИССИЯ

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
бағдарламаларында білім алушыларды даярлаудың 
икемді моделін, соның ішінде процестерді цифрланды-
руды жүзеге асыратын барлық мүдделі тараптармен 
белсенді байланысты қолдайтын ұлттық және халықа-
ралық деңгейде танылған Университет болып табылады.

БОЛЖАМЫ

ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Команда: біз – алға қойған мақсаттарға тиімді жетуге ұмтылатын жоғары бі-
лікті пікірлестерміз.

Белсенділік: біз алда тұрған өзгерістер мен оларды іске асыру үшін жауап-
кершілікті өзімізге ала отырып, оза жұмыс істейміз.

Тұтынушы: біз өз қызметтерін тұтынушылардың өмірі мен денсаулығы үшін 
жауапты болатын фактілер мен тәуекелдерге негізделген оңтайлы шешім-
дерді қабылдауға қабілетті келесі буынды құрудамыз.

Өзара қарым-қатынасты басқару: біз қызметкерлер мен бөлімшелер арасын-
дағы коммуникацияның барынша ашық, адал және тиімді процесі негізінде 
қызмет жасаймыз.

Үдерістік тәсіл: біз берілген сапа деңгейінде қойылған мақсаттарға жету үшін 
жүйелік негізде ұйым үдерістерін анықтаймыз және басқарамыз.

Бейілділік: біз – әлеуметтік-жеке құзыреттілікті үздіксіз дамыту, өзін-өзі жү-
зеге асыру, кәсіби және тұлғалық өсу және өзін-өзі белсендендіру үшін мүм-
кіндіктер жасау арқылы стейкхолдерлеріміздің адалдығын қалыптастырамыз.



АР-НАМЫС КОДЕКСІ УНИВЕРСИТЕТТІҢ БАРЛЫҚ 

БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫ ОРЫНДАУЫ МІНДЕТТІ

Университет білім алушылары мемлекеттік рәміздерді,әнұранды, 
туды, мемлекеттік тілді  егемендіктің маңызды атрибуты  Қазақстан 
Республикасының патриоты ретінде жоғары құрметтейді.

Университет білім алушысы жоғары  медициналық мектепті 
танытатынын әрдайым есте ұстауы керек, оның қадірін және 
имиджін бағалап, медицинаның игі дәстүрлерін сақтайды және 
дамытады.

Университет білім алушысы оқытушыға ризашылықпен және 
құрметпен қарайды.

Университет білім алушысы өзінің кәсіби құзыреттілігін, ғылыми 
білімін емделушіге қатысты ақпараттың құпиялылығы принципіне 
бейімділігін түсінеді.

Университет білім алушысы оқу үлгерімі үшін тәртіпті, мінез-құлық 
нормаларын сақтауда  өз жауапкершілігін мойындайды және 
университеттің  ішкі тәртіп ережелерін сақтайды.

Университет білім алушысы денсаулықты саналы салауатты өмір 
салты қажеттілігі деп санайды және маскүнемдік, бұзақылық, 
нашақорлық және т. б. түріндегі бейәлеуметтік көріністерді 
белсенді түрде тоқтатады.

Университет білім алушысы жалпыадамзаттық моральдік-этикалық 
қағидаларды, ұлтаралық алауыздықтарға, діни экстремизмнің және 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының әлеуметтік емес 
көріністерін болдырмауды басшылыққа алады.

Университет білім алушысы студенттік 
ынтымақтастықты интернационалдан-
дыру қажеттілігін мойындайды

Университет білім алушысы «Қазақстан-
Ресей медициналық университеті» 
МЕББМ білім алушыларының негізгі 
этикалық құжаты  Ар-намыс 
кодексін мүлтіксіз  орындайды.



ТЕСТ ОРТАЛЫҒЫНДА БІЛІМ АЛУШЫЛАР АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ 

ЕМТИХАН ТАПСЫРАДЫ

СІЗГЕ ТЕСТ ОРТАЛЫҒЫ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?

КЛИНИКАЛЫҚ ОҚУ ОРТАЛЫҒЫ ҚАЙДА ОРНАЛАС-
ҚАН ЖӘНЕ ОЛ НЕ ҮШІН КЕРЕК?

ТІРКЕУШІ КЕҢСЕ КЕЛЕСІ СҰРАҚТАРЫМЕН 
АЙНАЛЫСАДЫ:

ДЕКАНАТҚА КЕЛЕСІ СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП БЕРЕДІ:

КЛИНИКАЛЫҚ ОҚУ ОРТАЛЫҒЫ ТӨРЕКУЛОВА 71 ҒИМАРАТЫНДА ЖЕРТӨ-

ЛЕДЕ ОРНАЛАСҚАН. БІЛІМ АЛУШЫЛАР КЛИНКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДА 

ӨЗДЕРІНІҢ ПРАКТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН МАШЫҚТАЙДЫ.

• БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУЫНЫҢ ЖЕТІСТІГІН(ҮЛГЕРІМІН) ЕСЕПТЕЙДІ;

• ТРАНСКРИПТІНІ БЕРУ;

• ЖАЗҒЫ СЕМЕСТРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ;

• ЖЕКЕ ІСТЕРДІ САҚТАУ;

• БІТІРУШІЛЕРГЕ ДИПЛОМ БЕРУ.

• ОҚУ ОРНЫНАН АНЫҚТАМА АЛУ (ВОЕНКАМАТҚА, 

   ГЦП ЖӘНЕ БАСҚА ДА);

• ӨТІНІМДЕРДІҢ БАРЛЫҚ ТҮРІНЕ БЕРУ (НАУҚАСТА-

   НУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ САБАҚТАРДЫ ҚАЙТА ӨТЕУ, 

   ОҚУДАН ШЫҒАРЫЛУ, АУЫСУ ЖӘНЕ Т.Б.;

АКАДЕМИЯЛЫҚ СҰРАҚТАР:

• СТУДЕНТТІК БИЛЕТТІ АЛУ;

• ОҚУ АҚЫСЫ БОЙЫНША СҰРАҚТАР;

• ОНАЙ-КАРТ БЕРУ.

ДЕКАНАТ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТЫ ЖӘНЕ ӨТІНІШТІ КӨРСЕТКЕН КЕЗДЕ ДӘЛЕЛДІ 

СЕБЕПТЕРМЕН ЖІБЕРІЛГЕН САБАҚТАРДЫ ҚАЙТА ӨТЕУ ТУРАЛЫ ӨКІМ ШЫҒАРАДЫ.



ҚАБАТ ҚАБАТ ҚАБАТ ҚАБАТ

ҚАБАТ ҚАБАТ ҚАБАТ ҚАБАТ

ҚАБАТ ҚАБАТ ҚАБАТ ҚАБАТ ҚАБАТ

Асхана, 
Анатомия 

кафедрасы 
анатомиялық 
мұражаймен, 

медпункт

Тіркеуші 
кеңсе, 

Тест орталығы, 
Ақпараттық-

коммуникациялық
техологиялар 

кафедрасы

Әскери 
кафедра

Фармация 
кафедрасы, 

молекуларлық 
биология 

және генетик, 
химия және 
биохимия 
курсымен, 

электрондық 
кітапхана

Кафедра 
физиология, 

денсаулық сақтау, 
патологиялық 
физиология,

патологиялық 
анатомия, 

микробиология, 
фармакология

Қазақстан 
тарихы 
және 

әлеуметтік-
гуманитарлық 

пәндер 
кафедрасы

Деканат, 
жастар саясаты 

орталығы, 
магистратура 

және
докторантуры, 

резидентура бөлімі, 
біліктілікті арттыру 

курсы

Әкімшілік 
және 

ректордың 
қабылдауы, 

халықаралық 
қатынас 
бөлімі

Қашықтықта 
оқыту бөлімі, 

клиникалық оқу 
орталығы,

стоматология

Кітапхана, 
кафедра және 

шетелдік 
бөлімнің деканаты,
М.Алиев атындағы 

мұражай

Денешынықтыру 

залы

Оқу 

кабинеттері

Оқу 

кабинеттері



Запастағы офицерлерді даярлау бағдарла-
масы бойынша оқу үшін, құжаттар 2 курс 
студенттерінен (5 жыл оқу мерзімімен) 
қабылданады.

Запастағы сержанттарды даярлау бағдар-
ламасы бойынша оқу үшін, құжаттар 1, 2 
(4 жылдық оқумен) және 1, 2, 3 курс (5 жыл 
оқу мерзімімен).

Байқауға 24 жастан асқан студенттер бір жыл бойы қатыса алады конкурс, 

соның ішінде студент қыздар. Әскери кафедрада оқуға студенттерді іріктеу 

іріктеу арқылы жүзеге асырылады сәйкес конкурстық негізде комиссия теру 

жоспары, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі бекітеді. Запастағы 

офицерлер бағдарламасы бойынша әскери дайындық сәйкес жүргізіледі мем-

лекеттік білім беру тапсырысы және ақылы негізде. Әскери запастағы сер-

жанттар бағдарламасы бойынша оқыту ақылы негізде жүзеге асырылады.

ҚАБАТ

Әскери 
кафедра

ӘСКЕРИ КАФЕДРА



ЖЫЛЖЫМАЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КЕШЕНДЕР

ЖМК- бұл ең заманауи жабдықтармен, соның ішінде жүрек-қан тамырлары 
ауруларын диагностикалау саласындағы  замананауи кардиовизор аппара-
тымен жабдықталған доңғалақтардағы нағыз аурухана.

2009 жылдан бастап 

ҚР барлық аудандары 

медициналық тексе-

румен жабдықталған

200 000 
науқасқа 

медициналық 
көмек көрсету

1000 
маман 

дайындалды

20 балалар 
үйінде  

диагностикалық 
және емдік 

көмек жасалды





СТУДЕНТТІК ҰЙЫМДАР

KRMU family-бұл біздің университеттің үгіт-насихат тобы. 
Біз кәсіптік бағдар берумен айналысамыз "Ашық есік 
күндерін" өткіземіз,  университетімізді мектептерде, 
колледждерде таныстырамыз,   ішкі сауалнама жүргіземіз,  
біздің және басқа студенттер арасында ЖОО туралы  оң 
көзқарас қалыптастырамыз. Біз "Маркетинг және қоғаммен 
байланыс бөлімінің" барлық жобаларына қатысамыз және 
көптеген қиын жұмыстарды орындаймыз.

ҒСҮ - клиникалық анатомия және жедел хирургия – бұл 
Қазақстанда ғылымды ілгерілету үшін ҚазРесМедунивер-
ситеттің МЕББМ ғылыми жетістіктер саласында студент-
тердің мүдделерін көрсететін ғылыми-практикалық ұйым, 
бастапқы курс студенттерінің теориялық және практика-
лық базасын қалыптастыру, студенттерді зертханалық 
жануарлармен клиникаға дейінгі және эксперименттік 
жұмыстарды жүргізуді оқытумен айналысады.

КазМСА- студенттік медициналық ұйымдардың халықа-
ралық федерациясының құрамына кіретін студенттік 
коммерциялық емес ұйым. Ұйымның қызметі 6 тұрақты 
Комитетке бөлінеді: SCOPH,SCORP,SCORA,SCOME,SCOPE, 
SCORE.

Қауымдастық медициналық студенттердің мүдделерін 
көрсетеді және мәдени-экологиялық, ойын-сауық, 
әуесқойлық, спорттық, ғылыми және білім беру іс-шара-
ларын ұсына отырып, қазіргі медициналық ортада болашақ 
мүмкіндіктерді тиімді жүзеге асыруға ықпал етеді.

Morphine-team би өнерін сүйетіндерді біріктіру үшін 
құрылған ұйым. Студенттік би ұйымы шығармашылық 
әлеуетті ашуға және жарқын эмоцияларға ие болуға 
көмектеседі



«SAVERS» 

НАМЫС НАМЫС 

СТУДЕНТТІК ҰЙЫМДАР

Дебат клуб  «Меdlife»  - эрудиция деңгейін жоғарылатады 

және айналада және әлемде болып жатқан оқиғаларға 

талдау жасауға көмектеседі. Біз студенттерге сауатты 

дәлелдерді таңдауға және оларды ең жақсы түрде ұсынуға 

өз көзқарасын қорғауға үйретеміз. Дебитор болу дегеніміз-

жағдайды түсіндіре білу, негізделген қорытынды жасау 

және алған білімдерін дұрыс қолдану.

 

HEALING VOICE- Бұл шығармашылық музыкалық ұйым, 

оның негізгі мақсаты университеттің имиджін ілгерілетуге 

ықпал ету болып табылады. инстурменталдық музыканы 

ұлтаралық қарым-қатынас құралдарының бірі ретінде дамыту, 

оның ішінде ҚР Ұлттық тілінде музыканы кеңінен дәріптеу, 

сондай-ақ студенттердің жоғары жалпы мәдениеті мен 

төзімділігін тәрбиелеу.

"SAVERS" - бұл еріктілердің ерікті бірлестігі, ол халықтың 

игілігі үшін көмек көрсетуге негізделген. "Savers" шала туған 

балаларға арналған заттарды тоқудан бастап Қазақстанның 

шалғай өңірлерінде медициналық көмек көрсетуге дейінгі 

түрлі бағыттарды қамтиды. Бұл студенттерде мейірімділік, 

қайырымдылық  қасиеттерді ашуға көмектесетін ұйым

НАМЫС " спорттық-патриоттық ұйымы спорт пен салауатты 

өмір салтын насихаттау үшін құрылды . Біздің білімалушы-

лардығ арасында  арасында ең беделді халықаралық 

жарыстардың жүлдегерлері мен жеңімпаздары көп.



KRMU. EDU . KZ. САЙТЫ БОЙЫНША ГИД
Сайттан Сіз келесі ақпараттарды аласыз

  1. «Біз туралы»бөлімде ЖОО туралы ауқымды ақпарат

2. «Қабылдау комиссиясы»қосымшасында университеттің білім беру 

бағдарламалары «Бакалавриатә,» «Интернатура»,

«Магистратура», «Резидентура». «Докторантура»оқуға түсу туралы

3. « Ректор блогы» ҚРМУ   ректорының өмірбаяны және ғылыми 

мақалалары

4.    Сіз үшін  « Студентке» бөлімі   Сіз бізде оқисыз ба? 

5. Өзге елдерден оқуға түскендер  үшін  «Шетелдік студентке»

6. « Ғылым» туралы 

7. Қашықтықтан оқыту үшін «ҚОТ»

8. «Халықаралық ынтымақтастық» Әлемнің бірнеше университетінен 

білім алу мүмкіндігі

9.»Мансап орталығы»  жарқын болашаққа бізбен бірге

10. «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру» оқу цикілін 

жалғастыратындарға арналған 

11  «Кітапхана» білім әлемәне саяхат

12. «Жаңалықтар» университеттің соңғы жаңалықтары 

13. « Сыбайлас  жемқорлыққа қарсы бөлімі» университеттің жқмысын 

жақсарту бойынша  ұсыныстар



УНИВЕРСИТЕТТІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІМЕН 
ЖҰМЫС ЖАСАУ ҮШІН  СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН 
НҰСҚАУЛЫҚ

а также к Moodle (система электронного обучения). 

-е-Студенттік- 
 ( сандық студенттік 

билет)  

-Платонус-
(электрондық журнал 

және тестік жүйе)    

-е-Сертификат- 
(электрондық  серти-

фикаттарды іздеу)

!

Ыңғайлы болу үшін студентке қажетті барлық сілтемелер 
Университеттің ақпараттық жүйелері бетте жинақталған.

Университетке қабылдау кезінде әр студент бірыңғай 
логинмен уақытша пароль алады.

Логин оқудың барлық мерзіміне бір рет беріледі және ауыстыруға 
жатпайды. Парольді бірінші кірген кезде Платонуста өзгерту керек, 
ауысқаннан кейін пароль университеттің барлық ақпараттық 
жүйелері үшін жарамды.



е-Студенттік

Платонус

 е-Сертификат 

Moodle 

                                            Сандық студенттік билет студентке қабыл-

дау кезінде беріледі, студент туралы ақпаратты қамтиды: фото, тегі, 

аты, факультеті, курсы және тобы, сандық қолтаңбасы бар. 

Фотосурет студентке  е-Студентке алғаш кірген кезде жасалады.

                      Университеттің ақпараттық жүйесі, соның ішінде-

студенттердің сабаққа қатысуы мен үлгерімін есепке алудың элекө

трондық журналы, сондай - ақ аралық және қорытынды тестілерді 

тапсыруға арналған тест жүйесі. Ақылы қызметке мобильді қосымша 

арқылы да қол жеткізуге болады.

                    Студенттердің конкурстарға, конференция-

ларға және басқа да іс-шараларға қатысқаны үшін алған сертификат-

тарды берудің ақпараттық жүйесі.

                              - бұл модульдік  оқу ортасы, ол оқу процесіне көмек-

теседі. Бұл ортада  студент әртүрлі курстарға арналған электронды оқу 

материалдары жасалады. Осылардың көмегімен  жаңа тақырыптарды 

оқып, тапсырмаларды орындай аласыз, форумдарға қатыса аласыз, 

оқытушымен  және курстардың басқа қатысушыларымен қарым-қаты-

нас жасай аласыз, өзінің   бағаларын  және тағы басқа тапсырмаларды 

көре алады. Оқу материалдары қол жетімді және кез-келген жерде бұл 

оқытуды ыңғайлы және тиімді етуге мүмкіндік береді . Мооdl-ге қол 

жеткізу мобильдік қосымшалар арқылы да қолжетімді.

Университеттің ақпараттық жүйелерінің жұмысы бойынша студент қолдау 

қызметіне хабарласа алады:  8-707-338-3183 (WhatsApp, тек хабарламалар).



МООdle дегеніміз не?

Мооdle- бұл модульдік объектіге 

бағытталған динамикалық оқу ортасы, 

ол оқу процесін ұйымдастыруға 

көмектеседі.

Бұл ортада әртүрлі курстарға арналған 

электронды оқу материалдары 

жасалады

 Осылардың көмегімен Сіз әлі де жаңа 

тақырыптарды оқып, тапсырмаларды 

орындай аласыз, форумдарға қатыса 

аласыз, оқытушымен  және курстардың 

басқа қатысушыларымен қарым-қатынас 

жасай аласыз, өзіңіздің  бағалау және 

тағы басқа тапсырмаларды көре аласыз

Оқу материалдары қол жетімді және кез-

келген жерде бұл оқытуды ыңғайлы 

және тиімді етуге мүмкіндік береді 

Ортада әр пайдаланушыға белгілі бір 

мүмкіндіктер мен құқықтардың өзіндік 

рөлі тағайындалады.

Студент курс материалдарын қарауға 

және тексеру жұмыстарының түрлі ролін 

орындауға құқылы, сондай-ақ 

форумдардағы талқылауларға, чатқа 

қатыса алады, курстың басқа 

қатысушыларына жеке хабарламалар 

жібере алады 

МООDLEМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ БОЙЫНША СТУДЕНТКЕ 

АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ 

Егер Сізде    МООdlе жүйесінің  өзінде қажетіңізді ала алмасаңыз 

  бойынша біздің байланыс мәліметтер http/platonusmedkrmu.kz

көрсетілген. Мәселелерді жазыңыз біз сізге кешіктірмей 

көмектесеміз.



Қалалық жедел жәр-

дем ауруханасы (ЖЖА)

ҚРМУ-дан ЖЖА

ҚРМУ-дан Динамо 

стадионына дейін 

ҚРМУ-дан Медлаин  

Өұрманғазы 98

ҚРМУ-дан қалалық 

студенттік емханаға 

дейін 

ҚАЙДА/ҚАЛАЙ БАРУҒА БОЛАДЫ?



Кәсәби практика және клиникалық жұмыс бөлімі бірлесіп ынтымақтасып 
жұмыс істеу туралы  облыстық, қалалық 85 клиникалық базалармен 
ұзақтығы 1жылдан 3 жылға дейін  білім алушылардың конингентіне  
сәйкес  келісім шартқа отырды.

Жыл сайын клиникалық базалардың тізбесі оқу-өндірістік практиканы 
өткізу мамандықтар бойынша сұранысқа ие ПОҚ  дайындық 
қажеттіліктерін ескере отырып қайта қаралады. Студенттерді клиникаға 
жіберу санитарлық кітапшаны ресімдеу бойынша жүзеге асырылады. 
Базалық мекеменің дайындық дәрежесі оқу жылының басында клиника 
бойынша жауапты тұлғамен анықталады.

ШЖҚ МКК« №9  Алматы қаласының қалалық емханасы»  Шолохов 
көшесі 17

МКҚК « №2 Қалалық балалар ауруханасы» Алматы қаласы 
Алтынсарин даңғылы 54

ШЖҚ МКК «Қалалық студенттік емхана» Алматы қаласы, бульвар 
Бұхар жырау,14

МКҚК « Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының 
шаруашылық жүргізу құқығындағы №1 қалалық клиникалық 
ауруханасы» Алматы қаласы, Қалқаман ықшам ауданы 

МКК «№17 шаруашылық жүргізу құқығындағы   Алматы қалалық 
емханасы» Алматы қаласы, Басенов к-сі

ШЖҚ МКК « қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасы»   
Алматы  қаласы, Қазыбек би көшесі 96

Қазақстан Республикасының Алматы қаласы бойынша 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Алматы қаласы, 
Жібек жолы көшесі 5

ШЖҚ РМК  ҚазҒЗИ онкология и радиология  Алматы қаласы Абай 
даңғылы 91

МКҚК «№7  шаруашылық жүргізу құқығындағы   Алматы қалалық 
емханасы»

АҚ « А. Н. Сызғанов атындағы ҰҒХО» Алматы ұаласы , Желтоқсан  
көшесі 62

КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАР



КЛИНИКАЛЫҚ БАЗАЛАР

«Меdline»клиникасы ЖШС,Құмманғазы көш,98 Алматы қ.

МКҚК АОА Алматы облысы, Іле ауданы ,Өтеген батыр поселкісі, 
Титов көшесі ,30
 
ШЖҚ МКК «Алматы көпсалалы клиникалық аурухана» Алматы қ, 
Демченко көщесі 836
 
ШЖҚ МКК «Қалалық клиникалық аурухана №4» Алматы қ, Папанина 
көшесі 220

ШЖҚ МКК « Қарасай Орталық  аудандық аурухана» Қаскелең қ, 
Жанғозина көшесі,14
  
ШЖҚ РМК «Санитарлық-эпидемиологиялық экспертиза және 
мониторингтеу ғылыми-практикалық орталығы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық  Экономика министрлігі  тұтынушылардың 
құқығын  қорғау комитеті .Алматы қ, Әуезов көшесі,84үй.

МКҚК «№22 Қалалық  емхана» Алматы қ, Шаңырақ ықшам 
ауданы2ұЖанқожа батыр көшесі 193а

ЖШС «Авторлық медицина» Алматы қ, Қарасай батыр көшесі, 152
 
ШЖК РМК «Ботаника және фитоөнім институты»ҚР БжҒМ,Алматы 
қаласығ Тимирязева көшесі 36 үй

АҚ « Академик Б.У.Жарбосынов атындағы Урология ғылыми 
орталығы» Алматы қаласы,050060, Басенова көшесі 2

РМКК» Хамза Жуматов атындағы  гигиена және эпидемиология 
ғылыми орталығы» Қазақстан Республикасы Ұлттық  Экономика 
министрлігі  тұтынушылардың құқығын  қорғау комитеті Алматы 
қаласы, Мақатаева көшесі,34

РМКК «Сот медицинасы орталығы ҚР БжҒМ»  Алматы филиалы 
Алматы қаласы Қазыбек би көшесі, үй 117в 

Республикалық мемлекеттік мекеме «Қазақстан Республикасы 
қорғаныс Министрлігі Орталық әскери стоматологиялық емхана» 
Алматы қаласы. Жандосов көшесі 53



ҚРМУ-ДІҢ КИІМ ҮЛГІСІ                                            

Ақ қалпақ,
ақ халат

Көк\қара 
джинсы

Қысқа юбка

Шляпі

Қысқа 
көйлек  

Жыртық 
джинсі                                                                                                                                         

Кроссовкі,
классикалық 
аяқ-киім  
шәркей

Классикалық 
киім үлгісі



ҚАЙ ЖЕРЛЕРДЕН ТАМАҚТАНУҒА 

БОЛАДЫ?

ҚРМУ асханасы
1-этаж

ВАНАNDI BURGER
Тез тамақтанатын орындар
Абылайхан даңғылы,68
Орташа баға 1200 теңге 
Асхана;бургерлер

BFTYROFF ПЛОFF AND PIZZA,кафе
Панфилов көшесі  92
Орташа  баға 2000т
Асхана шығыстық, европалық,

желілерДодо пицца 
Қонаев көшесі 41
Орташа баға 2000т
Асхана; италиялық

Zheka s Loner  PLOU HoUSE
Тез тамақтанатын орындар
Панфилов көшесі 113/56
Орташа баға 1500 теңге 
Асхана; Америкалық,  түріктікі, италиялық

Gаganat,асханалар желісі
Райымбек даңғылы,152
Бизнес-ланч  700 теңге

COFFE TOP Espressо bar
Гоголь көшесі,99
Орташа  баға 900 теңге 



:

КӨМЕКШІ 

Аяжан минимаркеті
«Аяжан» минимаркетінен керегіңіздің бәрін табасыз; 

кеңсе заттары,тәттілер,үй тағамдары және тамақтанып 

демалуға мүмкіндік мол.



ҚЫЗЫҚТЫ ОРЫНДАР

Әншілер,суретшілер,бишілер..
Мұнда тәулік бойына қызықты 
әрі көңілді
Жібек жолы даңғылы,81

ОӘМ Сауда орталығы
Абылайхан даңғылы,62
10:00-22:00 жұмыс істейді

Мақатаева 127/Сейфуллина,483
Күнделікті 10;00-22;00

Жібек жолы 104,
Тәулік бойы

Гоголь көшесі 1

Тәулік бойы

М.Горькии атындағы 
саябақ

28 Панфиловшылар 
паркі



ҚАЙ ЖЕРДЕ БАСЫП ШЫҒАРУҒА БОЛАДЫ?

АrtPrint Com ЖШС
Молдағұлова,32
Жұмыс уақыты
10:00-18:00

Көшірме орталығы
Абылайхан даңғылы,46
08:00-20:00



КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОСНОВАН В 1992 ГОДУ

РЕКТОРСКИЕ ГРАНТЫ 
НА РЕЗИДЕНТУРУ
Специальность: 
«Медицина 
чрезвычайных
ситуаций и 
катастроф»
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АҚПАРАТТЫҚ БАЙЛАНЫС



Зачем нужно подписаться на Instagram КРМУ?

Зачем нужно подписаться на Telegram КРМУ?

В инстаграме КРМУ мы публикуем все самые свежие новости и 

объявления для студентов. Так же Вы всегда можете написать в 

direct и получить ответы на вопросы, с которыми Вы столкнулись во 

время обучения.

В телеграмм-канале Вы можете узнать много полезной информации, 

которая пригодится Вам в обучении, а также посмотреть расписание 

и остальные важные новости. Например, «Дневник студента», где 

любой студент из КРМУ может анонимно рассказать про свойдень и 

поделиться впечатлениями. Также в телеграмм-канале мы 

обсуждаем фильмы, вспоминаем любимую музыку и занимаемся 

самообразованием.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ? 

Зачем нужно подписаться на сообщество в ВКонтакте КРМУ?

В Вконтакте вы можете получить свежую информацию и новости о 

Крму. Так же, задав вопрос в комментариях под любым постом, 

незамедлительно можно получить обратную связь. Вконтакте 

студенты имеют возможность делиться мнениями, комментариями, 

отзывами, участвовать в опросах и голосованиях.

В Facebook мы публикуем больше медицинского контента, так что 

ты можешь подписаться и следить за медицинскими новостями там. 

Зачем нужно подписаться на Facebook КРМУ?

Зачем нужно подписаться на Youtube КРМУ?

На Youtube-канале мы постоянно публикуем видео об университете, 

видео развлекательного контента, снятые нашими студентами и 

прямые эфиры с врачами.
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