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ҚҰРМЕТТI ӘРІПТЕСТЕР! 

Сіздерді 2021 ж.  қаңтардың 5-де Алматы экономика және статистика 

академиясында  өтетін  мемлекет және қоғам қайраткері, экономика ғылымдарының 

докторы, академиялық профессор Шәменов Атамұрат Мөрәліұлының 70 жылдығына 

арналған «Экономика, экология, аграрлық саясат және кадрлар даярлау» атты   

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференцияға шақырамыз. 

 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын. 

Конференцияға қатысуға өтінім  және баяндамаларды 2021 ж. қаңтардың 5-не 

дейін Word форматта Анламасова Ж.Т.   хатшының anlamasova_jazira@mail.ru 

электрондық поштасына жіберу қажет.   

Файлдың атауында бірінші автордың тегі көрсетілуі тиіс, мысалы:  Ахметов. 

Конференция  сырттай қатысу арқылы өтеді. 

Баяндамалар 2021 жылдың 5 қаңтарынан кейін ISBN беріле отырып, конференция 

материалдарынд ажарияланады және интернетте сілтеме бойынша еркін 

қолжетімділікте орналастырылады http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/ 

 

 

     Баяндама мәтінінің құрылымы және оны ресімдеудің талабы 

Баяндаманың  аты   

Ахметов1 Б.В.э.ғ.к., проф.,  Серіков2 Р.З. PhD, Иванов1 А.П., магистрант 

 1Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

2Академия «Қайнар», Алматы қ. 

E-mail......... 

Мәтіннің көлемі 5 беттен аспайтын, Times New Roman шрифтімен 

(биіктігі – 12, интервал - 1, абзац – 1,25, сол жағы – 2,5 см., қалғаны – 2 см.,)   

болуы тиісті. 

Баяндаманың мазмұнына авторлар жауап береді. 

Қолданылған дереккөздер тізімі 

1. Әдебиеттер тізімі баяндаманың соңында орналасады. 

2. Баяндама мәтініндегі сілтемелер квадрат жақшалардың ішіне жазылады. 
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Алматы экономика және статистика академиясында 

2021 жылдың  қаңтар айының  5 күні    өтетін  мемлекет және қоғам қайраткері, 

экономика ғылымдарының докторы, академиялық профессор Шәменов Атамұрат 

Мөрәліұлының 70 жылдығына арналған «Экономика, экология, аграрлық саясат 

және кадрлар даярлау»  атты   Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференцияға 

қатынасуға өтінім 
   

Аты-жөні (толық)  

Жұмыс (оқу) орны, қала, ел  

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, атағы  

E-mail   

Телефон  

Баяндаманың аты  

 

Анламасова Ж.Т. жауапты хатшының байланыс ақпараты: 

Адрес: Қазақстан Ресубликасы, 050035, Алматы қ., Жандосов к., 59., 215 кеңсе. 

Телефон: +7 727 309 58 15, ішкі  107, email: anlamasova_jazira@mail.ru 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Алматинская академия экономики и статистики  приглашает Вас принять участие 05 

января 2021 г. в Международной научно-практической конференции «Экономика, 

экология, агрополитика и подготовка кадров», которая посвящается 70-летию 

государственного и общественного деятеля, доктора экономических наук, 

академического профессора  Шаменова Атамурата Муралиулы.   
 

Рабочие языки конференции: казахский, русский или английский. 

Участие в конференции бесплатное. Заявки, доклады в формате Word принимаются  

по электронной почте ответственного секретаря конференции Анламасовой Ж.Т. 

anlamasova_jazira@mail.ru до 5 января  2021 г.  включительно. 

Название файла c  заявкой и докладом должно включать фамилию первого автора, 

например: Ахметов. Участие в конференции заочное. 

Доклады будут опубликованы в Материалах конференции с присвоением ISBN и 

размещены Интернете в свободном  доступе по ссылке   

http://www.aesa.kz/nauka/sborniki-konferentsiy/    

 

Структура текста доклада и требования к его оформлению: 

Название доклада   

Ахметов1 Б.В., к.э.н., проф., Сериков 2 Р.З., PhD, Иванов1 А.П., магистрант  

1Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы.  
2Академия «Қайнар», г. Алматы. 

Контактный е-mail:  ….  

Текст доклада  3-5 страниц шрифтом  Times New Roman высотой 12 pt,  интервал – одинарный, 

абзацный отступ – 1,25 см. Поля: слева – 2,5 см., остальные – 2 см. 

За содержание докладов ответственность несут авторы 

Список источников 

1. Список  источников помещается в конце  текста доклада.   

2. Ссылки на источники в тексте доклада вписываются в квадратные скобки. 
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Заявка на участие   
в Международной научно-практической  конференции   

«Экономика, экология, агрополитика и подготовка кадров» посвященной 70-летию 

государственного и общественного деятеля, доктора экономических наук, академического 

профессора  Шаменова Атамурата Муралиулы,  05 январря 2021 г.                                                                                                                                                        

в Алматинской академии экономики и статистики 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Место работы (учебы), город, страна  

Должность, ученая степень, звание   

E-mail  

Телефон  

Название доклада  

Номер секции конференции  

 

Контакты ответственного секретаря конференции Анламасовой Ж.Т.:  
Республика Казахстан, 050035, г. Алматы, ул. Жандосова, 59, каб.215. 

Телефон: +7 727 309 58 15, вн. 107, email: anlamasova_jazira@mail.ru 
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