
 

Үздіксіз кәсіптік білім беру бойынша сараптама комиссиясының төрағасы 

Аты-жөні Ибраева Гульмира Алпыспаевна 

Ғылыми дәрежесі, 
ғылыми атағы 

медицина ғылымдарының кандидаты, доцент 

Лауазымы Директор  
Ұйымы PROFESSIONAL  Кәсіби үздіксіз білім беру институты 

Академиялық 
және ғылыми 
мүдделер саласы 

Гигиена, санитария, эпидемиология, білім берудегі менеджмент, қосымша 
білім (үздіксіз кәсіптік даму). 
70-тен астам басылымның, 3 оқу құралының, 8 оқу-әдістемелік 
құралдардың, 5 практикалық басшылықтың, рационализаторлық ұсыныстың 
авторы. 

Қоғамдық қызметі Соңғы 8 жыл ішінде медициналық және фармацевтикалық қызмет сапасын 
бақылау комитеті, есеп комиссиялары, сыртқы аудит және т. б. комиссиялар 
құрамында ДСМ, ДСӘДМ желісі бойынша жоғары оқу орындарын, ҒЗИ, ҰО, 
МО тексеру жөніндегі аттестациялық мемлекеттік комиссияның мүшесі 
болды.  ҚР ДСМ РОӘК ОӘБ үздіксіз медициналық білім беру Комитетінің 
қосымша кәсіптік білім беру саласындағы НҚА және заңнамалық құжаттарды 
әзірлеу бойынша жұмыс тобының мүшесі. Қосымша кәсіптік білім беру 
мәселелері бойынша кеңесші. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінде Қазақстан Республикасындағы қызылша ауруын және оны 
жоюды тексеру жөніндегі комиссияның жұмыс тобының мүшесі. 

Кәсіби 
қауымдастықтарға 
мүшелік 

Өз  мамандығының бейіні мен білім беру мәселелері бойынша өз 
құзыретінің деңгейін бірнеше рет арттырған,  Американдық халықаралық  
Денсаулық сақтау Одағының желісі бойынша оқытылған,  АИТВ/ЖИТС-тың 
алдын алу бойынша халықаралық тренері (Моңғолия, Ресей, Грузия, АҚШ, 
Сингапур, Әзірбайжан, Қытай және т. б.). 

Жұмыс тәжірибесі 1981-1984 жж. – Целиноград облысының  Шортанды аудандық санитарлық-
эпидемиологиялық станциясының бактериологиялық зертханасының 
меңгерушісі. 
1984-1990 жж. – Қазақ эпидемиология, микробиология және іш сүзегі және 
басқа сальмонеллез,  жұқпалы аурулар ғылыми-зерттеу институтытының  
кіші ғылыми қызметкері. 
1990-2010 жж. – Эпидемиология  кафедрасының аға оқытушысы, терапия 
және хирургия факультетінің деканы, Алматы мемлекеттік Дәрігерлерді 
жетілдіру институтының оқу-әдістемелік орталығының директоры. 
2010- 2015 гг. – С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ дипломнан кейінгі білім 
беру институты директорының орынбасары. 
2015-2016гг. – ҚазМҮББУ оқу ісі жөніндегі проректоры. 
2016 -2018 жж.– «AsylClinic» біліктілікті арттыру институтының директоры. 
2017 жылғы желтоқсаннан бастап 2018 жылдың қыркүйек айына дейін – 



"MedicalPartnersKoreaQazaqstan"  ЖШС операциялық  директоры. 
Марапаттары, 
жетістіктері 

2005 ж. – «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі» төс белгісі. 

Мекен жайы қ. Алматы 

электрондық 
пошта 

ibrayevaga@inbox.ru  
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