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Клиникалық медицина (педиатрия, балалар кардиологиясы) 
Жоғары дәрігерлік санатты Педиатр, маман сертификаты  «Кардиология 
(негізгі мамандық бейіні бойынша функционалдық диагностика, 
интервенциялық кардиология, интервенциялық аритмология) (балалар)» 
13.12.2017 жылдан бастап 13.12.2022 жылға дейін жарамды, 
№KZ84VBM00724183) 
128 республикалық және халықаралық маңызы бар ғылыми мақалалар мен 
тезистердің, өнертабысқа арналған 6 патенттің және 2 инновациялық 
патенттің, ҚР Әділет министрлігінің Авторлық құқық объектісіне құқықтарды 
мемлекеттік тіркеу туралы 14 куәліктің, 8 оқу-әдістемелік құралдардың және 
әдістемелік ұсынымдардың авторы және бірлескен авторы. 
Бакалавриат үшін педиатрия бойынша үлгілік бағдарламаның (МЖМБС-
2006), интерндерге арналған балалар аурулары бойынша үлгілік 
бағдарламаның бірлескен авторы (2012). Қазақстанның танымал ғылыми 
журналдарында 20-дан астам мақалалардың авторы 
(http://www.mediker.kz/news/journal/). 

Қоғамдық қызметі 2014 жылдан бастап - Әзірбайжан Республикасы «Перинатология және 
педиатрия мәселелері» журналының редакциялық кеңесінің мүшесі. 

Кәсіби 
қауымдастықтарға 
мүшелік 

2007 жылдан бастап – ҚР нефрологтар қауымдастығының мүшесі, 2009 
жылдан бастап - түркі тілдес елдердің педиатрлар қауымдастығының 
мүшесі.,  2011 жылдан бастап - ТМД елдерінің педиатрлар қауымдастығы. 

Жұмыс тәжірибесі 1992 – 2004 жж. – Қазақ мемлекеттік медицина университеті, педиатрия 
бойынша интернатура кафедрасы, кейін № 1 балалар аурулары 
кафедрасының  ассистенті. 2005 жылдан 2009 жылға дейін-доцент, кафедра 
меңгерушісі. 
2009 – 2011 жж. – С. Ж. Афендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық 
университетінің № 1 балалар аурулары кафедрасының меңгерушісі.           
2011 - 2013 жж. -  С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-да білім сапасын 
зерттеу бақылау және медициналық білім беру реформаларын ғылыми 
тұрғыдан негіздеу орталығының директоры. 
2013 - 2016 жж.  - Стратегиялық жоспарлау, сапа менеджменті жүйесі, 
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халықаралық ынтымақтастық, білім  сапасының бақылау және университет 
оқытушыларының педагогикалық әлеуетін арттыру мәселелерін біріктіретін 
ҚазҰМУ құрылымыдары кіретін Университеттің даму институтының 
директорының орынбасары.  
2011-2017 жж. – С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ №1 педиатрия 
бойынша интернатура және резидентура кафедрасының профессоры 
қызметін қоса атқарушы. 
Алматы қаласындағы клиникалардың консультанты:  1998-2008 жж. "Ақсай" 
республикалық балалар клиникалық ауруханасының,  2006-2011 ж.ж. №1 
қалалық балалар клиникалық ауруханасының, 2010 жылдан қазіргі уақытқа 
дейін Арнайы емханада,  2010 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Балалар 
жұқпалы клиникалық ауруханасының  сертификатталған балалар 
кардиологтары ретінде. 

Марапаттары, 
жетістіктері 

2007 ж. - ҚР Білім және ғылым министрлігінің, Қызылорда облысы 
әкімдігінің, Қызылорда қаласының қоршаған ортаны қорғау Департаментінің 
Құрмет грамотасы; 2013 ж. - ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 
жұмысындағы жетістіктері үшін Құрмет грамотасы;  2012 ж. – ҚазҰМУ 
"университет қызметіндегі таланттар" конкурстық бағдарламасының , " 2012-
2013 оқу жылының  Таланты", " 2014-2015 оқу жылының Таланты"  тану 
сертификаттарының иегері. 
2016 жылдан бастап ҚР ДСМ Денсаулық сақтауды дамыту республикалық 
орталығының сарапшылар базасында. 
2016 ж. - «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» ҚР ДСӘДМ төс 
белгісімен марапатталды. 
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