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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ! 

 

ҚҰРМЕТТІ  ӘРІПТЕСТЕР, ДОКТОРАНТТАР, МАГИСТРАНТТАР, СТУДЕНТТЕР! 

 

Түркия ғылым және ғылыми-зерттеу орталығының ресми орталығы 

İKSAD - экономикалық даму және әлеуметтік зерттеулер институты 

 

Сіздерді  Түркияның әсем қаласы  Анталия қаласында  2018 жылдың 20-23 наурыз  

аралығында   өтетін  НАУРЫЗ - САММИТ-іне    шақырады. 

               НАУРЫЗ САММИТ  жеті  халықаралық Симпозиум  аясына өтеді. 

 

1.I  Халықаралық  «Абай  Құнанбайұлы»  Қазақ тілі мен әдебиеті Симпозиумы 

2. I  Халықаралық «Әлишер Науайы» Өзбек тілі мен әдебиеті Симпозиумы 

3. I  Халықаралық «Бахтияр Вахабзаде» Азербайжан тілі мен әдебиеті Симпозиумы 

4. I  Халықаралық «Шыңғыс Айтматов» Қырғыз тілі мен әдебиеті Симпозиумы 

5. I  Халықаралық «Мифтахетдин Акмулла» Башқұрт тілі мен әдебиеті Симпозиумы 

6. I  Халықаралық «Махтумкулы Фираки» Түрікмен тілі мен әдебиеті Симпозиумы 

7. I  Халықаралық Түрік тілі мен әдебиеті Симпозиумы 

 

 

НАУРЫЗ САММИТ-ті  ұйымдастырушылар: 

İKSAD - Экономикалық даму және әлеуметтік зерттеулер институты (www.iksad.org) 

 

НАУРЫЗ САММИТ-і  тіл, тарих, мәдениет, әдебиет, философия, бейнелеу өнері, география, 

әлеуметтану  ғылымдар  саласындағы  ғылыми-зерттеулермен бірге барлық ғылыми  

салалар бойынша жұмыс істеуге бағытталған. 

 

Өтінімдерді берудің соңғы мерзімі: 

1. Мақала түйіндемесі- 1 наурыз, 2018 жыл. 

2. Мақаланың толық мәтіні – 20 наурыз 2018 жыл. 

 

  НАУРЫЗ САММИТ-тің  жұмыс тілдері – қазақ, түрік, өзбек, қырғыз, азербайжан, 

башқұрт, түрікмен, ұйғыр тілдері. Конгрестің  ғылыми  мақалалары  Халықаралық  НАУРЫЗ 

САММИТ  материалдарының  жинағында  жарияланатын болады. 

 

Материалдарды дайындау талаптары 

Ұйымдастыру Комитеті кемінде 400 сөзден  тұратын  түйіндемені (қазақ - ағылшын тілінде) 

және  қатысу формасын 2018 жылдың 1 наурызына дейін, мақаланың толық мәтіні (5-10 бет 

көлемінде) 2018 жылдың 20 наурызына дейін қабылдайды. Кеңейтім компьютерлік файл 

ретінде Microsoft Word редакторында терілген, шрифт – Times New Roman, кегль - 12, 

жоларалық интервал - 1,5, беттің барлық өрістері - 20 мм.  

Мақалалар  ұйымдастыру  комитетінің  төмендегі электрондық поштасына жіберіледі: 

damelia_71 @ mail.ru 

       Егер САММИТ ке қатысқан жағдайда – қатысу жарнасы және жинақ - тегін. 

САММИТ ке   сырттай қатысып, мақала шығарған жағдайда ұйымдастыру жарнасы – 

бір мақала үшін - 100$ доллар, екінші мақала үшін - тегін. 

İKSAD – INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES 

INTERNATIONAL NEWROZ SUMMIT 

 

http://www.iksad.org/
http://www.iksadsummit.com/
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       Өтетін орны: Анталия қаласы, 5 жұлдызды "Antalya Club Sera" қонақ үйі 

 

Қонақ үй бағасы: Ұйымдастыру Комитеті мен қонақ үй келісім шартқа байланысты үш 

күндік ақысы - $ 200 АҚШ доллары (оған таңғы ас, түскі және кешкі ас, кофе, шай, сондай-ақ  

жағажай,  бассейн, спорт-демалыс  залдарының қызметін пайдалану, наурыз мерекесіне 

байланысты іс-шаралар қосылған). 

Ғылыми мақаланы ұсынуға байланысты ескерту: 

Мақала ұсынымы (конференцияға қатыса алмайтын жағдайда) 5-10 минут көлемінде 

бейнетаспаға жазылып, Ұйымдастыру Комитеттің адресіне жіберіледі. Бейнетаспа 

симпозиум күндері «Конференцияның бейне залында» YouTube арнасы арқылы тікелей 

эфирде көрсетіледі. 

 

Мақалалар тіркеу үшін талаптар 

1 жол - ғылыми мақаланың атауы. 

2 жол - автордың аты-жөні, ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы (қою курсив). 

3 жол - мекеме (толық атауы). 

4 жол - мемлекет, қала 

5 жол - электрондық пошта, одан төменгі жолдан мақала мәтіні жалғасады 

 

Пайдаланылған әдебиет сілтеме ретінде мәтіннің төменгі бөлігінде әрбір бетте көрсетіледі. 

Пайдаланған әдебиет тізімі мәтіннің соңында орналастырылады және библиографиялық 

сипаттау  үшін қолданыстағы стандарттарына сәйкес болуы тиіс. 

 

Халықаралық конференцияға қатысушыларды тіркеу формасы 

 

1 Фамилия, аты, тегі (толық)  

2 Ғылыми атағы, дәрежесі  

3 Қызметі  

4 Жұмыс орны  

5 Мемлекеті, қаласы  

6 Мекеменің мекен жайы  

7 Телефон (қаланың коды)  

8 E-mail:  

9 Мақаланың атауы  

10 Қосымша авторлар  

11 Қонақ үй қажеттілігі (ия 

/жоқ) 

 

 

 

НАУРЫЗ  САММИТ ке  қатысты барлық  мәселелер  бойынша  бізбен хабарласуыңызды 

өтінеміз. Сізге қызмет көрсету - біз үшін жауапты да, үлкен іс. Төмендегі адрес бойынша  

тікелей біздің  электрондық поштаға хабарласуға болады. 

Құрметпен 

Бас үйлестіруші:  Садыкова Дамежан Адилхановна 

Email: damelia_71@mail.ru 
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http://www.iksadsummit.com/

