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Құрметтіәріптестер! 

 

Қазақстан  Республикасы  Тұңғыш Президенті – Елбасының Қоры жанындағы 

жас ғалымдар Кеңесі Ресей ғылым академиясының жас ғалымдар кеңесі, Беларусь 

республикасының ұлттық ғылым академиясының жас ғалымдар кеңесі, Армения 

республикасының ұлттық ғылым академиясының жас ғалымдар кеңесімен бірге, 2016 

жылдың 17-18 қарашасында Қазақстан, Алматы қаласында өтетін, жас ғалымдардың 

ІІ Еуразиялық форумына (YES-Forum) қатысуға шақырады.  

 

Халықаралық  ұйымдастыру комитеті 

Төраға: Томанов М.М., э.ғ.к. (Қазақстан) 

Қосарластөраға: Котельников А.Л., ф.-м.ғ.к. (РҒА) 

 Варданян Г.Г., ф.-м.ғ.к. (ҰҒА АР) 

 Иванец А.И., х.ғ.к, (ҰҒАБеларусь) 

 

Мүшелері: Андрианов В.Л., т.ғ.к. (ҚШИ РҒА), Демин Д.В.,б.ғ.к. (БФМИ 

РҒА), Светлицкая О.И., м.ғ.к. (БелДБМА), Карапетян Д.К., ф.-

м.ғ.к. (ГИСИ ҰҒА АР), Севостьянов М.А., т.ғ.к. (МЕТИ РҒА) 

 

 

Форумның мақсат міндеттері 

 

Күрделі және қолданбалы ірі тәртіп аралық жобалармен жұмыс жасайтын жас 

мамандарды бір алаңда біріктіру. YES Forum баса назар аударатыны – еуразия 

кеңістігіндегі интеграциялық үрдістердің даму жағдайындағы ғылыми жетістіктер, 

инновациялық жобалар және әлеуметтік-экономикалық динамика. 

Жас ғалымдар форумын өткізудегі басты мақсат – Қазақстан, Ресей, Беларусь 

жәнеАрменияның ғылым және техника бағыттары басым ғылыми институттары мен 

жоғары оқу орындарының  жас ғалымдарының ынтымақтастығын кеңейту. 

Қазақстан, Ресей, Беларусь және Армения жас ғалымдарының байланыстарын іске 

асыру. Ғылыми және қоғамдық байланыстардың дамуы мен тереңдеуін жалғастыру. 

Ғылыми-ағартушылық ынтамақтастықтың қатысушыларының санын едәуір көбейту.  

Іс-шара міндеттері: 

  Ғылыми-технологиялық байланыстарды кеңейту және нығайту; 



  Халықаралық жобаларды жасаудағы табысты тәжірибе; 

 Жастар үшін ғылыми зерттеулерді дамытудағы жаңа мүмкіндіктер; 

  Зерттеу және білім беру үрдістерінде инновациялар жасау мен тарату 

аумағында ғылыми-зерттеу ұжымымен қол жеткізген нәтижелерді көрсету; 

  Тәртіпаралық бағыттағы инновациялық бағыттар бойынша презентациялар 

мен дискуссиялар, және мемлекеттердің ғылыми және ғылыми-технологиялық 

институттардың қатысуымен инновациялық белсенділікті ынталандыру.  

Форумның  ғылыми бағдарламасы әлемдік деңгейдегі ғалымдар лекцияларын, 

жастардың ғылыми сыйлықтарының лауреаттарының сөз сөйлеуін, стендтік 

сессияны, сонымен қатар бірнеше дөңгелек үстелдерді және ғылыми зерттеулердің 

басым бағыттары бойынша форсайт-сессияларды қамтиды. 

Форум тек қана тәртіпаралық қарым-қатынастың алаңы ғана емес, сонымен 

қатар ғалымдардың, ғылыми қорлар мен даму институттарының өкілдерінің, ғылыми 

бастаулардың жетекшілерінің, мемлекеттік басқару органдарының кездесу орны 

болады деп күтілуде.     

  

Қатысу шарттары 

Форумға қатысуға Еуразиялық экономикалық одақтың жас ғылыми елдердің 

(Қазақстан, Ресей, Беларусь және Армения) авторлық ұжымдары шақырылады. 

Сонымен қатар, ЕЭО мемлекеттерінің жас ғалымдардың авторлық ұжымдарының 

басқа мемлекеттердің жас ғалымдарымен бірге қатысуына да рұқсат етіледі. 

Ұйымдастыру төлемі талап етілмейді.     

 

Жұмысбағыттары 

1. MaterialScience – нанотехнологияларды, қолданбалы инновациялық 

технологияларды, жаңғыртылатын энергия көздерін, сонымен қатар түрлі 

қолданыстағы дайын бұйымдарды жасап шығару аумағындағы ең жаңа 

өнімдер.  

 

 Инновациялық өнім 

 Инновациялық технологиялар 

 Өнеркәсіптік технологиялар 

 Нанотехнологиялар 

 Жаңғыртылатын энергия көздері 

 Заттар-интернеті (ақылды үй, ақылды қала, ақылды заттар, бастамалар, 

ақшалы ету, бұлтты сервис, көлік) 

2. Lifescience –қоршаған ортаны қорғау, адам денсаулығы мәселелері, 

биофармтехнология аумағындағы ең жаңа өнімдер. 

 Болашақтың медицинасы 

 Биофармацевтика 

  Биотехнология және аспап жасау 



  Экология 

3. Агро-биотехнологиялар – халық тұтынуындағы өнімдерді өндіру 

аумағындағы ең жаңа өнімдер, өнімдер қауіпсіздігі, болашақтың 

агротехнологиялары.  

 Өсімдік шаруашылығы 

  Мал шаруашылығы 

 Тамақ өнеркәсібі 

 Ветеринария 

4. Social Science – экономика және қаржы мәселелері, еуразия кеңістігіндегі 

мемлекеттер мен қоғамдағы болып жатқан үрдістер, сонымен қатар 

қоғамдағы мәселелерді шешетін әлеуметтік-маңызды ғылыми жобалар.  

 Әлеуметтік-маңызды ғылыми жобалар 

 Экономика,қаржы, ғылым бизнесі 

 

Қатысу пішімі 

 

1. Форумның өткізілу пішімі ғылыми-тақырыптық бағыттар бойынша 

негізгі ғылыми жұмыстарды ұсынуды көздейді. (Science) 

2. Пішім жоба түрінде, сонымен бірге толық аяқталған немесе іске асу 

кезеңіндегі ғылыми өнім болуы мүмкін. (innovation). 

 

Инновация пішіміндегіжобалардыіріктеуөлшемдері-innovation: 

Ғылыми-тақырыптық бағыттар бойынша мамандардан және бейінді бизнес 

өкілдерінен тұратын Сараптау Кеңесі. 

Ұсынылған жобаларды бағалауда келесі өлшемдерді басшылыққа алады: 

1. Ғылыми жаңалық. Ұсынылған идея жаңа, сайыс қатысушылары өздері алғаш 

тұжырымдаған болуы шарт. Жобада нәтижесінде идея, сонымен қатар оның іскеасуы 

үшін шарттарпайда болған ғылыми зерттеулер көрсетілуі керек. 

2. Идея өзектілігі. Жобада тұжырымдалған идеяның ЕЭО мемлекеттерінің заманауи 

мәселелері мен міндеттерін шешуде маңызы болу керек.  

3. Өнімнің немесе технологияның техникалық мәнділігі. Жобада тұжырымдалған 

идея техникалық мәнді болу керек, яғни, заманауи техника және технологияға 

шешуші әсер етуі керек.  

4. Идеяны іске асыру жоспары түпкі өнімге, яғни, бастапқы кезеңнен (идеяның) 

дайын өнімге дейін (технологияға). 



5. ҒЗТКЖ нәтижесінің коммерциялаудың болашағы. Ықтимал болашақ өнім 

нарыққа, өнеркәсіп қолданысына және нақтытұтыну шығатаратылуға мүмкіндігі 

болу керек. Бұл өлшем қатысушының жасалып жатқан өнімнің нарығын, ықтимал 

тұтынушы портретін, коммерциялауда болуы мүмкін қауіп-қатерлерді және оларды 

азайтудың шараларын қаншалықты зерттегенін бағалау керек. 

6. Өз мүмкіндігін бағалау. Бұл өлшем қатысушы өз құқығын (сонымен бірге 

интеллектуалды жеке меншікке) қорғаудың жолдары мен тәсілдерін қаншалықты 

дұрыс көретіндігін, жобаны іске асырудағы маңызы бар (ҒЗТКЖ өткізуге құрал-

саймандар, ықтимал серіктестер мен байланыстар мен келісімдер, қосымша 

инвестицияларды жұмылдыру мүмкіндігінің бар болуы) өз кәсіпорнын ашудағы 

ықыластың болуын бағалайды.  

7. Идеялардың әуесқойлығы. Қатысушы тұлғасы және ұсынудағы сапасы жобаны 

оң қабылдауда үлкен рөлге ие. Баяндаушы қалай сөз сөйлейтініне қарап, оның идея 

авторы ма, немесе, мысалы, ғылыми жетекшісінің диссертациясынан негізгі ойларды 

мазмұндаушысы ғана ма екендігін бағалайды.  

 

Форумға қатысу екі пішімде көзделеді: 

1.Ғылыми жоба презентациясымен ауызша сөз сөйлеу. 

Жобаны ұсыну үшін Ұйымдастыру комитетіне бекітілген пішімдер бойынша 

орыс және ағылшын тілдерінде келесі сілтеме бойынша электронды өтінімдер 

жіберіледі  http://goo.gl/forms/LCVmpbtGTolPEbU62 сонымен бірге 30 м баспайтын 

pdf пішіміндегі дайын жоба smufpp@gmail.com адресіне жіберіледі 

 

2. Шақырылған баяндаушылардың жобаларының, лекцияларының, семинарларының 

презентацияларын қонақ немесе тыңдаушы ретінде. Ол үшін келесі сілтеме бойынша 

тіркеу формасын толтыру қажет 

Форумда жобалар-қатысушылардың каталогы ұсынылады. 

 

Жұмыс істеутілі 

Форумның жұмыс жасайтын тілдері орыс және ағылшынтілдері. 

 

Маңызды даталар 

 

Өтінімдерді қабылдау–2016 жылдың 10 қыркүйегіне дейін. 

Ұйымдастыру комитетінің жобаларды іріктеуі – 2016жылдың 15 қыркүйегіне дейін. 

http://goo.gl/forms/LCVmpbtGTolPEbU62
mailto:smufpp@gmail.com


Форумның ашылуы – 2016жылдың 17-18 қарашасы. 

 

Қосымша ақпарат 

Форумға қатысу үшін ұйымдастыру төлемі көзделмеген. Басқа қаладан келген 

қатысушыларға алдын-ала өтінім бойынша қонақүйлерде орын брондалады.  Жол 

мен тұру ақысы басшылық тарапынан төленеді.  

 

Тіркелуформасы http://goo.gl/forms/LCVmpbtGTolPEbU62 

20м баспайтын pdf пішіміндегі дайын жобаларды smufpp@gmail.com адресіне 

жіберуді сұраймыз. 

 

 

http://goo.gl/forms/LCVmpbtGTolPEbU62
mailto:smufpp@gmail.com

