
 
 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 
 

«ЭКОНОМИКА ФОКУСТА: ДАМУ САБАҚТАРЫ» 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ 
(ISCALMAU 2016 АЛМАТЫ) 
 
Конференция күні 
Жұма, 22 сәуір 2016 ж. 
 
Өткізу орны 
Алматы, Қазақстан 
 
Маңызды күндер мен мерзімдер: 
Мақалаларды өткізудің соңғы мерзімі: 1 сәуір 2016 ж. 
Қабылдау туралы хабарлама: мақала алған сәттен 7 күн ішінде 
Ерте тіркелу: 15 наурызға дейін 2016 ж. 
Кеш тіркелу: 1 сәуірге дейін 2016 ж. 
 
Конференция туралы 
ISCALMAU 2016 конференциясы Экономика, Бағалау, Кәсіпкерлік, Логистика 
және Қонақжайлылық индустриясы салаларының ғалымдары мен 
зерттеушілерін ғылыми зерттеу нәтижелерімен және тәжірибесімен бөлісуге 
шақырады. Конференция Алматы Менеджмент Университеті, Экономика және 
Сервис Мектебімен ұйымдастырылған. 
Конференция туралы қосымша ақпарат алу үшін веб-сайтқа көшіңіз. 
 
Негізгі тақырыптар (секциялар) 

1. Жаһандық экономикалық дағдарыс: нарықтардың тұрақсыздығы 
2. Бағалау әдістемелері мен стандарттарын жетілдіру 
3. Жаһандық жеткізілім тізбектерін басқару: нәтижелі тәжірибе 
4. HoReCa: жаңа талаптар 
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Конференцияның тақырыпшалары 
Жаһандық экономикалық дағдарыс: нарықтардың тұрақсыздығы 

o Жаһандық нарықтардың құбылмалылығы 
o Жаһандық экономикалық дағдарыстың салдарлары 
o Экономикалық өсу және даму мәселелері 
o Валюталық реттеу 
o Кедейшілік және әлеуметтік әсері 

Бағалау әдістемелері мен стандарттарын жетілдіру 
o Бизнесті бағалау 
o Экологиялық ресурстарды бағалау 
o Инновациялар мен зияткерлік меншікті бағалау 
o Жылжымайтын мүлікті бағалау әдістері 

Жаһандық жеткізілім тізбектерін басқару: нәтижелі тәжірибе 
o Логистикадағы инновациялар 
o Логистикалық шығындарды талдау 
o Жеткізілім тізбектеріндегі қиындықтарды басқару 
o Жеткізілім тізбектеріндегі трендтер 

HoReCa: жаңа талаптар 
o Қонақжайлылық индустриясының үрдістері 
o Тұтынушылар мінез-құлқы және мейманханалық қызметтер нарығы 
o Тамақтандыру индустриясы және кейтеринг технологиясы 
o Нәтижелі мейрамханалық бизнес 

 
Жұмыс тілдері: 
қазақ, орыс және ағылшын 
 
Авторларға нұсқаулық 
Мақалалар 2016 ж. 1 сәуірге дейін қабылданады. Мақалалар толық түпнұсқалы 
және бұрын жарияланбаған болуы тиіс, сондай-ақ, мақалалар бір мезгілде өзге 
шараның объектісі немесе өзге шараға қатар жариялауға жоспарланбаған болуы 
тиіс. 
 
Мақалаларды келесі электрондық адреске жіберіңіз: iscalmau@almau.edu.kz 
Құжатты рәсімдеу үлгісі 
 
Қарастыру және іріктеу процесі 
Барлық мақалалар қарастырылады. Мақаланы конференция бағдарламасына 
қосу үшін қарастыру процесінде мақаланың құндылығы, түпнұсқалылығы және 
өзектілігі бағаланады. Қарастыру процесі мақаланы алған сәттен бастап 7 күнге 
дейін созылады. 
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Қатысу 
іштей және сырттай 
Конференцияға қатысу үшін онлайн-тіркелім арқылы тіркелу қажет. 
 
Қатысу төлемдері 

Стандартты төлем Ерте тіркелу 
(15 наурызға дейін 

2016ж.) 

Кеш тіркелу 
(1 сәуірге дейін 

2016ж.) 

ҚР қатысушылары үшін KZT 6,000 KZT 10,000 

ТМД елдері қатысушылары 
үшін 

USD 20 USD 30 

Шетелдік қатысушылар үшін 
(ТМД елдерін қоспағанда) 

EUR 50 EUR 70 

Жеңілдетілген төлемдер 
(магистранттар мен 
докторанттар үшін) 

Ерте тіркелу 
(15 наурызға дейін 

2016ж.) 

Кеш тіркелу 
(1 сәуірге дейін 

2016ж.) 

ҚР қатысушылары үшін KZT 4,000 KZT 6,000 

ТМД елдері қатысушылары 
үшін 

USD 12 USD 20 

Шетелдік қатысушылар үшін 
(ТМД елдерін қоспағанда) 

EUR 30 EUR 50 

 
Қатысу құнына кіреді: 

o Қатысушы сертификаты 
o Конференцияның барлық секцияларына қатысу мүмкіндігі 
o Ауызша баяндама жасау мүмкіндігі (баяндауға 10 минут, сұрақтарға 5 

минут) 
o Конференция жинағында көлемі 8 бетке дейінгі мақаланы жариялау 
o Конференция бағдарламасы 
o Кофе-брейк 

 

Үздік мақалалар 
EurAsian Journal of Leadership 

журналында жариялануға ұсынылады 
 

Конференция туралы толық ақпарат келесі сілтемеде: 
http://ses.almau.edu.kz/kz/105 

 

Сізді ISCALMAU 2016 қатысушылары арасынан 
көруге қуаныштымыз 
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