
 

Аты-жөні Нурманбетова Фарида Нусупжановна 

Ғылыми дәрежесі медицина ғылымдарының докторы 

Лауазымы Ғылыми кеңесші 

Ұйымы Коммерциялық емес мекеме «Білім беруді, денсаулық сақтауды  
сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы» 
http://www.ecaqa.org/kz/biz-turaly/basshylygy-zhane-kyzmetkerleri 

Академиялық 
және ғылыми 
мүдделер саласы 

клиникалық медицина( Акушерлік және гинекология), фармакология, 
клиникалық фармакология 

113 жарияланымның, 1 монография, басшылық, 2 зияткерлік меншік 
туралы куәліктің, 1 патенттің авторы. 

Жұмыс тәжірибесі 1998 ж. – "фармакотерапияны проблемалық оқыту" тақырыбы 
бойынша ДДҰ/ЕвроБюро оқытушысы   
2000-2002 ж. ж. - дәрілік заттарды ұтымды пайдалану және 
фармакотерапиянының проблемалық оқыту мәселелері бойынша 
ДДҰ/Еуробюромен ынтымақтастықта екі халықаралық оқыту-
курсының үйлестірушісі.  
2005 жылдан бастап –"Медициналық білімді жақсарту арқылы-
денсаулық сақтауды жақсартуға: еуропалық аймақта стратегияны 
қалыптастыру"  туралы ДДҰ-ның және Дүниежүзілік медициналық 
білім беру Федерациясының стратегиялық серіктестігі шеңберіндегі 
ДДҰ/ЕвроБюро сарапшысы, Санк-Петербург қ., Ресей (2005 ж. ақпан), 
Киев, Украина (2005 ж. желтоқсан).   
2009-2011 жж. – үйлестіруші (2009ж.) Дүниежүзілік банктің 
"Технологияларды беру және Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау секторында институционалдық реформа жүргізу" 
инвестициялық жобасының С1 "медициналық білім беру реформасы" 
компонентін іске асыру бойынша жауапты консультанты, ҚР ДСМ 
Медициналық Білім және ғылым Инновациялық Технологиялар 
республикалық орталығы, қ. Астана 
2011-2013 ж. ж. - Швейцария даму және ынтымақтастық агенттігінің 
(The Swiss Centre for International Health, Swiss Tropical and Public Health 
Institute, The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)) 
Халықаралық денсаулық бойынша Швейцария орталығының 
Тәжікстандағы дипломға дейінгі медициналық білім беру реформасы 
және Канада қаласындағы Калгари Университетімен ынтымақтастықта 
медициналық білім беруді аккредиттеу жобасы бойынша кеңесшісі, 
Канада, Тәжікстан Республикасы, Душанбе қ. 

http://www.ecaqa.org/kz/biz-turaly/basshylygy-zhane-kyzmetkerleri


2011 ж. - Молдова Республикасында медициналық білім беруді 
аккредиттеу бойынша ДДҰ/Еуробюро консультанты/сарапшысы. 
"Никола Тестемицану" мемлекеттік медицина және Фармация 
университеті, Кишенев, Молдова Республикасы; 
2012 ж. – Медициналық білім сапасын жақсарту бойынша 
Түркменстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігімен 
екіжақты келісім шеңберінде ДДҰ/Еуробюро 
консультанты/сарапшысы. Түркменстан Мемлекеттік Медицина 
Университеті, Ашхабад қ., Түркменстан Республикасы. 
2014 жылдан бастап – World Federation for Medical 
Education’sAssessorhttps://wfme.org/about-wfme/people/dr-farida-

nurmanbetova-assessor/ және   (Senior Adviser, World Federation for 
Medical Education), https://wfme.org/about-wfme/people/farida-

nurmanbetova/   Дүниежүзілік медициналық білім беру 
федерациясының бас кеңесшісі.   
2004 жылдан бастап - Еуропадағы медициналық білім беру 
қауымдастығының мүшесі. (Association fo rMedical Educationin Europe) 

Марапаттары, 
жетістіктері 

 2004 ж. – «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің 
үздігіне» төс белгісі. 

 2006 ж. – «Қазақстан Республикасының Құрметті білім қызметкері» 
атағы берілді. 

Мекен жайы қ.Алматы 

Электрондық  
пошта 

faridan_09@yahoo.com  
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