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Спикерлер
IIІ- Халықаралық түркі әлемі жаратылыстану және инженерлік ғылымдар конгресі (TURK-COSE 2021) 2021 жылдың 14-15 маусым 
аралығында Нигде Өмер Халисдемир университеті (НӨХУ), Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (ЕНУ) және 
Қырғызстан- Түркия Манас (ҚТМУ) университетінің басшылығымен Түркияның Нигде қаласында қашықтан (online-форматта) 
ұйымдастырылады. TURK-COSE 2021 – ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар, жаратылыстану және 
қолданбалы ғылымдар, физика және техникалық ғылымдар, құрылыс технологиялары және инжинериясы, көлік және 
энергетика салаларындағы заманауи ғылымға, инженерлік және технологиялық мәселелерді талқылауға бағытталған.
TURK-COSE- 2021 конгресінің табысты және сәтті өтуі үшін сіздерді конгреске қатысуға шақырамыз.TURK-COSE- 2021 конгресінің табысты және сәтті өтуі үшін сіздерді конгреске қатысуға шақырамыз.

Тақырыптар
Баяндама тақырыптары төмендегідей және бұнымен шектеулі емес:
Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар: 
   • Өнеркәсіп 4.0, заттар интернеті, жасанды интеллект, машина жасау
Табиғи және қолданбалы ғылыммен:
   • Өмір туралы ғылымдар, жер туралы ғылымдар, биология және биотехнология, химиялық және 
       экологиялық технологиялар, математика       экологиялық технологиялар, математика
Физикалық және техникалық ғылымдар:
   • Нанотехнология,  физика және ядролық технологиялар, ауылшаруашылық ғылымдары мен технологиялары, 
       астрономия және ғарыштық технологиялар, тамақтану және технологиялары, кескіндерді өңдеу, сандық модельдеу
Құрылыс технологиялары:
   • Заманауи сәулеттік дизайн, ақылды қалалар / ғимараттар
Көлік және энергетика: 
      • Гибридті / электрлік көліктер, жаңартылатын энергия жүйелері 
Инженерлік теория мен тәжірбиелері

Мақала жіберу
Конгрестің жұмыс тілдері түрікше/ қазақша / қырғызша/ ағылшынша / орысша. Қатысушы баяндаманың 
тезисімен толық мәтінін  turk-cose.ohu.edu.tr адресіне жіберуі тиіс. Қабылданған, тіркелген және баяндама 
жасалған мақалаларконгресс жинағында жарияланады. Сондай-ақ, TURK-COSE 2021 ұйымдастыру 
комитеті тарапынан таңдалған ағылшынша мақаланың кеңейтілген нұсқасы Eurasian Journal of Science,  
Engineering,Engineering, and Technology және MANAS Journal of Engineering ғылыми басылымдардың арнайы санында 
жариялануға    ұсынылады. 
Қабылданған тезис немесе мақаланың толық мәтінінің конгресс жинағында жариялануы үшін төменде 
көрсетілген шарттардың орындалуы тиіс.
1. Тиісті басылым материалдары: Тезис немесе мақала мәтінің соңғы нұсқасы жіберілуі тиіс.
2. Конгресте баяндама жасалуы тиіс. 
МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ: Конгреске қатысу ТЕГІН.

Тезис жіберудің
соңғы
мерзімі

25 сәуір 2021

Толық мәтінді
жіберудің соңғы
мерзімі: 

25 сәуір 2021

Қабылданған мақалаларды
ақпараттық хабарлау

мерзімі: 

9 мамыр 2021

Түзетілген тезиспен
мақала мәтінін
жіберу мерзімі:

23 мамыр 2021

Тіркелудің
соңғы
күні:

23 мамыр 2021

Тіркелудің мерзімі және қатысу жарнасы
 23 мамыр 2021 - ТЕГІН

Бірлескен Төрағалар:
Проф., док. Мухсин Кар – НӨХУ ректоры
Проф., док Ерлан Сыдыков – ЕНУ ректоры 
Проф., док. Алпаслан Джейлан – КТМУ ректоры
Төрағалар:
Проф., док. Мурат Барут
     Қазақ мәдени білім беру орталығының директоры     Қазақ мәдени білім беру орталығының директоры
Проф., док. Гульнара Мерзадинова
     ЕНУ проректор
Проф., док. Нахит Акташ
     Химиялық инженерия бөлімінің меңгерушісі
Ұйымдастыру Комитеті:
Ұйымдастыру Комитеті (Түркия/ НӨХУ):
1. Проф., док.Жахит Тагы Челик1. Проф., док.Жахит Тагы Челик
    НӨХУ проректор
2. Проф., док. Мурат Барут 
    Қазақ мәдени білім беру орталығының  
    директоры (НӨХУ)
3. Проф., док. Сефа Ертүрік 
    Жаратылыстану және әдебиет факультеті
4. Проф., док. Зелиха Селамоглу 4. Проф., док. Зелиха Селамоглу 
    Медицина факультеті
5. Доц., док. Халил Токтай
    Ауыл шаруашылығы және технологиялары факультеті
Ұйымдастыру Комитеті (Қазақстан/ ЕНУ):
1. Проф., док. Мерзадинова Гұлнара
    Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
    университетінің Ғылым және инновация       университетінің Ғылым және инновация   
    жөніндегі проректор, Бірлескен ұйымдастырушылар
2. Серіков Роллан
    Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық  
    университетінің Ғылым және инновация 
    департаментінің директоры
    Ұйымдастыру комитетінің мүшесі
3. Кармелюк Анастасия 3. Кармелюк Анастасия 
    Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
    университетінің Халықаралық ынтымақтастық 
    департаментінің директоры
    Ұйымдастыру комитетінің мүшесі
4. Сейпишева Әсел
    Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
    университетінің Ғылым бөлімнің бастығы    университетінің Ғылым бөлімнің бастығы
    Ұйымдастыру комитетінің мүшесі
5. Тащанова Әсем
    Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
    университетінің  Ғылым бөлімнің бас маманы
    Ұйымдастыру комитетінің мүшесі
Ұйымдастыру Комитеті (Қырғызстан/ КТМУ):
1. Проф., док. Ахмет Беше1. Проф., док. Ахмет Беше
    Ректордың бас кеңесшісі
2. Проф., док. Нахит Акташ
    Инженерлік факультеті
3. Проф., док. Фахреддин Абдуллаев 
    Жаратылыстану факультеті 
4. Проф., док. Мехмет Кобия
   Инженерлік факультеті    Инженерлік факультеті 
5. Проф., док. Мустафа Долаз
    Инженерлік факультеті www.ohu.edu.tr/turk-cose-tr    www.ohu.edu.tr/turk-cose-kz    www.ohu.edu.tr/turk-cose-kr    www.ohu.edu.tr/turk-cose-en

turk-cose@ohu.edu.tr (NOHU, Türkiye)


