
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын
қызмет түрінің атауы)

Іс айналысуымен

Ерекше шарттары

"Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласында
сапаны қамтамасыз ету комитетінің Астана қаласының білім
саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті" мемлекеттік
мекемесі

Лицензиар

Козкеева РаушанБасшы (уәкілетті тұлға)

«16» қараша 2011 ж.Алғашқы берілген күні:

Білім беру қызметі

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)

(лицензиардың толық атауы)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру
нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес -сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі , аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)
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«____» __________ ______ г.Лицензияның қолдану
кезеңі:

Астана қ.Берілген орны

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сыныпЕскерту:

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., "Алматы" ауданы, Шәкәрім
Құдайбердіұлы Даңғылы, № 16 ғимарат, БСН/ЖСН: 990640001589

Лицензия

№ KZ08LAA0003284301.12.2022 жыл

Берілген Астана қаласы әкімдігінің "Жоғары медициналық колледж"
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорны

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ08LAA00032843

2022 жылғы 01 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Орта білімнен кейінгі білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Мейіргер ісі09130100

Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры5AB091301011

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласында
сапаны қамтамасыз ету комитетінің Астана қаласының білім саласында
сапаны қамтамасыз ету департаменті басшысының міндетін
атқарушысының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы №404-нқ бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Астана қаласы әкімдігінің "Жоғары медициналық колледж"
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорны

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., "Алматы" ауданы, Шәкәрім
Құдайбердіұлы Даңғылы, № 16 ғимарат, БСН/ЖСН: 990640001589

"Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласында
сапаны қамтамасыз ету комитетінің Астана қаласының білім саласында
сапаны қамтамасыз ету департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Козкеева Раушан

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 001

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2022 жылғы 01 желтоқсан

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ08LAA00032843

2022 жылғы 01 желтоқсан

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Акушерлік іс09130200

Акушер4S091302011

Емдеу ісі09120100

Фельдшер4S091201012

Лабораториялық диагностика09140100

Медициналық зертханашы4S091401013

Мейіргер ісі09130100

Күту ісінің кіші мейіргері3W091301014

Массажист3W091301025

Жалпы практикадағы мейіргер4S091301036

Ортопедиялық стоматология09110200

Тіс технигі4S091102017

Стоматология09110100

Стоматологиялық гигиенашы3W091101018

Дантист4S091101029

Стоматолог-дәрігердің көмекшісі4S0911010310

Фармация09160100

Фармацевт4S0916010111

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Білім саласында
сапаны қамтамасыз ету комитетінің Астана қаласының білім саласында
сапаны қамтамасыз ету департаменті басшысының міндетін
атқарушысының 2022 жылғы 1 желтоқсандағы №404-нқ бұйрығы

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Астана қаласы әкімдігінің "Жоғары медициналық колледж"
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорны

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., "Алматы" ауданы, Шәкәрім
Құдайбердіұлы Даңғылы, № 16 ғимарат, БСН/ЖСН: 990640001589

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

"Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі Білім саласында
сапаны қамтамасыз ету комитетінің Астана қаласының білім саласында
сапаны қамтамасыз ету департаменті" мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Козкеева Раушан

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 002

Берілген орны Астана қ.

Қосымшаның берiлген күні 2022 жылғы 01 желтоқсан

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.


