
Қауымдастырылған профессор (доцент), 
профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің

1 қосымшасы

Анықтама

Әскери ғылым мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент)
ғылыми атағына ізденуші туралы

№ Тегі, аты, әкесінің аты Мухамедиев Мерлан Нұрмұханұлы
1 Ғылыми 

(академиялық) 
дәреже, берілу күні

жоқ

2 Ғылыми атағы, берілу
күні

жоқ

3 Құрметті атағы, 
берілу күні

жоқ

4 Лауазымы (лауазымға 
тағайындау туралы 
бұйрықтың күні, 
нөмірі)

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы атындағы   Ұлттық қорғаныс университеті 
арнайы даярлық факультетінің арнайы пәндер 
кафедрасы бастығының орынбасары 
Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Бас 
штаб бастығының 19.09.2016 ж. № 221 бұйрығы
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті 
арнайы даярлық факультетінің арнайы пәндер 
кафедрасының бастығы
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 
бірінші орынбасары – Бас штаб бастығының 
22.01.2018 ж. № 2-ӘБ  бұйрығы 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті 
бастығының орынбасары – арнайы даярлық 
факультетінің  бастығы
Қорғаныс министрінің 26.09.2018 ж. № 62-ӘБ 
бұйрығы 

5 Ғылыми, ғылыми-
педагогикалық еңбек 
өтілі

Барлығы –16 жыл, 6 ай,  оның ішінде ғылыми-
педагогикалық – 6 жыл, 2 ай, қазіргі лауазымында –2 
жыл.

6 Диссертацияны 
қорғағаннан кейінгі 
мақалалар саны

Барлығы - 16, уәкілетті орган ұсынған 
басылымдарда – 12,
Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of  



Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф 
Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) 
компанияс базасына кіретін ғылыми журналдарында 
– жоқ, Scopus Скопус немесе Jstore (ДЖЕЙСТОР) 
базалары журналдарында - жоқ, 
шығармашылық еңбектер – жоқ.

7 Соңғы 5 жыл ішінде 
жарық көрген 
монография, жеке өзі 
жазған оқулық (оқу–
әдістемелік) 
құралдары саны

1 монография, 1 оқу құралы

8 Оның жетекшілігімен 
диссертация қорғап, 
ғылыми
дәрежеге ие болған 
тұлғалар

жоқ

9 Оның жетекшілігімен 
дайындалған 
республикалық, 
халықаралық, 
шетелдік конкурс 
лауреаттары, 
жеңімпаздары 

жоқ

10 Оның жетекшілігімен 
дайындалған 
Дүниежүзілік 
универсиада, Азия 
чемпионаттары және 
Азия ойындарының 
чемпиондары  немесе 
Еуропа,әлем және 
Олимпиалық 
ойындарының 
жүлдегері

жоқ

11 Қосымша ақпарат  - Ұлттық  қорғаныс  университеті  бастығының
атынан  мақтау  қағазы  (2012ж.),  Ұлттық
қорғаныс университеті бастығы атынан мақтау
қағазы (2017ж.);

 -  Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш
Президенті  –  Елбасы  атындағы  Ұлттық



Қорғаныс  университетінің  профессорлық
оқытушы  құрамының  біліктілігін  арттыру
курсының № 00083336 куәлігі;

 -  жыл  сайын  2-3  ғылыми-зерттеу
жұмыстарының жұмысшы тобы құрамында;

   - оның ғылыми жетекшілігімен «Әскери істегі
аналитикалық жұмыс» мамандығы бойынша  7
магистрант  даярлады;

 - 2019 жылы №0023 «Алтын Үкі» кеуде белгісі
табысталды;

 -  2018-2019  оқу  жылы  оқу-тәрбие  үдерісінің
қортындысы  бойынша  М.Н.Мухамедиевтің
жетекшілігімен 8 факультет арасында  аталған
факультет бірінші орынға ие болды.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
 Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті Әскери ғылыми-

 зерттеу орталығының Ғалым хатшысы

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор                             А.Төгісова


