
1-Қадам. ТІРКЕЛУ/ ПОРТАЛҒА КІРУ 

1. Қосымша кәсіби білім беру институтының цифрлық қызметтер порталына 

келесі тәсілдер бойынша кіріңіз 

- браузердің мекенжай жолағында https://dpo.kaznmu.kz/ теріңіз; 

- браузердің мекенжай жолағына https://kaznmu.edu.kz/ деп теру 

арқылы ҚазҰМУ-дың ресми сайтына өтіңіз, одан кейін «Врачам» 

мәзірінде «Регистрация пользователей» түймесін басыңыз. 

2. Егер сіз  

- бірінші рет кіріп, тіркелмеген болсаңыз, Тіркелу түймесін басыңыз 

(содан кейін нұсқаулықтың 3,4-қадамдарын орындаңыз) 

- қайталап кіріп және бұрын тіркелген болсаңыз, содан кейін «Кіру» 

түймесін басыңыз (содан кейін нұсқаулықтың 4-қадамын орындаңыз) 

 

3. Мәліметтерді дұрыс толтырып, «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» басыңыз: 

Ескерту:  

 Бір ЖСН тек 1 рет тіркеледі.  

 Телефон нөміріңізді «8**********» форматында толтырыңыз. 

https://dpo.kaznmu.kz/


 

4. Тіркелу кезінде көрсеткен ЖСН және құпия сөзіңізді қолданып кіріңіз: 

 

2-Қадам. КУРСҚА ӨТІНІМ БЕРУ 

1 Курсқа өтінім беру үшін: 

1.1  Қосымша және кәсіптік білім беру институтының цифрлық қызметтер 

порталына келесі тәсілдер бойынша кіріңіз 

- браузердің мекенжай жолағында https://dpo.kaznmu.kz/ теріңіз; 

https://dpo.kaznmu.kz/


- браузердің мекенжай жолағына https://kaznmu.edu.kz/ деп теру 

арқылы ҚазҰМУ-дың ресми сайтына өтіңіз, одан кейін «Дәрігерлер» 

мәзірінде «Пайдаланушыны тіркеу» түймесін басыңыз. 

1.2  Егер сіз қосымша және кәсіптік білім беру институтының цифрлық 

қызметтер порталының жеке кабинетінде отырсаңыз 2-тармақтан 

бастаңыз 

2 Негізгі бетте "Тіркелу" түймесін басыңыз. 

 

3 Тізімнен өзіңізге қажетті курсты таңдаңыз.  

 

 

3.1 Біліктілікті арттыру 

3.1.1  Жеке мәліметтерді толтырыңыз 



 

3.1.2 Келісім шартты жүктеңіз 

 

3.1.3 Қажетті файлдарды тіркеңіз, ол үшін файлды таңдау түймесін 

басыңыз. Диалогтық терезе ашылады, онда файлдарды тауып 

«Открыть» батырмасын басыңыз.  

 

 

 

 

3.2  Сертификаттау курсы 

3.2.1 Сертификаттау курсын тандаңыз.  



 

3.2.2  Жеке деректерді толтырыңыз: 

 

 

 

 

 



3.2.3 Келісім шартты жүктеңіз: 

 

3.2.4 Файлдарыңызды PDF форматында тіркеңіз: 

3.2.5 "Жіберу" Түймесін Басыңыз. 

 

3.3 Семинар 

3.3.1 Жеке мәліметтерді толтырыңыз 

 

3.3.2 Келісім шартты жүктеңіз 

 

3.3.3 Қажетті файлдарды тіркеңіз, ол үшін файлды таңдау түймесін 

басыңыз. Диалогтық терезе ашылады, онда файлдарды тауып 

«Открыть» батырмасын басыңыз.  

 



 

3.4 Тренинг 

3.4.1 Жеке деректерді толтырыңыз 

 

3.4.2 Келісім шартты жүктеңіз 

 

3.4.3 Қажетті файлдарды тіркеңіз, ол үшін файлды таңдау түймесін 

басыңыз. Диалогтық терезе ашылады, онда файлдарды тауып 

«Открыть» батырмасын басыңыз.  

 



 

3.5 Мастер-класс 

3.5.1 Жеке деректерді толтырыңыз 

 

3.5.2 Келісім шартты жүктеңіз 

 

3.5.3 Қажетті файлдарды тіркеңіз, ол үшін файлды таңдау түймесін 

басыңыз. Диалогтық терезе ашылады, онда файлдарды тауып 

«Открыть» батырмасын басыңыз.  

 



 

4 Осыдан кейін "Жіберу" батырмасын басыңыз және сіздің өтініміңіз сәтті 

жіберіледі. 

 

3-Қадам. ӨТІНІШТЕРДІҢ КҮЙІН БАҚЫЛАУ 

1. Жіберген өтінішіңіздің күйін бақылауыңызға болады. Ол үшін жеке 

кабинетіңізге кіріп, "Өтініштер" қосымша бетіне өтіңіз. 

   

2. Мұнда сіз барлық өтініштеріңізді, сондай-ақ олардың күйін көре 

аласыз.  



 

4-Қадам. САУАЛНАМА 

1. Курсты сәтті аяқтаған соң сауалнамадан өтуіңіз керек. Ол үші жеке 

кабинетіңізге кіріп, «Сертификат» батырмасын басыңыз: 

  
2. «Сауалнаманы өту» батырмасын басыңыз: 

 
3. Форманы толтырыңыз: 

4. Форманы дұрыс толтырған соң «Жіберу» батырмасын басыңыз. 

5-Қадам. СЕРТИФИКАТТЫ ЖҮКТЕУ 

1. Курсты сәтті аяқтап, сауалнамадан өткен соң сертификатыңызды 

жүктей аласыз. Ол үшін жеке кабинетіңізге кіріп, «Сертификат» 

батырмасын басыңыз: 



  

2. Келесі қадамда PDF файлының белгішесін басыңыз: 

 

3. Келесі қадамда сертификатты жүктеңіз: 

 

4. Қажет тілде транскриптты жүктеңіз: 



 

 

 

 


