
  

 
 

АҚПАРАТТЫҚ                                                            
ХАТ 

Күні: 31 наурыз 2021 ж.  

Өтілу форматы: онлайн, «Zoom» платформасында 

Қатысу түрі: конференцияда презентациямен баяндама жасау. Берілетін уақыт - 
10 минут. 

Тіркелу: 09:00 

Жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын         

Конференцияның ашылуы 10:00 
Сайт: http://ydf2021.iitu.edu.kz/  
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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 АҚ «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» 2021 жылдың 31 

наурызында «YOUTH DIGITAL FORUM» (YDF-2021) тақырыбында 2-халықаралық 

студенттік ғылыми-практикалық конференция өтетінін хабарлайды.  

Конференция мақсаты: жас буынның ғылыми әлеуетін арттыру. 

Конференция аясында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әртүрлі 

салаларда қолданудың жетістіктерін, жаңалықтарын және практикалық мәселелерін 

талқылау жоспарлануда. 
 

Конференция келесі тректерден тұрады:                 
 

Трек I   «Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және білім инженериясы» 

Трек II  «Ақпараттық және коммуникациялық желілер және киберқауіпсіздік» 

Трек III «Интеллектуалды жүйелер» 

Трек IV «Математикалық және компьютерлік модельдеу» 

Трек V   «Экономика және басқарудағы сандық технологиялар» 

Трек VI  «Масс-медиадағы сандық технологиялар» 

Трек VII «Тіл әлемі: теория, практика, инновация» 
 

Конференцияға студенттер, магистранттар және докторанттар қатыса алады. 

Конференцияға қатысу үшін 2021 жылдың 15 наурызына дейін келесі 

құжаттарды ұйымдастыру комитетіне жіберу керек (darystan@iitu.edu.kz ): 
- конференцияға қатысуға өтініш (форма қоса беріледі); 

- жариялауға арналған мақала (3-тен 6 бетке дейін); 

- ұйымның мөрімен расталған ғылыми жетекшінің ұсыныс хаты (жеке құжат 

ретінде қоса беріледі). 
 

Материалдарды алғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде авторға электрондық 

пошта арқылы материалдарды алғаны туралы хабарлама, 10 жұмыс күні ішінде 

оларды қарау нәтижелері туралы хабарлама жіберіледі. 

Конференцияға қатысу үшін тіркеу жарнасы: Халықаралық ақпараттық 

технологиялар университетінің студенттері үшін - ақысыз; үшінші тарап 

ұйымдарының қатысушылары үшін - 2500 теңге. 
 

Тіркелу жарнасын төлеуге арналған деректемелер: 
АО «Международный университет информационных технологий» 
БИН: 090440001325 

АО «Народный Банк Казахстана» 
ИКК KZ926010131000124681 

БИК HSBKKZKX: «YDF-2021» студенттер конференциясына қатысу үшін 

жарна» екендігін көрсету (ЖСН, қатысушының толық аты-жөні көрсетіледі).        
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НАЗАР аударыңыз!                        

Егер жоғарыда көрсетілген мерзімде сіз электрондық материалдарды алғаны 

туралы және оларды қарау нәтижелері туралы растама алмаған болсаңыз, 

конференция ұйымдастырушыларымен электрондық пошта арқылы хабарласыңыз!  

Конференция ұйымдастырушыларының, конференцияның негізгі бағытына 

сәйкес келмейтін    баяндамаларды қабылдамауға, және жоғарыда көрсетілген 

талаптарға жауап бермейтін тезистерді баспаға жібермеуге қақысы бар.  
 

Көрсетілген мерзімнен кеш ұсынылған немесе талаптарға сәйкес 

ресімделмеген материалдар қаралмайды және кері қайтарылмайды. 
 

Конференция материалдары конференциядан кейін "International Journal of 

Information and Communication Technologies" журналында жарияланады (ISSN: 
2708-2032 (print), ISSN: 2708-2040 (online)). 

Қосымша мәліметтерді төменде келтірілген сайттан алуға болады 

http://ydf2021.iitu.edu.kz/ 
 

Барлық сұрақтар бойынша Халықаралық ақпаратық технологиялар 

университетінің Ғылым департаментінің маманы Арыстан Динара Бағланқызына 

хабарласыңыздар. Байланыс түрі: + 7 708 603 61 71, darystan@iitu.edu.kz  
 

Конференция жеңінпаздары дипломдар және құрмет грамоталарымен 

марапатталады. 

 

Құрметпен, 

YDF-2020 үйымдастыру комитеті    
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