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ЛИЦЕНЗИЯ

30.05.2018 жылы 0067250

"АВИЦЕННА" жоғары медициналық колледжі" білім мекемесі

(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)

көшесі СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВ, № 121 үй, БСН: 970540002916 берілді

Білім беру саласындағы қызмет айналысуға

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

Ерекше шарттары

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

Ескерту

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Шығыс Қазақстан облысының Білім беру басқармасы. Шығыс
Қазақстан облысының әкімшілігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

Д. АргынгазинБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Лицензияның
қолданылу кезеңі

Алғашқы берілген күні

Өскемен қ.Берілген жер
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067250

2018 жылғы 30 мамыр

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

Гигиена және эпидемиология09880100

Гигиенист-эпидемиолог4S098801012

Емдеу ісі09120100

Фельдшер4S091201013

Мейіргер ісі09130100

Жалпы практикадағы мейіргер4S091301034

Ортопедиялық стоматология09110200

Тіс технигі4S091102015

Стоматология09110100

Стоматологиялық гигиенашы3W091101016

Дантист4S091101027

Стоматолог-дәрігердің көмекшісі4S091101038

Фармация09160100

Фармацевт4S091601019

2021 жылғы 17 мамырдағы №132 бұйрығыБеру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "АВИЦЕННА" жоғары медициналық колледжі" білім мекемесі

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., улица Султанмахмута Торайгырова, № 121 үй, БСН/ЖСН:
970540002916

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесінің

Лицензиар

(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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(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

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

Қосымшаның нөмірі 002

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 17 мамыр



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

0067250

2018 жылғы 30 мамыр

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

2021 жылғы 17 мамырдағы № 132 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат "АВИЦЕННА" жоғары медициналық колледжі" білім мекемесі

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., улица Султанмахмута Торайгырова, № 121 үй, БСН/ЖСН:
970540002916

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесінің

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға)

(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 003

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2021 жылғы 17 мамыр


