
ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМДАСТЫҚ 
САЙТТАРЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУДІҢ 

НҰСҚАУЛЫҒЫ
Қоғамдастық немесе бірлестік мүшесі болу үшін өтініш берудің бірнеше нұсқасы бар: жеке

немесе ұйым атынан. Сәйкесінше, мүшелік құны қызметкердің санатына байланысты өзгереді. Кейбір
қоғамдастықтар немесе бірлестіктер, тек сіздің еліңіздегі өкілді ұйым (1-кестедегі Енгізу критерийлері
бағанын қараңыз) арқылы кіру талаптарын қояды, сонда мүшелік жарналар еліңіздегі өкілді ұйым
зерттеушілерінің санына қарай бөлінеді. Осылайша, сіз халықаралық қоғамдастық немесе бірлестікте
өз еліңізді көрсететін ұйым арқылы қосылу мүмкіндігін аласыз.

Қоғамдастық немесе бірлестікке қосылу үшін сайттың сәйкес бетінде қатысу санатын таңдап,
байланыс деректері мен қатысу санатын қарауға өтінім жіберу керек. Төлем, сол жерде карта немесе
банктік аударым арқылы жүзеге асырылады. Бекітіліп, төленгеннен кейін, сіз мүшелік санатына
негізделген қоғамдастық материалына қол жеткізе аласыз. Қоғамдастықтардағы мүшелік, бір жылдан
өмір бойына дейін созылады. Артықшылықтар мен кіру критерийлері туралы толығырақ ақпарат 1-
кестеде Қоғамдастық сайты бағанында (23 бет) көрсетілген.



2

Еуропалық физикалық қоғам мысалында, қоғамдастыққа
қосылу процесін талдап көрейік. 

Барлық қоғамдастықтар үшін жалпы кіру процесі бірдей 
және тек таңдау критерийлерінде ғана ерекшеленеді.

Алдымен, сіз қоғамдастық сайтына өтуіңіз керек, біздің
жағдайда, бұл 1-суретте Еуропалық физикалық
қоғамдастық (https://www.eps.org/ ) көрсетілген.



1-сурет .Еуропалық физикалық қоғамдастық сайты 3



2-сурет. Еуропалық физикалық қоғамдастық сайтындағы «Қоғамдастыққа қосылу» қойындысы

Әрі қарай, біз сайттан Ынтымақтастық немесе Мүшелік қойындысын табамыз. Ынтымақтастыққа кіру кезеңдері
санатқа (қоғамдастық немесе бірлестік) байланысты ерекшеленеді. Біз «Қоғамдастыққа кіру» немесе «Қосылу»
пунктін іздейміз (2-сурет).
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Қоғамдастық сайттарының
әрқайсысында, қоғамдастықтың
болашақ мүшесінің шығындарын, 
шарттарын және артықшылықтарын
сипаттайтын бет бар. Біздің
мысалымызда, біз өзімізге сәйкес
келетін санатты таңдаймыз: толық
пакет, 30 жасқа дейінгі, 
зейнеткерлер, докторанттар, 
оқытушылар. Әдетте, жас ғалымдар
тобына жататын докторанттар
әкімшіліктің қарауынан кейін
төлемнен босатылуы мүмкін. 
Сондай-ақ: 3а) қоғамның мүшелері
болып табылатын адамдар; 3b) 
Ынтымақтастық қоғамының
мүшелері болып табылатын
тұлғалар; 3c) ешқандай тиістілігі
жоқ тұлғалар (3-сурет).

3-сурет. Қоғамдастық мүшелік түрін таңдау беті
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4-сурет. Тіркеулік жазба беті
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Кейбір сайттарға
тіркелгеннен кейін қосымша
ақпарат көрсетілетін беттер
ашылады. Тіркелу үшін ең
алдымен, пайдаланушы атын, 
содан кейін атыңыз бен 
тегіңізді енгізесіз. 
Тіркелгеннен кейін сайттың
қолжетімді барлық
бөлімдерін пайдалана аласыз
(4-сурет).
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Тіркелуден өткеннен кейін сайт бетінде мүшелік санатын таңдап, «Жалғастыру» батырмасын басыңыз (Сурет 5).

5-сурет. Тіркеулік жазба беті
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Қоғамдағы мүшелік 
санатын таңдағаннан 
кейін жеке сауалнаманы 
толтыру бетіне өтіп, 
онда студенттер немесе 
оқытушылар санатын 
растау керек (жарамды 
студенттік билет немесе 
оқу орнының басшысы 
қол қойған сертификат).

6-сурет. Қоғам мүшесінің сауалнамасын толтыруға арналған бет
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7-сурет. Қоғам мүшесінің сауалнамасын толтыруға арналған бет

Сауалнаманы 
өткеннен кейін 
«Жалғастыру» 
батырмасы басып, 
мүшелік жарнаны 
төлеу бетіне қайта 
бағытталасыз. Онда 
санатты, төлем әдісін 
және топты таңдау 
керек. Жеке 
деректерді төменгі 
жақтағы 
«Жалғастыру» 
батырмасын басу 
арқылы көрсетесіз.
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Егер сіз тіркеліп, бірақ төлем жасамаған болсаңыз, онда сізге бұрын көрсетілген логин бойынша сол бетті қайтару 
мүмкіндігі бар(8-сурет (1)). Жеке кабинетке кіргеннен кейін жеке ақпаратты толықтыруға немесе түзетуге болады 
(8-сурет (2)). Егер ақпарат өзекті болса, төлемге кірісіп, қажетті қоғамдастықты таңдаймыз (8-сурет (3)).

8-сурет. Төлемдік бетті қайтару және қоғамдастықты таңдау беті
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Мүшелік жарналар 
бетінде қоғамдастықты 
таңдайсыз, бірнеше түрін 
белгілеуге болады. Төлем 
мөлшері, таңдалған 
қоғамдастықтар саны 
бойынша емес, мүшелік 
ұзақтығына байланысты 
және күнтізбелік жыл 
бойынша есептеледі (9-
сурет).

9-сурет. Төлем және қоғамдастықты таңдау беті



Мүшелік жарнаны 
төлеу бойынша 

квитанция
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10-сурет. Мүшелік жарна төлемін растау беті

Төлемді жүзеге асырып 
болғаннан кейін, сіздің 
электрондық поштаңызға төлем 
қағазы келеді, оны Төлемді 
растау бетінде көруге болады 
(10-сурет).
Төленген мүшелік жарналар 
қоғамдастықтағы мүшелікті 
ұзарту емес, тіркелудің бір 
бөлігі болса, мүшелік 
қоғамдастығына қол жеткізе 
алмас бұрын, тіркелу мақұлдау 
процесінен өтуі мүмкін. 
Мақұлданған сәтте, сайттағы 
қосымша материалдарға қол 
жеткізе аласыз. Тіркелу 
расталғаннан кейін, сізге логин 
мен сәйкестендіру нөмірі бар 
электрондық хат келеді.



Өтініш мақұлданғаннан кейін
тіркелу кезінде көрсетілген
электрондық поштаға пайдаланушы
санатын, мүшеліктің жарамдылық
мерзімін және жеке ID-ді көрсететін
электрондық хат жіберіледі (11-
сурет).

11-сурет. Қоғамдастыққа қосылуды мақұлдау туралы
хабарлама хаты
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Қоғамдастық сайтына
өтіп, тіркеу кезінде
көрсетілген логиніңізді
«Username» өрісіне,
«Password» өрісіне құпия
сөзді енгізесіз де, «Кіру»
(12-сурет) түймесін
немесе қоғамдастық
титулдық бетінің жоғарғы
бұрышында Sign in
жазуын басып, логин мен
парольді тересіз.
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12-сурет. Қоғамдастықтың жеке кабинетіне кіру беті
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14-сурет. Бірлескен байланысқа ұсынылған ғалымдардың
тізімі

13-сурет. Жеке қоғамдастық профилінде жұмысты бастау беті

Логин мен парольді енгізгеннен кейін, сіз бастапқы 
баптау бетіне көшесіз, ол жерде профильдік 
фотоңызды қосу керек (13-сурет). Содан кейін, сізге 
алдында таңдаған қоғамдастық ғалымдарының тізімі 
ұсынылып, мұнда плюсті басу арқылы оларды 
бірлескен чатқа қосуға болады (14-сурет).



1615-сурет. Қоғамдастық арнасында алғы сөз жазбасын
жазуға арналған терезе

Жалпы параметрлерді енгізгеннен кейін, 
сіз қоғамдастық арнасына бірінші
жазбаңызды қоса аласыз. Бұл сіздің
қазіргі және жаңа таныстарыңызға
пайдалы, бұл оларға сізді жақынырақ
тануға және қызықтыруға мүмкіндік
береді. Post&Finish түймесін баса 
отырып, сіздің жазбаңыз жарияланады, 
ал егер сіз жазбаны жариялағыңыз
келмесе, Skip The Step түймесін 
таңдайсыз.



Егер өзіңіздің жеке тіркеу деректеріңізді енгізіп, ақаулық орын алса, онда «MY EPS» жолын
басу арқылы қайта идентификациялауға болады (16-сурет) 

16-сурет. Қоғамдастық платформасына кіру терезесі 17



1817-сурет. Қоғамдастық мүшесінің жеке профильдік терезесі

Профиль терезесінде жеке ақпаратты қарап, оны толтыруға болады (17-сурет).



«Жаңалықтар тізбегі» (My Feed) терезесінде конференциялар, семинарлар және
т.б. жаңалықтарды кім жариялағанын (1) көріп, қоғамдастық мүшелеріне жеке
хат жазуға болады (2), сонымен қатар, қоғамдастықтағы жеке белсенділік
рейтингін көруге болады (3) (18-сурет).

1

3

2

1918‐сурет. Қоғамдастықтың жаңалықтар арнасының терезесі



Қоғамдастықтың жалпы базасында, «Directory» терезесі арқылы ғалымдардың профильдерін кілт 
сөздер бойынша іздеуге және қосымша критерийлер бойынша реттеуге болады (19-сурет).

19-сурет. Қоғамдастықтың жалпы базасында, қоғамдастық мүшесінің профилін іздеуге арналған терезе 20



1 2 3 4

21
20-сурет. Қосымша ақпарат терезесі

Messages терезесінде 
қоғамдастық мүшелері 
арасында хабарлама алмасуға 
болады (20-сурет - 1).
Connections терезесінде 
бірлескен зерттеулер үшін 
қоғамдастықтың жетекші 
ғалымдарын тауып, қосыла 
аласыз (20-2-сурет). Groups
терезесінде осы 
қоғамдастықтағы топтардың 
тізімі бар, осылай да 
қосылуға болады (20 - 3-
сурет). «Quick Links» терезесі 
арқылы тәлімгерді іздеу 
тізімін немесе 
қоғамдастықтың мамандану 
жұмыстарының тізімін алуға 
болады. (20-4-сурет).
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Кесте 1.

№ Қоғамдастық атауы Қоғамдастық сайты Кіру критерийлері

1. Халықаралық құқық бірлестігі –
халықаралық құқықты дамыту және 
оның нормаларын қолдану
мәселелерімен айналысатын
халықаралық үкіметтік емес ұйым. 
Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, 
ғылым және мәдениет жөніндегі
ұйымы (ЮНЕСКО), Халықаралық
теңіз ұйымы, Біріккен Ұлттар
Ұйымының сауда және даму 
жөніндегі конференциясы
(ЮНКТАД) және басқа да бірқатар
ұйымдармен консультативтік
мәртебеге ие.

https://www.ila-hq.org/ ILA-ға мүшелік, халықаралық құқыққа қызығушылық
танытатын кез келген адам үшін ашық болып келеді. 
Көптеген мүшелер әртүрлі аймақтық бөлімдер
арқылы қосылады. Егер тиісті аймақта филиал 
болмаса, адамдар штаб-пәтер филиалына мүшелікке
өтініш бере алады.
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Халықаралық қоғамдастықтар мен бірлестіктердің тізімі



№ Қоғамдастық атауы Қоғамдастық сайты Кіру критерийлері

2. Есептеу машиналары бірлестігі 
(ағылш. Association for Computing 
Machinery, ACM) - компьютер 
саласындағы, ең көне және ең ірі 
халықаралық ұйым болып 
табылады. 83 мыңға жуық 
маманды біріктіреді. Штаб-пәтері 
Нью-Йоркте орналасқан. 
Бірлестік жыл сайын Тьюринг 
және Грейс Мюррей Хоппер 
сыйлығын марапаттайды. 
Сонымен қатар, марапаттарға 
Гёдель, Дейкстр, Кнут, Гордон 
Белл және Париж Канеллакис 
сыйлықтары кіреді.

https://www.acm.org/membership/join
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Кәсіби мүшелік - жылдық мөлшерлеме: $99. ACM кәсіби мүшелігі - ACM 
хабарламаларына басып шығару, онлайн жазылуды, онлайн курстарға, 
электрондық кітаптар мен оқу бейнелеріне қол жеткізуді, MemberNet, 
TechNews және CareerNews жазылуын, ACM мансап және жұмыс
орталығына кіруді және ACM мүшелігінің барлық артықшылықтарын
қамтиды.

ACM PLUS кәсіби мүшелігі ACM сандық кітапханасы - Жылдық баға: 
$198 (USD). ACM PLUS кәсіби мүшелігі Цифрлық кітапхана жоғарыда
аталған барлық артықшылықтарды қамтып, ACM сандық кітапханасына
шектеусіз қол жеткізеді.
Цифрлық кітапхана екі миллионнан астам түпнұсқа және бөгде тараптағы
мәтіндерді, миллионнан астам библиографиялық сілтемелерді, авторлық
профиль беттерін, бірегей бағдарланған ақпараттарды, жекелендірілген
қызметтерді және т.б. қамтиды. Әйелдер істері жөніндегі ACM комитеті
әйелдерді компьютерге толық қосуды қолдап, халықаралық деңгейде
насихаттайды.
ACM-W мүшелігі барлық ACM мүшелері үшін ашық және ақысыз.

Студенттерге бір жыл және барлық жаңадан қабылданған UPE мүшелері
үшін АСМ мүшелігі тегін. Әрбір жаңа UPE мүшесі ACM студенттік
мүшелігінің барлық артықшылықтарын, соның ішінде толық
қолжетімділікті, ACM сандық кітапханасына кіруге рұқсат алуға құқылы 
(бұл ұсыныс, тек қазіргі уақытта ACM студенті болып табылмайтындарға
ғана қолжетімді екенін ескеріңіз).
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3. Американдық психиатрлық қауымдастық, қыс. 
АПҚ (ағылш. American Psychiatric Association, 
APA) – АҚШ пен басқа ел психиатрларының
кәсіби бірлестігі, барлығы 36 мыңға жуық мүшені
құрайды. АПҚ үміткерінің медициналық
практикасы үшін жарамды лицензиясы болуы
керек (студенттер мен АҚШ азаматтарын
қоспағанда) және бір толық APҚ мүшесінің
анықтамасын ұсынуы керек.
Кірудің міндетті шарты, келесі ұйымдардың
аккредиттелген психиатрия бойынша қосымша
білім беру бағдарламасынан өту болып табылады: 
«Residency  Review Committee for Psychiatry of the 
Accreditation Council for Graduate Medical  
Education» (ACGME), «Royal College of  Physicians 
and Surgeons of Canada» (RCPS(C)) немесе
«American Osteopathic Association» (AOA).

https://www.psychiatry.org/ АҚШ-та немесе басқа елдердегі медициналық мектептерде, соның 
ішінде остеопатикалық медицинада оқитын медик-студенттер 
APA-ға қатысушы медик ретінде қосылуға құқылы. Қатысушы 
ретінде, сіз өмір бойы кәсіби қарым-қатынастарды құрып, APA-
ның көптеген зерттеулері мен практикалық ақпаратынан пайда 
көре аласыз.
Толығырақ:
https://www.psychiatry.org/join-apa/medical-students
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4. Дүниежүзілік көкөніс шаруашылық Орталығы
(ағылш. World Vegetable Center, орыс. 
Всемирный центр овощеводства) - қоректік
және пайдалы көкөністерді өндіру мен 
тұтынуды ұлғайту әдістерін әзірлейтін, дамушы
елдердегі кедейлік пен аштықпен күресу үшін 
халықаралық коммерциялық емес ғылыми-
зерттеу және өңдіру институты. Дүниежүзілік
көкөніс шаруашылық Орталығы төрт жаһандық
тақырып бойынша ғылыми-зерттеу және 
дамыту жұмыстарын жүзеге асырады: 
гермоплазма, селекция, көкөністерді өндіру
және тұтыну. Бұл орталық Оңтүстік-Шығыс
Азия, Оңтүстік Азия, Африка (Сахараның
оңтүстігіндегі Африка), Орталық Азия және 
Кавказдағы мемлекеттік және жеке
секторларының халықаралық және пәнаралық
бірлестіктерін ұйымдастырды.

https://avrdc.org/ Дүниежүзілік көкөніс шаруашылығы Орталығы жаңадан
келген ғалымдарға, мысалы, магистранттарға, аспиранттарға
және тағылымдамадан өтушілерге, мысалы, студенттерге
Орталықтың жүргізіліп жатқан ғылыми бағдарламаларының
біріне қатысу арқылы диссертацияларын аяқтауға немесе
тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беріп, олардың шығындарын
жұмыс берушілер төлейді. Орталық ғылыми дәрежелер
бермейді. Бірақ, тропикалық көкөністерді зерттеуге
қызығушылық танытқан ғалымдарға өз мүмкіндіктері мен 
тәжірибесін ұсыну үшін көптеген елдердің
университеттерімен ынтымақтасады.
Іріктеу критерийлері (басымдық ретімен):
• Орталықпен бірлескен жобалары бар NARS көкөніс

шаруашылығы ғылыми-зерттеу және өндірушілік
мекемелерінің үміткерлері.

• Орталықпен бірлескен жобалары жоқ мекемелерден келіп
түсушілер.

• Орталықтың тәжірибесін толықтыратын, бірақ жаңа салада 
ҒЗТКЖ сәтті жүзеге асыратын үміткерлер.
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5. Еуропалық географтар бірлестігі (EUROGEO, бұрын -
география мұғалімдері бірлестігінің Еуропалық 
желісі) - Еуропадағы географтар мен географиялық
ұйымдарды біріктіретін ғылыми және білім беру 
ұйымы. 1979 жылы құрылған, халықаралық үкіметтік
емес ұйым ретінде Бельгияда тіркелген. География 
ғылымының теориясын, әдістемесін және тәжірибесін
дамытудың барлық бағыттары бойынша
географтардың өзара әрекетін ұйымдастырып, 
халықаралық географиялық жобаларды қолдайды.

https://www.eurogeography.eu/ EUROGEO мүшелері - географияға қызығушылық танытатын немесе сабақтас
мамандықтарда жұмыс істейтін адамдар мен ұйымдар. Олар мемлекеттік, жеке
және академиялық секторларда белсенді болып келеді. Олар мемлекеттік және 
жергілікті үкімет қызметкерлері, жоспарлаушылар, картографтар, ғалымдар, 
коммерциялық емес жұмысшылар, кәсіпкерлер, іскер адамдар, аспиранттар, 
зейнеткерлер, университет әкімшілері, оқытушылар мен жаттықтырушылар және 
т.б. сияқты мамандықтардың кең ауқымында жұмыс істейді. EUROGEO-ға жеке
мүше немесе корпоративтік орган ретінде қосыла аласыз. 
Жеке мүшелік 40 евро
Ұйым мүшелігі 100 еуро

6. 1992 жылы негізі қаланған Оңтүстік-Шығыс Азияның
(EuroSEAS) Еуропалық зерттеу бірлестігі, 
Еуропадағы ғылыми ынтымақтастықты
ынталандыруға бағытталған. Біздің негізгі қызмет –
әлемнің түкпірінен, Оңтүстік-Шығыс Азия бойынша
жүздеген мамандарды біріктіретін екі жылда бір рет
өтетін халықаралық конференцияларды ұйымдастыру. 
Дәстүрлі түрде EuroSEAS мүшелері, негізінен
гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар саласында
жұмыс істейді, бірақ ешқандай тәртіптік кедергілер
белгіленбеген.

https://www.euroseas.org/ Конференция құныБастаудан бірнеше ай бұрын: 200 евро - тұрақты төлем: 240 
евро.Студенттер үшін төлем критерийлері туралы толығырақ пошта арқылы жеке
есептеледі:
euroseas@kitlv.nl.

Оған қоса, EuroSEAS-қа мүшелік жарна (барлық қатысушылар төлейді): 30,00 
евро.
Мүшелік келесі EuroSEAS конференциясына дейін жалғасады.
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7. Еуропалық эволюциялық саяси экономика бірлестігі 
(ағылш. The European  Association for Evolutionary 
Political Economy, ЕАЕРЕ) – 1988 жылы Лондонда
құрылған, академиялық экономистердің халықаралық
қауымдастығы. Бірлестіктің мақсаты – экономикалық
теория мен саясатты серпінді және шынайы түрде
дамыту.
Қоғам жыл сайын 3 марапатты тағайындайды:
• В. Каппаruen (€2000) – институционалдық экономика 

тақырыптарындағы ең жақсы жарияланымы үшін;
• Г. Мюрдаля (€2000) – сол тақырыптағы ең үздік

монография үшін;
• Г. Саймона (€1000) – қоғам конференциясында жас

экономисттің үздік баяндамасы.

https://eaepe.org/ Үш жылдық мүшелік
Үш жылдық EAEPE мүшелігі. Бағасы: €225,00 EUR
Тұрақты жыл сайынғы мүшелік
Жеке табысы жылына 20 000 еуродан асатындар үшін. 
Бағасы: 80,00 € EUR
Жеңілдікпен мүшелік
Жалпы жеке табысы жылына 20 000 еуродан аз адамдар үшін жыл
сайынғы мүшелік. Бағасы: 45,00 € EUR
Арнайы тарифтік мүшелік
Магистранттар немесе жеке табысы жылына 10 000 еуродан аз 
адамдар үшін жыл сайынғы мүшелік.
Бағасы: 25,00 € EUR
Мүшелік мерзім ішінде барлық қатысушылар Institutional Economics 
журналын (JOIE) тегін алады.

8. Еуропалық математикалық қоғам (ағылш. European
Mathematical Society) – Еуропаның математиктерін
біріктіретін ғылыми қоғам. Оның мүшелері Еуропа
елдерінің әртүрлі математикалық қоғамдары,
академиялық мекемелер мен жекелеген ғалымдар.

https://euromathsoc.org/ Келесі елдердің тұрғындары жылына € 5 жеңілдетілген бағамен EMS 
мүшесі бола алады. Мүшеліктің бұл түрі сізге EMS журналының 
желіде қол жетімді баспа нұсқасын қоспағанда, мүшеліктің барлық 
артықшылықтарын береді. Елдер тізімін дамушы елдерге арналған 
EMS комитеті әзірледі. Бұл тізімге, Қазақстан да енді. EMS 
корпоративтік мүшелері
https://euromathsoc.org/corporate-members

Толығырақ: 
https://euromathsoc.org/individual-members
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9. Еуропалық физика қоғамы – негізгі
мақсаты, Еуропада физиканы дәріптейтін
коммерциялық емес ұйым. Қоғам 1968 
жылы құрылған, оның құрамына
Еуропадағы 40 елдің физикалық қоғамдары
мен 2500-ге жуық жеке мүшелер кіреді.

https://www.eps.org/default.aspx Мүшелік жарналар туралы толығырақ (орташа баға 25 
евро)
https://www.eps.org/general/register_member_ty pe.asp?
Докторанттар әкімшілік тексеруден кейін төлемнен
босатылады.

10. Саяси экономистер конгресі (ағылш. 
Congress of Political Economists, COPE) –
халықаралық экономикалық бірлестігі, 
1988 жылы құрылған. Ұйымның негізгі 
мақсаты – экономиканың теориясы, 
принциптері мен мәселелері, әсіресе, 
экономикалық саясатқа қатысты 
халықаралық пікірталасқа жәрдемдесу.
1990 жылдан бастап, Конгресс жыл сайын 
ғылыми конференциялар өткізіп келеді.

https://www.copeintl.org/ COPE конвенцияларының барлық қатысушылары
ұйымның мүшелері болуы керек. 
Мүшеліктің екі түрі бар - өмір бойы және жылдық.
Мүшелік жарна:
- Өмір бойы (құрылтайшылар) мүшелер - $500.
- Жылдық мүшелер - $75
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11. Еуропалық халық экономикасы қоғамы (ағылш. European 
Society for Population Economics,  ESPE) — ғылыми 
экономикалық қоғам. Қоғам 1986 жылы құрылған. 
Экономикадағы адами капитал мен демографиялық 
айнымалылар бойынша қолданбалы және теориялық 
зерттеулермен айналысатын еуропалық ғалымдардың ғылыми 
өзара әрекеттесуін жеңілдету мақсатында іске асты. Қоғам 
Еңбек экономикасы институтымен бірлесіп, Journal of 
Population Economics журналын шығарады, сонымен қатар 
еңбек экономикасының Еуропалық жазғы мектебін 
ұйымдастырады.

http://www.espe.org/index.php Мүшелік жарна 25 €. Қосымша сұрақтар бойынша бізбен
байланыса аласыз:
treasurerespe.wiso@uni-hamburg.de

12. Халықаралық геодезия бірлестігі (ағылш. International 
Association of Geodesy, IAG) – 1862 жылы құрылған
коммерциялық емес қоғамдық ұйым. Ол Халықаралық
геодезиялық және геофизикалық одақтың (МГГС) құрамына
кіреді. Ассоциация өзінің тағайындалуымен геодезияның
келесі дамуын жариялайды:
• зерттеулер мен білім беру нәтижесінде теориялық

жетілдірулер;
• бақылау деректерін жинау, талдау, модельдеу және

интерпретациялау;
• Жердің және басқа планеталардың пішінінің, айналуының

және гравитациялық өрісінің дәйекті сипаттамасының
технологиялық дамуын ынталандыру.

https://www.iag-aig.org/ Бір жылға мүшелік (€50). 
Төрт жылдық мүшелік (€150).

Студенттер, бір жылдық мүшелік (тегін, 
университет/колледж сертификатын қамтиды)

IAG қорларына мүшелердің ерікті жарналары жас
ғалымдардың саяхатын қолдауға, дамушы елдерде IAG 
семинарларын ұйымдастыруға көмектесуге және жас
ғалымдар үшін жыл сайынғы IAG үздік жарияланым
сыйлығын қамтамасыз етуге пайдаланылады.
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13. Халықаралық аналитикалық психология қауымдастығы
(International Association for  Analytical Psychology, 
IAAP) - К.Г.Юнгтың дәстүрі бойынша аналитикалық
психология саласындағы мамандарды біріктіретін
халықаралық кәсіби бірлестік. Қауымдастық 1955 жылы
құрылып, Цюрихте орналасқан. Оған 28 елден
қатысушылар жиналды. IAAP-тың негізгі мақсаттары
аналитикалық психология идеялары мен тәжірибесін
бүкіл әлемге тарату, сондай-ақ аналитикалық
психологияны оқыту мен практикасында бекіту арқылы 
мамандар қауымдастығында, әмбебап жоғары кәсіби, 
ғылыми және этикалық стандарттарды орнату болып
табылады.

https://iaap.org/ Қазақстандағы дамушы топтар, байланыс тұлғасы:
Гульмира Елгонова
E-mail:gulmira.yelgonova@gmail.com

Дамушы топтар – IAAP тобының мүшелері жоқ
аймақтардағы немесе елдердегі адамдардың бірлестіктері. 
Топтар, негізінен, кәсіби психотерапевт, дәрігер және 
мұғалім ретінде немесе басқа да тиісті мамандықтарда
жұмыс істейтін аналитикалық психология студенттерінен
тұрады. Олардың кейбіреулері IAAP жеке мүшелері болу 
үшін маршрутизаторларды оқытудан өтіп жатқан
маршрутизаторлар болуы мүмкін.

14. Өсімдіктер таксономиясы бойынша халықаралық
қауымдастық (ағылш. The International Association for
Plant Taxonomy; IAPT) өсімдіктер таксономиясын
тұрақты күйде сақтаумен айналысады және
ботаникалық таксондарға атау беру ережелерін
белгілейді. 1950 жылы құрылған. Ұзақ уақыт бойы
ұйымның штаб-пәтері Венада (Австрия) орналасты,
қазіргі уақытта, (2013 ж.) Братиславада (Словакия)
орналасқан.

https://www.iaptglobal.org Мүшелік жарна ғалымның мәртебесіне байланысты
Толығырақ: https://www.iaptglobal.org/membership
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15. Математикалық оқыту жөніндегі халықаралық комиссия (ағылш. International 
Commission on Mathematical Instruction, ICMI — математикалық білім берудің 
дамуы мен мәселелерімен айналысатын Халықаралық математикалық одақ 
(IMU) жанындағы комиссия. Оның аты «Математиканы оқыту жөніндегі 
халықаралық комиссия» деп те аударылған. IMU, Комиссия Ғылым жөніндегі 
халықаралық кеңес жұмысына қатысады. Комиссияның бағдарламалары, 
семинарлары, бастамалары мен жарияланымдары математиканы оқытудағы 
білім беру стандарттарын жақсартуға бағытталған. 2013 жылғы жағдай бойынша, 
92 елдің ұлттық математикалық ұйымдары Комиссия мүшелері болды.

https://www.mathunion.org/ ICMI өкілдері:
Д - р Durvudkhan Suragan
Математика және математикалық модельдеу
институты
durvudkhan.suragan@nu.edu.kz

Қазақстандағы байланыс ұйымы: 
Академик Тынысбек Шәріпұлы Қалменов
Қазақстан математикалық қоғамының физика-математикалық 
зерттеулер орталығының президенті
Тел. + 7-3272-615801
e-mail: kalmenov@math.kz , kalmenov.t@mail.ru
Математика комитеті
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
Ғарыштық зерттеулер институты
Д-р Багдат Темиргалиевич Суйменбаев
Ғарыштық зерттеулер институтының директоры
Тел. + 73272-918653
эл. Почта: bts@ok.kz

16. International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) - Жердің
халықаралық айналу қызметі (МСВЗ) — Жер айналуының параметрлері мен 
координаталарын бағалауға арналған, Парижде орналасқан халықаралық қызмет. 
Әмбебап уақытты, стандартты аспандық (ICRS) және жердегі (ITRS) 
координаттар жүйесін жүргізуге жауапты. Сонымен қатар, ұйым UTC уақытына
қосымша секундтарын қосуға жауапты. Бұл қызметке Жердің бағдарлау
параметрлерін болжау бөлімі (Predictions of Earth Orientation Parameters) кіреді. 
Америка Құрама Штаттарының Әскери-теңіз обсерваториясында (United States  
Naval Observatory) орналасқан. Бөлім, Жердің айналуының бұрыштық
жылдамдығын, прецессия параметрлерін және нутацияны анықтау мақсатында, 
астрометриялық бақылаулар жүргізумен айналысады. Басқа филиалдары Париж 
обсерваториясында орналасқан.

https://www.iers.org/IERS/EN/Hom
e/home_node.html

Мүшелік комитет құрылған кезде беріледі және 
елден біреуіне ғана, Қазақстанның бұл 
қауымдастыққа мүшелігі жоқ. 2019 жылғы 
жағдай бойынша бір мүшелік бірліктің құны 
2020 АҚШ долларын құрайды. Қосымша 
сұрақтарды қарастыру үшін Ұйым 
комиссиясының поштасына өтініш беру қажет.
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17.
NGWA - білім беру және насихаттау арқылы жер
асты сулары туралы білімі мен мүшелердің
табысын арттыру үшін бірге жұмыс істейтін жер
асты сулары мамандарының қауымдастығы; 
насихат; ынтымақтастық және ақпарат алмасу; 
және кәсіби тәжірибені жетілдіру.

https://www.ngwa.org/ Мүше түрлері келесі бетте:https://www.ngwa.org/members/join-ngwa

Мүдделі ұйымдарға арналған бағдарламалар бар. NGWA серіктес ұйымының бағдарламасы, 
ұлттық деңгейден жер асты сулары өнеркәсібінің төменгі деңгейіне дейінгі маңызды
байланысты қамтамасыз етеді. Бұл бағдарлама NGWA еншілес ұйымдарға байланыс, 
әкімшілік қолдау және көшбасшылық қамтамасыз ету арқылы саланы алға жылжытады. 
Серіктестік бағдарламасының артықшылықтары саладағы өзара әрекеттестік пен тәжірибе
алмасуды арттыруға және жалпы жер асты сулары өнеркәсібінің дауысын нығайтуға
бағытталған. NGWA ұйымына мүшелік жыл сайын ұсынылады, әрбір мүшелікті NGWA 
директорлар кеңесі қарайды. NGWA серіктес ұйымының бағдарламасына қатысатын
ұйымдар олардың мүшелігін арттыруға, тұтынушыларды ақпараттандыруға және кәсіби
желісін құруға көмектесетін көптеген пайдалы артықшылықтарға қол жеткізе алады. NGWA 
бұл жеңілдіктердің құны $12,000-нан асатынын есептейді. Серіктес ұйымның жылдық
мүшелік жарнасы $325-925 (бағалар тиісті ұйымдағы мүшелердің санына байланысты
өзгереді) болса, бұл сіздің қауымдастық үшін үлкен құндылық болып табылады.
Сұрақтар: dschulenberg@ngwa.org

18.
Халықаралық гляциологиялық қоғам 1936 жылы 
қар мен мұздың практикалық және ғылыми
аспектілеріне қызығушылық танытатын
адамдардың назарын аудару үшін құрылған.

https://www.igsoc.org/ Мүшелік артықшылықтар мыналарды қамтиды:
Барлық ағымдағы мүшелер біздің баспа серіктесіміз, Cambridge University Press 
(CUP) басып шығарған Glaciology журналына және Glaciology Annals журналына
жіберілген мақалалар үшін «Авторлық құқықты өңдеу ақысына» (APC) 10% 
жеңілдік алады. Біздің барлық онлайн-басылымдарымызға қолжетімділік; біздің 
ақпараттық бюллетень, ICE веб-сайтымыз арқылы және Glaciology және 
Glaciology жылнамалары журналы, CUP веб-сайты арқылы, Cambridge Core.
Қажет болған жағдайда, IGS симпозиумдарына тіркелу ақысы төмендетілді. 
Journal of Glaciology, Annals of Glaciology және ICE басылымдары үшін 
төмендетілген тарифтер. Мүшелік құны 20-дан 277 фунт стерлингке дейін

Толығырақ: https://www.igsoc.org/membership/
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19.
Бау-бақша ғылымдарының халықаралық қоғамы (ағылш. 
International Society for Horticultural  Science - ISHS) — 67 
000-нан астам адамды құрайтын, жетекші, тәуелсіз бау-бақша
ұйымы болып табылады. 1959 жылы сәуірде халықаралық
ынтымақтастыққа ұмтылатын бағбаншылар мен бағбандық
ғалымдардың жаһандық желісі ретінде негізі қаланған, 
бүгінде Халықаралық бау-бақша ғылымдары қоғамы (ISHS) 
67 000-нан астам адамнан, университеттерден, үкіметтерден, 
мекемелерден, кітапханалардан және коммерциялық
компаниялардан тұратын жаһандық желі болып табылады.

ISHS мақсаттары мен міндеттері:
• ғылыми зерттеулерді ынталандыру және дамыту және бау-

бақша шаруашылығының барлық салаларында білім беру;
• жаһандық ауқымда ғылыми қызметті ынталандыру және 

үйлестіру мақсатында халықаралық ынтымақтастықты, 
ғылыми-техникалық мамандардың бірлестіктерін
ынталандыру және дамыту;

• өзінің симпозиумдары мен конгрестері, жарияланымдары
мен ғылыми құрылымдары арқылы ынтымақтастық пен 
білім беруді ынталандыру.

• Барлық мүдделі тұлғаларға, елдерге, аймақтарға, 
ұйымдарға, қоғамдар мен мекемелерге мүшелік ашық.

https://www.ishs.org/members ISHS-ке қосылу арқылы сіз мүшелерге мансаптық даму желісін, 
білім беру мүмкіндіктерін, жоғары сапалы симпозиумдар мен 
конгрестерді және біздің кәсіпті ілгерілету үшін ресурстарды 
ұсыну арқылы ISHS-тің бау-бақша ғылыми қауымдастығына 
қызмет көрсету миссиясына адал екеніңізді көрсетесіз. 
ЕО-ға кірмейтін елдердегі жыл сайынғы жеке мүшелік: 80 еуро 
(немесе АҚШ долларындағы баламасы – ҚҚС-сыз)
Толығырақ: https://www.ishs.org/members
Преимущества: https://www.ishs.org/ishs-membership-
categories
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20.
Халықаралық есептеу биология қоғамы (ағылш. The 
International Society for  Computational Biology, ISCB) -
биоинформатика және есептеу биологиясы саласында
жұмыс істейтін зерттеушілердің кәсіби қауымдастығы. 
Қоғамға 70 елден 2500-ден астам адам мүше. Ұйым
FASEB ұжымдық мүшесі болып табылады. Дүние
жүзіндегі мамандандырылған ұйымдардың
айтарлықтай саны ISCB-мен, соның ішінде "Asia 
pacific bioinformatics network" және "European society 
for mathematical and theoretical biology".

https://www.iscb.org/ Мүшелік құны зерттеушінің санатына, шамамен 5-тен 315 АҚШ долларына
дейінгі жұмыс көлеміне байланысты, толығырақ:
https://www.iscb.org/iscb-membership-dues
Артықшылықтары: https://www.iscb.org/become-a-member

21. Халықаралық астрономиялық одақ (ХАО) – дүние
жүзіндегі астрономиялық қауымдастықты біріктіретін
ұйым. 1919 жылы шілдеде Брюссельде (Бельгия) 
құрылған.

https://www.iau.org/ Ұлттық мүшелік, біздің елдегі кәсіби астрономиялық қауымдастықты білдіретін
ұйымға жатады. Қазақстандағы серіктес ұйым - Фессенков атындағы
астрофизикалық институт болып табылады. Жалпы жарналар елден болып
табылады, әрбір мүше үшін сәйкесінше, әр жыл үшін жеке есептеледі. ҚР 
бойынша байланыс телефоны: +7 727 607 590. E-mail 1: chingis.omarov@aphi.kz 2-
электрондық пошта: chingis.omarov@gmail.com 
Жеке қатысу сонымен қатар: жеке қатысушы, кіші ғылыми қызметкер, құрметті
қатысушы. Көбірек: https://www.iau.org/administration/membership/ 
Әдетте, МАС-қа жеке мүшелікке астрофизика бойынша докторлық немесе оған
теңестірілген ғылыми дәрежесі бар ғалымдар қатыса алады. IAU жеке немесе кіші
мүшелігіне тағайындалуға өтініш білдірген тұлғалар өз еліндегі еншілес ұйымға
хабарласуы керек.
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22.
Халықаралық географиялық одақ (ағылш. 
International  Geographical Union; фр. Union 
géographique internationale) — географтардың 
халықаралық ғылыми бірлестігі. 
Хатшылықтың орны - Дели, Үндістан.

https://igu-online.org/ IGU мүшелігі ресми түрде ел бойынша анықталғанымен, жеке мүшелік оның көптеген
комиссиялары мен жұмыс топтарының бірі арқылы мүмкін болады. Оларға қосылу іс
жүзінде өте жеңіл; бұл тегін және ешқандай міндеттемесіз. Қазіргі уақытта, ХГО-да 40-
тан астам «комиссия» (және үш жұмыс тобы) бар. Бұл пәннің нақты аспектілеріне
қызығушылық танытқан географтар топтары. IGU комиссиялары мен жұмыс топтары
география пәнін құрайтын тақырыптардың барлық спектрін қамтиды. Олардың
әрқайсысында төраға мен басқарушы комитет бар және конференциялар мен семинарлар
ұйымдастырады (көбінесе, IGU негізгі іс-шараларымен бірге), тақырыпқа қатысты
ақпаратты қамтитын ақпараттық бюллетеньдерді таратады, әрине, кез келген алдағы
кездесулердің жаңалықтарын қосады, кітаптар мен журналдардың арнайы басылымдарын
басып шығарады, т.б. тақырыпқа байланысты жұмыстарды атқарады. Комиссияға немесе
жұмыс тобына қосылу үшін төрағаға электрондық хат жіберіп, олардың корреспондент-
мүшелерінің тізіміне қосылғыңыз келетінін хабарлаңыз. Барлық IGU комиссияларының
және жұмыс топтарының толық тізімін веб-сайттан таба аласыз:
https://igu-online.org/organization/commissions/

23. Халықаралық геодезия және геофизика одағы
(МГГС, ағылш. The International Union of 
Geodesy and  Geophysics, IUGG) —
геодезиялық және геофизикалық әдістермен
Жерді зерттейтін үкіметтік емес ұйым. 1919 
жылы құрылған. Қоршаған ортаны қорғау, 
табиғи апаттардан келетін зиянды азайту, 
пайдалы қазбалармен де айналысады.

http://www.iugg.org/join/ «Геодезия және геофизика саласында тәуелсіз қызметін дамытқан» әрбір ел 
IUGG мүшелігіне құқылы. IUGG мүшесі геодезиялық және геофизикалық
қызметті ұсынатын мемлекеттік немесе мемлекеттік емес, кез келген басқа
мекеме немесе мекемелер бірлестігі болуы мүмкін. Елді бір орган ұсынады, 
қазіргі уақытта Қазақстан IUGG мүшесі емес. Қосылған ұйым, IUGG Ұлттық
комитетін құрып, кем дегенде бір қызметкерді ұсынуы керек.
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24. Халықаралық математикалық одақ (ағылш. 
International Mathematical Union,  IMU) —
математика саласындағы барлық елдер
ғалымдарының ынтымақтастығы және
математиканы насихаттау үшін құрылған
дүниежүзілік коммерциялық және үкіметтік
емес ұйым. 1919 жылы құрылған. 
Халықаралық ғылыми кеңестің (ағылш. 
International Science Council,  ISC, до 2018 года 
назывался «Международный Совет по науке») 
мүшесі. 2019 жылғы жағдай бойынша Одақтың
мүшелері 88 елдің ұлттық математикалық
ұйымдары болды.

Халықаралық Одақ, математикалық қызметпен айналысатын әлемнің барлық елдерін IMU-
ға мүше болуға шақырады. Өзінің математикалық мәдениетін дамыта бастаған және дүние
жүзіндегі математиктермен байланыс орнатуға мүдделі ел IMU-ға қауымдастырылған
мүше ретінде қосылуға шақырылады. Халықаралық математикалық одақтың жеке
мүшелері жоқ. Оның қауымдастырылған мүшелері елдер болып табылады. Әрбір
(ассоциацияланған) ел-мүше оның негізгі академиясы, оның математикалық қоғамы, оның
ғылыми кеңесі немесе институттар қауымдастығығы, оның үкіметінің тиісті мекемесі
болуы мүмкін, еншілес орган арқылы ұсынылады. IMU мүшесі немесе қауымдастырылған
мүше болуға мүдделі кез келген ел, IMU мүшелігінің артықшылықтарын және өтініш беру 
процесін түсіндіретін IMU Бас хатшысымен байланысуға шақырылады. Олардың шолуын
төмендегі IMU мүшелік ережелерінен табуға болады. IMU-ғы бірлескен және әдеттегі
мүшеліктің формальдылығын IBU Жарғысында табуға болады, II және III тарауларды
қараңыз.
https://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/IMU_
membership_application_v1.1_20210330.pdf
Одаққа Қазақстандағы IMUөкілдері арқылы кіруге болады:
Қазақстан математикалық қоғамының президенті
Физика-математикалық зерттеулер орталығының бас директоры
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Физика-математикалық зерттеулер орталығы
Тел.+7-3272-615801
e-mail: kalmenov@math.kz,kalmenov.t@mail.ru
Математика комитеті
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғарыштық зерттеулер институты
Д-р Багдат Темиргалиевич Суйменбаев
Ғарыштық зерттеулер институтының директоры

Тел.+73272-918653
эл. Пошта: bts@ok.kz 37
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25.
Леонхард Эйлер атындағы Халықаралық
математикалық институты, 1988 жылы
Ленинград бөлімшесі, КСРО ҒА 
В.А.Стеклов атындағы Математика 
институтының жанынан халықаралық
ғылыми ынтымақтастықты ұйымдастыру, 
ресейлік және шетелдік ғалымдардың
бірлескен зерттеулеріне жағдай жасау
мақсатында құрылған. 1990-шы жылдардан
бастап, ПОМИ РАН бөлімшесінің
құрамына кірді.

https://eimi.ru/ru/ Жұмыс ерікті негізде, осы университет ғалымдарымен бірлескен зерттеулерге
қатысу мүмкіндігімен құрылған. Байланыс алу үшін ғалымдармен тікелей
байланысу немесе семинарға қатысамын деп мәлімдеу қажет.

26. Халықаралық ономастикалық ғылымдар
кеңесі (ағылш. International Council of 
Onomastic  Sciences, ICOS) – жалқы есімдер
(мысалы, топонимдер, кісі есімдері және 
жалқы есімдердің басқа түрлері) туралы
ғылым – ономастика саласында зерттеу
жүргізетін ғалымдарды біріктіретін
халықаралық ұйым. ICOS ресми тілдері
ағылшын, француз және неміс тілдері
болып табылады.

https://icosweb.net/ ICOS мүшесі ретінде тіркеле отырып, сіз ономастикалық ақпараттық
бюллетень, конгрестерге шақырулар алып, Onoma ғылыми
журналына қол жеткізе аласыз. Ағымдағы тұрақты ICOS мүшелік
жарнасы жылына 20 еуроны құрайды. Студенттер жылына € 10 
жеңілдетілген төлем төлейді.
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27. Халықаралық ғылым кеңесі (ағылш.
International Council for Science,  ICSU) —
ғылымды дамытудағы халықаралық
кооперацияға арналған халықаралық
үкіметтік емес ұйым. 1931 жылы құрылған. 
Кеңес мүшелері ретінде ұлттық ғылыми
ұйымдар мен Халықаралық математикалық
одақтарды атап өтуге болады, оларға
Халықаралық астрономиялық одақ, 
Халықаралық теориялық және қолданбалы
химия одағы сияқты халықаралық ғылыми
одақтар жатады.

https://counc il.sc ience/ru/ 
members/

Мүшелік келесі санаттар бойынша ұсынылады:
1-санат (Толық мүше): Белгілі бір ғылыми пәндерді немесе салаларды
тәжірибеде және ілгерілетумен айналысатын халықаралық ғылыми ұйымдар
болып табылатын ғылыми одақтар, қауымдастықтар және ұқсас органдар.
2-санат (Толық мүше): Елдегі, аймақтағы, аумақтағы немесе дүние жүзіндегі
кең ауқымды ғылыми салаларды немесе пәндерді ұсынатын ғылым
академиялары, ғылыми кеңестер немесе ұқсас коммерциялық емес ғылыми
ұйымдар. 
3-санат (аффилирленген мүше): қызметтері, Кеңестің қызмет аясына сәйкес
келетін мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар болып табылатын өзге де 
органдар.

ISC қазіргі уақытта жеке мүшеліктерді ұсынбайды. Егер мекеме іріктеу
критерийлеріне сәйкес келмесе, өз еліндегі (ҚР ҰҒА) ұйым өкілдерінің мүшелігі
арқылы ISC қызметіне қатысу мүмкіндігін қарастыру ұсынылады. ISC-ға
мүшелікке, Бас Ассамблея белгілеген мөлшерде жыл сайынғы мүшелік жарна
төленеді.

Қазіргі уақытта, 1-санаттағы толық мүшелер үшін жарналар өздерінің мүшелік жарналарынан
түсетін кіріспен анықталады, ал 2-санаттағы толық мүшелер үшін жарналар ұлттық ЖІӨ-ге
негізделеді. Аффилирленген мүшелердің жарналары қазіргі уақытта, 2021 ж. жылына 530 еуроны
құрайтын тұрақты комиссия болып табылады.

39



40

№ Қоғамдастық атауы Қоғамдастық сайты Кіру критерийлері

28.
Халықаралық биологиялық ғылымдар одағы 
(МБС; International union of biological  
sciences — IUBS) 1919 жылы Брюссельде, 
Бельгияда құрылды. MBS - Халықаралық
ғылым кеңесінің мүшесі болып табылады. 
MBS жоғары органы - 3 жыл сайын
өткізілетін Бас Ассамблея болып табылады. 
Атқару комитеті Бюродан және бес бөлімнің
әрқайсысынан екі өкілден тұрады. MBS 
құрамында әртүрлі биологиялық пәндерді
(аэробиологиядан зоологияға дейін) 
ұсынатын 44 ұлттық ұжымдық қарапайым
мүшелер (академиялар мен ұлттық ғалымдар
қауымдастығы) және басқа ғылыми
қоғамдардың 80 мүшесі бар.

http://www.iubs.org/ МБС бөлімдеріне биология тарихы, биологиялық білім беру, биометрия бойынша
секциялар, бөлімдер, комиссиялар, комитеттер, пәнаралық комиссиялар кіреді. 
МБС бөлімдеріне биология тарихы, биологиялық білім беру, биометрия бойынша
секциялар, бөлімдер, комиссиялар, комитеттер, пәнаралық комиссиялар кіреді. 
IUBS-тің қарапайым мүшелері ретінде биология ғылымдары дербес дамыған кез
келген елдер, аумақтар немесе географиялық аймақтар болуы мүмкін. Еншілес
ұйым, оның негізгі ғылыми академиясы, ғылыми кеңесі немесе ұқсас мекемелер
болуы мүмкін. Одақтың ең жақын мүшесі – Ресей ғылым академиясы 
http://www.ras.ru
Барлық ғылыми мүшелер ұлттық мүшелерден басқа IUBS мүшелері болып
табылады. Ғылыми мүшелерге биологияны ғылыми зерттеуге қатысты
биологиялық пәнді ұсынатын халықаралық қоғамдар, қауымдастықтар немесе
органдар кіреді.

29. Орман зерттеу ұйымдарының халықаралық
одағы (ИЮФРО, Международный союз леса, 
International  Union of Forest Research 
Organizations — IUFRO) — орман 
шаруашылығы, ағаш дайындау, сүрек өңдеу, 
орман кешенінің экономикасы және басқа да 
бірқатар аралас саласындағы зерттеулермен 
айналысатын коммерциялық емес, үкіметтік 
емес халықаралық ғылыми бірлестік.

https://www.iufro.org/membe
rship/benefits/

Филиалдар үшін олар 2 компоненттен тұрады:
• Негізгі жылдық мүшелік жарна қосындысы
• Қатысушы ұйымда қанша зерттеуші жұмыс істейтініне байланысты сомма.
Қазақстан Республикасы үшін 397 еуро, табысы ортадан жоғары елдер үшін болып
келеді. Сонымен қатар, (2) мүшелік серіктес 397 еуро төлейді. Егер 10-нан астам
зерттеуші жұмысқа қабылданса, қосымша сома 11-ші зерттеушіден бастап 10 зерттеушіге
өсіммен 397 еуроға артады. Осылайша, 10 зерттеушіге дейін қосымша сома 397 еуро, 11-
20 зерттеуші үшін қосымша сома 794 еуро және т.б. Мүшелікті ұйымнан да, жеке тұлға
ретінде де алуға болады, ол үшін сайттағы форманы толтырып, оны қаралуға жіберу
керек. IUFRO – бұл 650-ден астам мүше ұйымдар мен 120-дан астам елдің жүздеген жеке
зерттеушілерін біріктіретін ғаламдық орман шаруашылығы ынтымақтастық желісі. 
IUFRO мүшелігі кез-келген мекеме үшін және орманды, орманды пайдалану, орман
өнімдерін зерттеуге, қолдауға немесе жүргізуге мүдделі кез-келген адам үшін ашық.
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30.
Теориялық және қолданбалы механиканың
халықаралық одағы (ағылш. транскрипцияда
IUTAM) – халықаралық үкіметтік емес
ғылыми ұйымның өз Жарғысы бар, механика 
саласындағы ғылыми қызметкерлерді
біріктіреді.

https://iutam.org/a-
propos/affiliated_organiza 
tions/

Одақтың негізгі мақсаттары:
теориялық және қолданбалы механиканың, сабақтас ғылымдардың, оның ішінде
аналитикалық, есептеу және эксперименттік зерттеулердің барлық бағыттары бойынша
ғылыми жұмыстарды жүзеге асыратын ғалымдар мен ұйымдар арасындағы байланысты
ұйымдастыру; 
Съезд комитетінің басшылығымен теориялық және қолданбалы механиканың халықаралық
конгрестерін (XII бап), теориялық және қолданбалы механика мәселелері бойынша басқа
да халықаралық кеңестерді ұйымдастыру; 
ғылым салалары ретінде механиканың теориялық және қолданбалы дамуына ықпал ететін
басқа да қызмет түрлерімен айналысу. 
Ұйымдар арқылы қосылыңыз, әр елде бір ғана ұйым: 
https://iutam.org/a-propos/iutams-statutes/

31. Халықаралық таза және қолданбалы физика 
одағы (англ.  International Union of Pure and 
Applied Physics, сокр. IUPAP, транслит. 
ИЮПАП) — физикамен айналысатын
халықаралық үкіметтік емес ұйым. Ғылым
жөніндегі халықаралық кеңестің мүшесі. 
IUPAP мақсаттары мыналар: 
физиканың дүниежүзілік дамуына
жәрдемдесу, физика саласындағы
халықаралық ынтымақтастықты қолдау, 
адамзат мәселелерін шешу үшін физиканы
қолдану.

IUPAP маңызды миссиясы бар: бүкіл әлемде физика мен дене тәрбиесінің
дамуына, физика саласындағы халықаралық ынтымақтастыққа жәрдемдесу
және адамзатты толғандыратын мәселелерді шешу үшін физиканы қолдануға
көмектесу. IUPAP-қа қосылғысы келетін елдер немесе аймақтар
қызығушылықтарын білдіру үшін Nithaya Chetty хат жазуы керек. Ол сізден
кейбір ақпаратты сұрап, байланыс комиссиясын құруды талап етеді.
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32.
Халықаралық теориялық және қолданбалы
химия одағы (рус. аббр.  МСТПХ; ИЮПАК, 
англ. International  Union of Pure and Applied 
Chemistry,  IUPAC) — халықаралық үкіметтік
емес ұйым.

https://iupac.org/home/ IUPAC объективті ғылыми білім беріп, адамзат пен бүкіл әлемнің игілігі үшін химиялық 
білімді қолдану және беру үшін қажетті құралдарды жасайды. Бұған ортақ тіл құру, 
стандарттар бойынша ұсыныстар жасау, тұрақты дамуға ықпал ету арқылы қол жеткізіледі. 
2022 жылға арналған AMP мүшелігі жылына 50 долларды құрайды (Chemistry International-ға 
сандық қол жетімділікті қоса). IUPAC бұдан былай CI баспа көшірмесін ұсынбайды, бірақ 
Chemistry International-ға 2022 жылдың бірінші тоқсанынан бастап ашық қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. Химиктер IUPAC-қа 2022 жылға арналған онлайн-форманы толтыру 
арқылы тікелей өтініш бере алады. https://iupac.org/home/registration-options/

Сіздің өтінішіңіз бен төлеміңіз алынғаннан кейін, атыңыз қауымдастық жазбаларында
тіркеледі. IUPAC веб-сайтында IUPAC (AMP) аффилирленген мүшесі ретінде
орналастырылады. 7-10 күн ішінде сіздің ақпаратыңыз IUPAC жазбаларында
орналастырылады. IUPAC үйлестірушілерді өз елдеріндегі кез-келген тікелей өтінімдер
туралы хабардар етеді.

33. Халықаралық Достоевский қоғамы (МОД, 
ағылш. International Dostoevsky Society (IDS)) 
-Ф.М.Достоевскийдің өмірі мен 
шығармашылығын зерттеу саласындағы
ғалымдар мен зерттеушілерді біріктіретін
халықаралық ғылыми қоғам (коммерциялық
емес ұйым) - достоевистика.

https://dostoevsky.org/ Қоғамның мақсаты - бүкіл әлемдегі Ф.М.Достоевскийдің шығармашылығы арқылы
зерттеушілер арасында байланыс пен ынтымақтастықты орнату және орыс
жазушысына арналған әр үш жыл сайын халықаралық конференцияларды
ұйымдастыру.

Мүшелік пен қайырымдылық қоғамның веб-сайты мен электронды журналды
қаржыландырады, сонымен қатар Достоевскийге қатысты жобалар мен бастамаларға, 
сондай-ақ қаржыландыруға мұқтаж ғалымдардың конференцияларына гранттық
қолдау көрсетеді. Өмір бойы мүшелік 500 доллар тұрады. Жылдық мүшелік, сіздің
жағдайыңызға байланысты 10-100 доллар аралығында болады. Мүшелік іске қосылған
күннен бастап, бір жыл бойы жарамды және жыл сайын сол күні ұзартылады.
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34.
Қолданбалы математика және механика қоғамы 
(нем. Gesellschaft für Angewandte Mathematik und 
Mechanik, қысқартылған GAMM) — қолданбалы
математика және механика саласында жұмыс
істейтін ғалымдардың халықаралық ғылыми
қауымдастығы.

https://www.gamm-
ev.de/en/

Мүшелік жарналар қатысушының санатына байланысты (20-500 доллар).
Толығырақ:
https://www.gamm-ev.de/en/association/membership/membership-fees-and- payment/
Подача заявки здесь: https://www.gamm-
ev.de/en/association/membership/application-for-membership/

35. Еңбек экономистерінің қоғамы (англ. The
Society of Labor Economists; SOLE) –
экономистердің халықаралық экономикалық
одағы. Қоғам 1996 жылы құрылған. 
Қоғамның марапаттары:
1. Грег Льюис сыйлығы – екі жыл сайын Journal 

of Labor Economics журналында жарияланған
ең жақсы мақала үшін беріледі. Жүлде қоры
$2500.

2. Джейкоб Минсер сыйлығы
3. Шервин Розен сыйлығы (2003 жылдан бастап) 

– екі жыл сайын «еңбек экономикасын» 
дамытуға қосқан ерекше үлесі үшін беріледі.

https://www.sole-
jole.org/membership

Став членом SOLE,выявляетесьчастьюпрестижного и специализированного
сообщества экономистов всфере труда со всего мира. Членство означает, что выбудете получать
первое уведомлениеи обновления о ежегодном собрании
SOLEкаждыйгод,новости о деятельностиSOLE,скидкуна регистрационныесборы на ежегодное 
собрание и скидку на плату за подачу заявки в Journal of Labor Economics.. Кроме того, если вы 
сейчас не получаете журнал бесплатно, вы получитеего как участник.

2022 жылдың қаңтар айынан бастап, студенттің JOLE электронды жазылымы және SOLE
мүшелігі бар-жоғы 40 доллар тұрады. (Бұл ставка қазан айындағы JOLE томы
жарияланғаннан кейін күшіне енеді). Жылдық мөлшерлемесі 82 АҚШ доллары
Толығырақ:
https://press.uchicago.edu/ucp/journals/subscribe/jole.html

36. Стокгольм халықаралық бейбітшілікті зерттеу
институты (СИПРИ) (швед. Stockholms
internationella fredsforskningsinstitut, ағылш.
Stockholm  International Peace Research Institute —
SIPRI) бейбітшілік пен қақтығыстарды, ең
алдымен қару-жарақты бақылау мен 
қарусыздануды зерттейтін шведтік талдау
орталығы.

https://www.sipri.org/media Жаһандық қауіпсіздік бойынша тәуелсіз ресурс, семинарлар мен конференциялардың жеткілікті
саны. Жаһандық мәселелермен жұмыс істейтін зерттеушілерді біріктіру арқылы жүзеге асады.
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37.
Эконометриялық қоғам — 1930 жылы Рагнар 
Фриш, Ирвинг Фишер және Чарльз Расстың
бастамасымен құрылған экономистердің
халықаралық одағы: «Эконометрикалық
қоғам, статистика мен математикамен өзара
әрекеттесуде экономикалық теорияны
дамытуға арналған халықаралық қоғам».

https://www.econometric
society.org/

Эконометрикалық қауымдастыққа қосылып, Econometrica-ға және басқа да 
мүмкіншіліктерге жылдам онлайн тегін қол жеткізіңіз. Негізінен, $90 мүшелік жарна
төлейді. 
Толығырақ:https://www.econometricsociety.org/user/register/

38. Психологиялық ғылымдар қауымдастығы
(ағылш. Association for Psychological  Science, 
APS; бұрынғы атауы Американдық
психологиялық қоғам, ағылш. American  
Psychological Society) - халықаралық
коммерциялық емес ұйым болып табылады, 
оның мақсаты ілгерілету, қорғау және
ғылыми-бағдарланған психология мүдделерін
зерттеу, қолдану, оқыту және адамның әл-
ауқатын жақсартуға ықпал ету.

https://www.psychologic
alscience.org/members

Артықшылықтары: психологиялық ғылымда мансапты алға жылжыту үшін қажетті 
құралдарды, ресурстар мен байланыстарды алыңыз. APS, сізді мансаптың әр кезеңінде 
және қайда жүрсеңіз де қолдайды. Біздің танымал ғылыми журналдарымызға қол 
жетімділік, белгілі гранттар мен марапаттарға ие болу мүмкіндігі, сонымен қатар бүкіл 
әлемнің пікірлестерімен байланыс және ынтымақтастық мүмкіндігі.

Мүшелік ақысы зерттеушінің санатына байланысты және 43-5000 АҚШ долларын 
құрайды.
Мүшелік бойынша қосымша бет:  https://www.psychologicalscience.org/members


