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Базар-Коргон ТБ нын директору, Кыргыз Республикасынын oKMoTyHyH 5.08.2008-жыл Ns425
Токтомуна ылаЙык <Окуу жана ондyрyштyк практикаJIар> жобосунун негизинде ИИМСИ де
практикаларды уюштуруу жана откорyy боюнча талаптарга ылайык томондоry келишимди тyздy:

1. <Базар-Коргон ТБ >> милдеттенет:
1.1.ИИМСИ нин медициналык окуу жайынын ондyрyшт\т( практикаларын откорyy r{yн
каJIендардык планга ылайык откорyго 100 орун берилет.
1.2. Стуленттердин ондyрyштyк практикасын откор}yго уруксат беруу;
1.3. Практиканын нормчlлдуу оryшyно шарт тyз\y;
1.4. МедицинчIJтык окуу жайы менен илимий усулдук иштерди бирликте аткаруу;
1.5. Илимий усулдук иштердин экспериментин жyргyзyyго шарт тyзyy;
1.6. Медицина:lык окуу жайы кБазар-Коргон ТБ) ньш болумдорyно ондyрyштyк планын
сунуштаЙт жана практика,тарын жетектоо r{yн жогорку квалификациядагы адистер даЙында,тат|.1. Медициналык окуу жайдын усулдук бирикмелеринин башчылары аркылуу алдынкы
тажрыЙбалуу медициналык адистерди практиканттарганасаатчы кылып бекитип берет;
1.8, Стулент практика мезгилинде ишканада колдонулуучу жалпы эмгек мыйзамдары, эмгекти
коргоонун эрежелери жана ички эмгек тартибинин сактоонун эрежелери менен тааныштырылат ;

1,9. Ондлрyштyк практиканын аягында ар бир студенттин аткарган жумушуна жана ал даярдаган
кyндолyгyнyн сапатына мyноздомо берет.

2. (ИИМСИ>> милдеттенет:
2,0. кБазар-Коргон ТБ> ондурyштyк практиканы откорyyнyн планын сунуштайт;
2, 1, Практика жетекчисин дайындайт;
2.2. Мьтйзам чегинде карi}лган, ИИМСИ нин нормативдик док}менттерине туура келген тартипте
ишканадагы жетекчилеринин жана адистердин эмгек акыларын толойт;
2.З . Илимий усулдук кон ф еренцияларды биримдикте откорот ;

3. Тараптардын келишимди аткаруудагы жоопкерчилиги:
3.1. Тараптар кр эмгек мыйзамларынын негизинде практиканы откор\ry боюнча коюлган
милдеттерди аткарууга жооптуу;
З.2. Тараптардын ортосундагы келишим боюнча таJIаштар мыйзам чегинде чечилет;
3.З. Келишим биринчи тараптан (ИИМСИ>>, экинчи тараптан кБазар-Коргон ТБ> кол койгондоrt
кийин оз кr{yно кирет;
З.4. Келишим мооноту 2018 жылдан 2020 жылга чейин;
З.5. Келишим эки нускада тyзyлгон, бири кИИМСИ> де, экинчиси кБазар-Коргон ТБ> да caKTa,,IaT.

Юридикалык дареги: Илимий -Изилдоо медицин€шык- социалдык институтуну: 715607, Жаrrал-Абад
шаары, Тоголок Молдо кочосу J&75 (Б>.
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