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И ли мий-и з и л до о м е д и ц и н а л ы к- со ц и ал д ы к и н ст и т\rц/ н у н студе н тте р
жонyндо жобосу

1.Жалпы жобо

L.3,.Илимий-изилдое медицинальlк-социалдык институryнун (ИИМСИ)

сryденти болуп кирyy экзамендик сьlнактарды ийгиликryу тапшырган, окуу

акысын тологон, башка окуу жайдан которулуу шартын аткарып тиешелyy

адистике ректордун буйругу менен тикеленген сryдент эсептелинет.

2.ИИМСИн и н сryденттери н ин укуктары :

-ИИМСИнин лекциондук залда ры н, аудитория кааналарын,лаборатОРИЯЛЫК

каби нетIерди, окуу залда ры н, спортц/к базала ры н а кысыз па Йдала нууга;

-окуу жайдьlн коомдук,маданий-массалык, спорт ryрмушуна активдуу

катьlшууга;

-тандаган адис боюнча теорияльlк жана практикалык билимдерин

оркyндетyyго

-окуу процессинин графигине ылайьlк теориялык, практикальlк жана

лабораториял ы к саба кта рга а р да Й blM каты шууга;

-жоболорго ылаЙьlкИИМСИнин ички тартибине баш ийууге;

3.ИИМСИнин сryденттеринин милдеттери:

-окуу жайдын материалдык -техникалык базасына, окуу эмеректерине,

мyлкторyно, техникальlк жабдууларына, аяр мамиле жасоо;

-ле кцио Ндук залда р га, аудитор иял а рга, ла бо ратор ияла рда ички эрежел е рди

сактоо менен таза кармоо;

-санитардьlк,гигиеналык эрежелерди сактоо;



-окуу жа йды н има ратта ры нда лекциондук, п ра кти кал ы к жа на

лабораториялык сабактарга медициналык форма (халат,

чепч и к,бахилала рдьl ж.б.меди ци нал ы к ки й имдерди ) менен га на ки рyyго;

-перифе рияда гы окуу ко рпуста ры н а, да р ыл оо-п рофила кти кал ы к

мекемелерге барганда алардын ичкитартибине баш ийyy;

-окуу-ондyрyшryк жа на ба ш ка п ра кти кала рга меди ци нал bl к мекемелерге е3

учурунда барып, окуу процессинин графигине ылайык толук катышууга;

-п рофессо рдук-окуryучула р кура м ы ки рге нде о рдун а н ryруп сал а мда шууга;

-п ра кти кал ы к,лабораториял ы к саба к учурунда ба ш кала р менен суйлешпей,

башка жака коцyл бурбай, окуryучуга коцyл буруп уryп,6ашка иштер менен

алектенбеого;

-окутуучунун ypykcaTbl менен гана сыртка чыryуга;

-практикальlк жана лабораториялык сабактарга кечикпей ез учурунда
келYYго;

-п ра кти кал ы к жа на лабораториял bl к саба кта рда меди ци нал ь1 к

ка ража ртта рдьl, жабдьl кта рды окутуучунун уруксаты менен га на колдонууга;

-эгерде студент кандайдьlр бир себептер менен yч kyн сабактарга

катьlшпас а,6ул жонYндо кафедра башчыга, кураторго билдируу;


