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Experience Turkey.
make your summer holiday wonderful!



ЖШС "Easy Group KZ" және
Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік

университеті 
Медицина факультеті

Ақылы Халықаралық медициналық жазғы
мектепке қатысуға шақырады! 

Тәжірибеден  өтіп Халықаралық
деңгейдегі Сертификат алыңыз.



студенттер  

интерндер
резиденттер

Бағдарлама
к�мдер
үш�н?

Қазақстан, Ресей, Өзбекстан және Қырғызстанның барлық
медициналық жоғарғы оқу орындардағы б�л�м алушылар.



Түркия
мемлекет�н�ң
алдыңғы
қатарлы
клиникасы.

Бағдарлама арқылы әр студент қалаған бағыттар бойынша
өз�н�ң кәс�би б�л�кт�л�г�н арттырып, болашақ мамандығына
қажетт� инвестиция жасайды.

Қайда
өтед�?

Туркия мемлекет�,
Конья қаласы.



Қалай
өтед�?

С�з үш�н арнайы
жоспар құрылып,

жоспар аясында
тәж�рибе өтет�н
боласыз.

Жоғары санатты дәр�герлер қасында б�л�м алу,
лабораторияларда жұмыс жасауға және ең
бастысы күрдел� операцияларға к�ру сонымен
қатар дәр�гер рұқсаты бойынша ассистент
болу мүмк�нд�г� болады. 



Төменде көрсет�лген бағыттар
жедел жәрдем 
сот медициналық сараптама
отбасылық медицина
анестезиология и реаниматология
нейрохирургия
Дерматология
балалар хирургиясы
балалар жасөсп�р�мдер психиатриясы
педиатрия
инфекциялық аурулар 

физиотерапия аурулар
жалпы хирургия
торакальд� хирургия
офтальмология
�шк� аурулар
стоматология және жақ бет хирургиясы

 

акушерия және гинекология
кардиохирургия және ангиохирургия
кардиология
лор
неврология
молекулалық биология
травматология және ортопедия
пластикалық хирургия
Радиациялық онкология
Радиология
психикалық денсаулық
медициналық биохимия
медициналық генетика
медициналық микробиология
медициналық патология
урология



Ауруханамен
танысу
үш�н... 

http://www.hastane.selcuk.edu.tr/

клиникамен толығырақ танысу үш�н
990 орындық клиника
25 операциялық блок



Озық соңғы
технологиялар

Зерттеу
жұмыстарымен
танысу және
айналысу

Жоғарғы
санатты
б�л�мд�
мамандар

Үзд�к
Дәр�герлерден
дәр�с алу

Бағдарлама аясында Б�з С�зге ұсынатын мүмк�нд�ктер!



Бағдарлама
қашан?
Қатысушылар үш�н 3 топ болады.

1-топ: 20.07 - 02.08.2020

2-топ: 03.08 - 16.08.2020

3-топ: 17.08 - 30.08.2020



Күндел�к жоспар.

7:00 - 8:00 Таңғы ас
9:00 - 10:00 К�р�спе және дайындық
10:00 - 12:00 Ауруханадағы тәж�рибе
12:00 - 14:00 Түск� ас
14:00 - 16:00 Ауруханадғы тәж�рибе
16:00 - 18:00 Бос уақыт
18:00 - 19:00 Кешк� ас
19:00 - 23:00  Бос уақыт

Уақыт
кестес�.

Әрбір қатысушы өзіндік уақыт
кестесін құруға мүмкіндігі бар.



- трансфер аэропорттан;
- медициналық сақтандыру (страховка);
- team-building;
- жатақхана;
- үш мезг�лд�к тамақ;
- клиникалық дәр�стерд� меңгеру;
- клиникадағы практика;
- мастер-класстар;
- автобус картасы;
- каппадокияға және Памуккалеге саяхат
- памуккалеге к�ру билеттер�
- түр�к т�л� курстары;
- түр�к т�л� практикасы;
- халықаралық тәж�рибеден өткенд�г�н растайтын Сертификат; 

Бағдарлама құны 200.000
теңге және оған төмендег�
қызметтер к�ред�:

СТАНДАРТ ПАКЕТ 

Демалысты пайдалы өткіз!



- жоғары да көрсет�лген Стандарт пакет қызметтер�н�ң барлығы;
- ұшақ билеттер� (бару және келу);
- арнайы сыйлықтар;

Бағдарлама құны 350.000
теңге және оған төмендег�
қызметтер к�ред�:

ВИП ПАКЕТ 

Демалысты пайдалы өткіз!



Бағдарлама барысында
саяхаттауда қарастырылған!
(демалыс күндер�) 
 

Тарихи қала
Коньяға
экскурсия.
Шоппинг!

Ертег�лер
әлем�
Каппадокияға 
саяхат.

Ерекше сұлу
мекен
Памуккалеге
саяхат.

Студенттер
қалауы
бойынша
Антальяға
саяхат.



Б�збен байланыс және бағдарламаға т�ркелу үш�н.

8-707-198-03-99 (Бағдарлама)

8-707-282-16-13 (Т�ркеу бойынша)

8-702-559-10-94 (студенттер дайындығы)

easygroup.kz@gmail.com

С�з үш�н тағы не �стей аламыз?
 


