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“МОНГОЛЫН АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 
ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-2016” 

 “Монголын Анагаахын 
Шинжлэх Ухааны 
Эрдмийн чуулган-2016” 

 
 

 АШУҮИС-ийн Оюутны 
Урлаг, спортын 
анхдугаар их наадмын 
шилдэгүүд тодорлоо 

 

 Профессор 
Р.СЭЭСРЭГДОРЖ 
“Зочин профессор”-оор 
уригдан лекц уншлаа  

 

 "Хоол боловсрон 
шингэхүйн физиологи " 
сэдэвт Физиологийн 
нээлттэй хичээл 
амжилттай болж 
өнгөрлөө  

 

 “Аутизмыг таниулах 
дэлхийн өдөр”-т 
зориулсан Олон улсын ON
-LINE Эрдэм 
шинжилгээний бага хурал 
зохион байгуулагдлаа  

 
 

 Оюутны Олон улсын 
Эрдэм шинжилгээний 
бага хурал зохион 
байгуулагдлаа  

 

 “АНАГААХ УХААН, 
НИЙГЭМ, СУРГАН-
СЭТГЭЛЗҮЙН 
АСУУДЛУУД” сэдэвт 
олон улсын эрдэм 
шинжилгээний интернет 
хурлын товхимол гарлаа  

 
 

 МУ-ын Оюутны Улсын 
аварга шалгаруулах 
ширээний теннисний 
тэмцээнээс АШУҮИС-
ийн багийн тамирчид 
хүрэл медаль хүртлээ .  

 
 

 Профессорын үнэ цэнэ 
лекц болно.  
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  Жил бүр уламжлал болгон 
зохион байгуулагддаг АШУҮИС-ийн 58 
дахь удаагийн Эрдмийн Чуулганы 
нэгдсэн хуралдаан 2016 оны 04-р 
сарын 15-ны өдөр АШУҮИС-ийн төв 
байрны Оюутны соёлын төвд зохион 
байгуулагдлаа. 

 Хурлын зочин АШУҮИС-ийн 
төгсөгч, Японы RIKEN институтын 
дархлаа судлаач эрдэмтэн АУ-ны 
доктор, АШУҮИС-ийн зочин профессор 
Д.Нямбаяр өөрийн судалгааны сэдэв 
болон дэлхийд нэр хүндтэй RIKEN 
институтын бүтэц, туршлага, хавдрын 
эсрэг дархлаа эмчилгээний шинэ 
технологийг Монголд нутагшуулах, 
хөгжүүлэх асуудал, АНУ-ын Колумбын 
Их Сургуулийн төгсөгч, МУИС-ийн 
Төгсөлтийн дараах сургуулийн захирал 
ЭЗУ-ны доктор, профессор 
Б.Отгонтөгс Анагаахын судалгаанд 
оруулах хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж 
сэдвээр сонирхолтой илтгэл уншлаа. 

 Нэгдсэн хуралдаанаар АУС, 
ЭЗБАС, НАСС, НЭМС, СС-ийн салбар 
эрдмийн чуулганаас шалгарсан шилдэг 
аман илтгэлийг хэлэлцүүлсэнээс 
шүүгчдийн багаас хамгийн өндөр 
оноог  Эм зүй Био анагаахын 

сургуулийн Эмгэг бүтэц, үйл судлалын 
тэнхимийн багш АУ-ны доктор 
Э.Одхүүгийн “Үр шилжүүлэн суулгах 
эмчилгээнд ‘Assisted Hatching’ 
технологи ашигласан үр дүн” сэдэвт 
бүтээл шилдгийн шилдэг судалгааны 
ажлаар шалгарлаа. Э.Одхүү ахлагчтай 
судалгааны багийн цаашдын эрдэм 
судлалын ажилд амжилт хүсч АШУҮИС
-аас 15.000.000,- төгрөгийн дэмжлэг 
үзүүлэх боллоо. Удаах байрыг 
Сувилахуйн Сургуулийн Эх хүүхдийн 
сувилахуйн тэнхимийнбагш 
Б.Азжаргал, Нүүр Ам Судлалын 
Сургуулийн Нүүр амны согог гажиг 
заслын тэнхимийндокторант 
С.Болормаа, Сувилахуйн Сургуулийн 
Дүрс Оношлогоо Эмнэлгийн Тоног 
Төхөөрөмжийн тэнхимийн багш 
С.Ваанчигсүрэн, Нийгмийн эрүүл 
мэндийн сургуулийн Орчны эрүүл 
мэндийн тэнхимийн ахлах багш АУ-ны 
доктор Г.Энхжаргал нар эзэлсэн 
бөгөөд судалгааны баг тус бүрт 
АШУҮИС-с 2.000.000,- төгрөгийн 
дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо. Нийт 
судлаач нартаа эрдэм судалгааны 
цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. 

АШУҮИС АШУҮИС 
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      Хурлын үеэр уламжлал болсон „Luncheon 
seminar“ зохион байгуулагдаж “АШУҮИС-ийн 
хөгжил- Залуу эрдэмтдийн оролцоо”, “АШУҮИС-д 
гарааны компанийн үйл ажиллагаа эхлүүлсэн 
туршлага, боломж”, “Зохиолын хулгай ба ишлэл” 
сэдвээр сонирхолтой илтгэл хэлэлцүүлэгдлээ. 
Мөн энэ үеэр “АШУҮИС-ийн  Шинжлэх Ухаан 
Технологийг Дэмжих Сангийн төсөл -2016” 
шалгарсан АУ-ны доктор Э.Одхүү удирдагчтай 
“Хүн амын дундах үргүйдэл, түүнд нөлөөлөх 
эрсдэлт хүчин зүйлсийг судлах нь”, АУ-ны доктор   
Ц.Билэгтсайхан удирдагчтай “Зүрхний титэм 
судасны эмгэгийн үед судасны үрэвслийн 
механизмд оролцогч интерферон гамма, TLR9 
дохио дамжуулалтын харилцан уялдааг 
тодорхойлж эмчилгээний шинэ технологи 
боловсруулах судалгаа”, АУ-ны доктор, дэд 
профессор Ө.Цолмон удирдагчтай “Удамшлын 
дислипидеми”, БУ-ны доктор Н.Пүрэвжаргал 
удирдагчтай “ДНХ-ын маркер болон плазмидын 
ДНХ ялгах цомог үйлдвэрлэх технологи”,  АУ-ны 
доктор Л. Содномцогт удирдагчтай “Монгол хүн 
амд зонхилон тохиолдож байгаа хавдрын молекул 
генетикийн шалтгаан болон эмгэг жамын 
судалгаа”,  АУ-ны доктор, дэд профессор Ж. 
Мөнхцэцэг удирдагчтай “Улаанбуудайн дайвар 
бүтээгдэхүүнээс пребиотик үйлчилгээтэй 
олигосахарид ялгах технологи боловсруулах 
судалгаа”, АУ-ны доктор, дэд профессор Д. 
Даваалхам удирдагчтай “Монгол улсын 10-64 
насны хүн амын дундах гепатитын В С D вирусийн 
халдварын эпидемиологийн онцлог ба В 
гепатитын эсрэг урт хугацааны дархлааг 
тодорхойлох судалгаа” гэсэн  нийт 7 төсөлд 
санхүүжилтийн батламж гардуулах ёслол боллоо. 
Төслийн багийн хамт олонд баяр хүргэхийн 

ялдамд АШУҮИС-ийн Шинжлэх ухаан технологийг 
дэмжих сангийн төслийн сонгон шалгаруулалтанд 
оролцсон нийт эрдэмтэн багш нартаа талархал 
илэрхийлье. 

      Хурлын дараагийн хэсэг залуу эрдэмтдийн 
танилцуулгаар үргэлжилсэн бөгөөд  АШУҮИС-д 
2015 онд АУ-ны докторын зэрэг хамгаалсан 
ЭЗБАС-ийн Анатомын тэнхимийн багш АУ-ны 
доктор Г.Нандин, Хятад улсын Тианжин Анагаах 
Ухааны Их Сургуульд  АУ-ны докторын зэрэг 
хамгаалсан АУС-ийн Дотрын 3-р тэнхимийн 
багш  А.Отгонбат, Холбооны Бүгд Найрамдах 
Герман Улсын Любекийн Их сургуульд АУ-ны 
докторын зэрэг хамгаалсан ЭЗБАС-ийн Эмгэг 
бүтэц, үйл судлалын тэнхимийнбагш Н.Даариймаа 
нар судалгааны бүтээлээ танилцууллаа. 

        Хурлын ерөнхий зохион байгуулагчаар 
Нүүр ам судлалын сургуулийн хамт олон ажиллав. 

        “Монголын Анагаахын Шинжлэх Ухааны 
Эрдмийн чуулган-2016” тохиолдуулан салбар 
эрдмийн чуулганаас шалгарсан гуч гаруй өгүүлэл, 
е-постер илтгэлүүд “Эрүүл мэндийн шинжлэх 
ухаан” сэтгүүлийн тусгай дугаар хэвлэгдэн гарлаа. 

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1569&lang=mn 
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АШУҮИС 

 
АШУҮИС-ийн Оюутны Урлаг, спортын анхдугаар их  наадам 2016 оны 4сарын 13 наас 16 ны хооронд Дархан-уул 

аймагт амжилттай болж өндөрлөлөө.Тус их наадам сагсан бөмбөг, волейбол, шатар, теннис, олс таталт гэсэн 
спортын 5-н төрлөөр, гоцлол дуу, хамтлаг дуу, цэнгээнт бүжиг, чөлөөт бүжиг, гоцлол хөгжим гэсэн 5-н төрлөөр 8 
сургуулийн нийт 450 гаруй тамирчид, авьяастнууд оролцож хурд хүч, авхаалж самбаа авьяас чадвараараа өрсөлдсөн 
билээ. 

АШУҮИС-ИЙН ОЮУТНЫ УРЛАГ, СПОРТЫН АНХДУГААР ИХ НААДМЫН 
ШИЛДЭГҮҮД ТОДОРЛОО 
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Олс таталт 
Алтан медаль - ЭЗБАС, 
Мөнгөн медаль - АУС, 
Хүрэл медаль - Дархан-Уул АУС 

Ширээний теннис 
Эрэгтэй 

Алтан медаль - АУС /Ө.Нацагдорж/ 
Мөнгөн медаль - ЭЗБАС  /А.Бадрал/ 
Хүрэл медаль  - Говь-Алтай АУС /Б.Бямбабаяр/ 

Эмэгтэй 
Алтан медаль - АУС /Б.Туяажаргал/ 
Мөнгөн медаль - Дархан АУС, /А.Мөнхчимэг/ 
Хүрэл медаль - Сувилахуйн Сургууль  /З.Батцэцэг/ 

Шатар 
Эрэгтэй 

Алтан медаль  - Дорноговь АУС /Х.Баярхүү/ 
Мөнгөн медаль  - Говь-Алтай АУС  /Т.Энх-Амар/ 
Хүрэл  медаль - ЭЗБАС /Б.Баярбаатар/ 

Эмэгтэй 
Алтан медаль - АУС /Б.Хэрлэн/ 
Мөнгөн медаль  -Дорноговь АУС /А.Сумьяагэрэл/ 
Хүрэл медаль -Сувилахуйн Сургууль /Н.Бүжинлхам/ 

Сагсан бөмбөг 
Эрэгтэй 

Алтан медаль - ЭЗБАС, 
Мөнгөн медаль -  АУС, 
Хүрэл медаль - Говь-алтай АУС, 

Эмэгтэй 
Алтан медаль - АУС, 
Мөнгөн медаль - ЭЗБАС, 
Хүрэл медаль - Сувилахуйн сургууль,  

Гар бөмбөг 
Эрэгтэй 

Алтан медаль - Говь-алтай  АУС, 
Мөнгөн медаль - Дорноговь АУС, 
Хүрэл медаль - Сувилахуйн сургууль, 

Урлаг 
Цэнгээнт бүжгийн төрөлд 

Алтан медаль - АУС,  
Мөнгөн медаль– Дорноговь АУС, 

      Хүрэл медаль - Дархан АУС  
Чөлөөт бүжгийн төрөлд 

Алтан медаль - АУС, 
Мөнгөн медаль - ЭЗБАС,  

     Хүрэл - Сувилахуйн сургууль  
Хамтлаг дуу төрөлд 

Алтан медаль - Дархан АУС,   
Мөнгөн медаль - АУС, 
Хүрэл медаль - ЭЗБАС  

Гоцлол дуу   
Алтан  медаль - АУС , 
Мөнгөн медаль - Дархан АУС,  
Хүрэл медаль - ЭЗБАС  

Гоцлол бүжиг төрөлд 
Алтан  медаль - АУС , 

    Мөнгөн медаль - НАСС, 
Хүрэл медаль - Дархан АУС эзэд боллоо. 

  
Урлаг, спортын тэмцээны багийн нийлбэр 
дүнгээр  
ГУТГААР байр - Дорноговь АУС 1 алт 3 мөнгөн 
медалтайгаар, 
ДЭД байр - ЭЗБАС 3 алт 3 мөнгөн 3 хүрэл 
медалтайгаар, 
ТЭРГҮҮН байр - АУС 8 алт 3 мөнгөн 
медалтайгаар  байранд шалгарлаа. 

  

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1566&lang=mn 
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ПРОФЕССОР Р.СЭЭСРЭГДОРЖ “ЗОЧИН ПРОФЕССОР”-ООР 
УРИГДАН ЛЕКЦ УНШЛАА  

Багшийн Хөгжлийн Төв, СБЗГ,  АШУҮИС 

 АШУҮИС-ийн АУС-ийн Монгол анагаах ухааны институтын Дотор өвчин судлалын тэнхимийн профессор 
С.Сээсрэгдорж 2016 оны 03 сарын 30-нд зочин профессоор уригдан, АШУҮИС-ийн нийт багш нарт зориулан “Багш 
шавь байхын мөн чанар” сэдвээр лекц уншлаа. 
 
 Профессор багшийн хүндэтгэлийн лекцэнд АШУҮИС-ийн эрхэм хүндэт профессор  багш нар болох  Дотрын 

анагаахын тэнхэм III-ийн 
профессор Х.Гэлэгжамц, 
Мэдрэл судлалын тэнхмийн 
профессор Г.Цагаанхүү, 
Ерөнхий мэргэжил суурь ур 
чадварын тэнхмийн 
профессор С.Наранчимэг, 
ЭмзүйБио-Анагаахын 
сургуулийн Биологи, 
гистологийн тэнхимийн 
эрхлэгч профессор 
А.Гүрбадам болон бусад 
АШУҮИС-ийн багш, ажилтан, 
хойч үеийн залгамж холбоо 
болсон оюутан залуус, Монгол 
улсын уламжлалт анагаах 
ухаан судлалын салбарын 
төлөөлөгчид, зочин 
профессор багшийн гэр бүл, 
үр хүүхэд хүрэлцэн ирсэн 
байлаа. 

 

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1568&lang=mn 
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 "ХООЛ БОЛОВСРОН ШИНГЭХҮЙН ФИЗИОЛОГИ " СЭДЭВТ 
ФИЗИОЛОГИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ 

ЭЗБАС, АШУҮИС 

  Баруун гар талаас  багш Ц. Дашдулам, зүүн гар талаас багш Б. Байгалмаа нар А 238 хэсгийн оюутнуудтай  
 
 2016.04.08 ны өдөр Багш 
Ц.Дашдулам, Б. Байгалмаа нарын 
зохион байгуулсан  "Хоол боловсрон 
шингэхүйн физиологи" сэдэвт 
Физиологийн нээлттэй хичээл 
амжилттай болж өнгөрлөө. Уг нээлттэй 
хичээлийн онолын хэсгийн гол онцлог 
нь урьдын уламжлалт арга бус 
одоогийн сургалтын (mind mapping-
оюуны зураглал, дүрд тоглох) зэрэг 
шинэлэг аргаар явуулсанд 
оршино.  Зөвлөгөө өгч дэмжсэн багш 
нартаа болон амжилттай оролцсон 
Анагаахын суурь боловсролын 238 
хэсгийн оюутнууддаа талархал 
илэрхийлье. 
 
 
  

 

Физиологийн туршилт явуулж байгаа нь...  

 

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1562&lang=mn 
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ОЮУТНЫ ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАГДЛАА 

Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль, АШУҮИС 

 АШУҮИС-ийн Дархан Анагаах Ухааны Сургууль нь Беларусийн Полесскийн Улсын  Их сургууль, 
ОХУ-ын Чита хотын Байгалын Чанадын Их Сургуультай хамтран Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр- 4 сарын 01
-нд “Оюутнуудын эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал”сэдвээр оюутны ОУ-ын  эрдэм шинжилгээний ON-
LINE хурлыг зохион явууллаа. 
Оюутны ОУ-ын  ON-LINE  ЭШ-ний хуралд : 

 Полесскийн Улсын Их Сургууль (Беларусь) 

 Стара Загора хотын Тракийскийн Улсын Их сургууль (Болгар Улс) 

 Чита хотын Байгалын Чанадын Их Сургууль (ОХУ) 

 АШУҮИС-ийн Дархан Анагаах Ухааны Сургууль (Монгол) 

 Байгал-Экологийн Үндэсний Их сургууль (Украйн) холбогдон оролцлоо. 
  Хурлыг ОХУ-ын Чита хотын Байгалын Чанадын Их Сургуулийн захирал Иванов С.А. (Ph.D)  нээж 
оролцогсдод болон Беларусийн Полесскийн Улсын Их Сургуулийн 10 жилийн ойг тохиолдуулан баяр 
хүргэж үг хэллээ. 
  АШУҮИС-ийн Дархан Анагаах Ухааны Сургуулийн Эх барихуйн 4-р дамжааны оюутан 
Э.Оюунцэцэг, Б.Сэрчинсүрэн, Т.Бумжаргал, Э.Уранбайгаль нар “Монгол оюутнуудын эрүүл мэндийн 
байдал, нийгэм сэтгэлзүйн тулгамдсан асуудлууд”сэдвээр илтгэл хэлэлцүүллээ. 
   

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1552&lang=mn 
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“АУТИЗМЫГ ТАНИУЛАХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР”-Т ЗОРИУЛСАН ОЛОН УЛСЫН  
ON-LINE ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА 

Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль, АШУҮИС 

 АШУҮИС-ийн Дархан Анагаах Ухааны Сургууль нь Украйн улсын Байгал-Экологийн Үндэсний Их 
сургууль, ОХУ-ын Чита хотын Байгалын Чанадын Их Сургуультай хамтран Аутизмыг таниулах Дэлхийн 
өдөр-04 сарын 04-нд “Аутизмтай бага насны хүүхэд ба тэдний гэр 
бүлийн нийгэмшхүйн асуудал” сэдвээр эмч нарын ОУ-ын эрдэм шинжилгээний ON-LINE хурлыг зохион 
явууллаа. 
Тус ОУ-ын  ON-LINE  ЭШ-ний хуралд : 

 Украйн улсын Байгал-Экологийн Үндэсний Их сургууль 

 Монгол улсын АШУҮИС-ийн Дархан Анагаах Ухааны Сургууль  

 Беларус улсын Полесскийн Улсын Их Сургууль 

 ОХУ-ын Чита хотын Байгалын Чанадын Их Сургуулиууд холбогдсон ба Дархан-Уул аймгийн НЭ
-ийн Хүүхдийн тасгийн, Өрхийн ЭМТөв, ЕБС,  цэцэрлэгүүдийн эмч нар оролцлоо. 

  
 Хурлыг Украйн улсын Байгал-Экологийн Үндэсний Их сургуулийн захирал Мошиньский 
В.С. (Ph.D)  нээж аутизмтай хүүхдүүдийн тулгамдсан асуудалд судалгаа шинжилгээ хийх, практикийн 
туршлага солилцох зэрэг хурлын зорилгыг тодорхойлсон. Тус хуралд: 

 Аутизмтай бага насны хүүхэдтэй харьцах орчин үеийн чиг хандлага, эцэг эх хүүхдийн 
харьцааны онцлог (Украйн) 

 Аутизмтай бага насны хүүхдийн сэргээн засах эмчилгээ, «Реамед-Полярис» аппарат (ОХУ) 

 Аутизмтай бага насны хүүхдийг өөртөө үйлчлэх чадварт сургах (ОХУ) 

 Аутизмтай бага насны хүүхдийг биеийн тамир болон нохойг сургах  аргаар эмчлэх (ОХУ) 
  
      АШУҮИС-ийн Дархан Анагаах Ухааны Сургуулийн багш П.Дуламжав “Монгол дахь аутизмтай бага 
насны хүүхдийн өнөөгийн байдал, цаашдын арга зам” сэдэвт илтгэлийг хэлэлцүүллээ. Хурлыг АУ-
ны  тэнхимийн багш П.Дуламжав, Ж.Номин-Эрдэнэ, Био-Анагаахын тэнхимийн багш 
Б.Мэндхүү (Ph.D), IT инженер Ц.Давхай, М.Бат-Амгалан нар амжилттайгаар зохион байгууллаа. Хурлын 
үйл ажиллагааг хааж тус сургуулийн захирал Д.Зоригтбаатар эмнэлэг, сургуулийн хамтын үйл 
ажиллагааны нэгэн илрэл нь энэхүү эмч нарын ОУ-ын  ON-LINE  ЭШ-ний хурал болж байна гэж онцлон 
дүгнэсэн. 

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1559&lang=mn 
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“АНАГААХ УХААН, НИЙГЭМ, СУРГАН-СЭТГЭЛЗҮЙН АСУУДЛУУД” СЭДЭВТ 
ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИНТЕРНЕТ ХУРЛЫН ТОВХИМОЛ 

ГАРЛАА 

Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль, АШУҮИС 

 ОХУ-ын Чита хотын Байгалын Чанадын Их Сургуулиаас 2016 оны 02.29-03.05.хооронд зохион 
явуулсан Олон улсын Интернет эрдэм шинжилгээний VII хуралд АШУҮИС-ийн Дархан Анагаах Ухааны 
Сургуулийн багш нар идэвхитэй оролцож, нийт багш нарын 75% нь бүтээлээ хэвлүүллээ. 
 Энэхүү Интернет хуралд ОХУ, Монгол, Беларусь, Хятад, Кипр, Узбекистан, Украйн, Болгар, 
Тайланд улсын судлаачдын бүтээлүүд хэвлэгдсэн байна.   
  Интернет хурлын зохион байгуулах комиссын даргаар ОХУ-ын Чита хотын Байгалын Чанадын Их 
Сургуулийн ректор Иванов С.А. (Ph.D), “Эрдэм-шинжилгээ, судалгааны Төв”-ийн захирал Кохан С.Т. 
(Ph.D), АШУҮИС-ийн ректор Г.Батбаатар (Ph.D), комиссын гишүүнээр  АШУҮИС-ийн Дархан Анагаах 
Ухааны Сургуулийн  багш П.Дуламжав (Кл.пр.) нар ажилласан байна. 
 Хурлын товхимолд өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд, боловсрол, сурган-сэтгэлзүйн асуудлууд, 
эрүүл амьдралын хэв маяг, тэдний нийгмийн дасан зохицол, ирээдүйн мэргэжилдээ бэлтгэгдсэн байдал, 
анагаах, сурган сэтгэлзүйн онол-практикийн чухал асуудлуудыг хөндсөн эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын бүтээлүүд тавигдсан. Хуралд оролцсон судлаачидад бүтээлийн эмхэтгэл, сертификат нь е-
шуудангаар хүргэгдсэн болно. 

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1560&lang=mn 
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МУ-ЫН ОЮУТНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ШИРЭЭНИЙ 
ТЕННИСНИЙ ТЭМЦЭЭНЭЭС АШУҮИС-ИЙН БАГИЙН ТАМИРЧИД ХҮРЭЛ 

МЕДАЛЬ ХҮРТЛЭЭ 

 АШУҮИС 

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1551&lang=mn 

 Тэмцээн 2016 оны 4 сарын 14-15 өдрүүдэд Улаанбаатар хотын “ОЧ” теннисний клубын танхимд 
амжилттай зохиогдлоо. Тус тэмцээнд 14 байгууллагын 80 гаруй тамирчид хурд, хүч, авхаалж самбааг 
сорин өрсөлдлөө. Тэмцээнд АШУҮИС-ийн АУС-ийн оюутан Ө.Нацагдарж АУС-302, Б.Туяажаргал АУС-614 
нар холимог хосын төрөлд 3-р байрт шалгарч хүрэл медаль, Б.Туяажаргал АУС-614, О.Энхзул АУС-625, 
Н.Номинзул АУС-306 нар эмэгтэй багийн төрөлд 4-р байр, байгууллагын дүнгээр 7 байрт тус тус 
шалгарлаа. 
 Тэмцээний 2 өдрийн турш хамтдаа нэг зорилгын төлөө багаа нэгтгэж, зүтгэсэн Эм зүй БАС-ын 
анатомийн тэнхимийн ахлах багш Энхбаатар, ерөнхий эрдмийн тэнхимийн биеийн тамирын багш 
П.Мөнхзулдаа болон нэг баг болж оролцсон оюутнууддаа ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсэн ерөөе. 
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Та өөрийн сургууль, алба, 
тэнхимийн мэдээ мэдээлэл,  
зарлал, зохион байгуулах 
гэж буй үйл ажиллагааг: 

 
АШУҮИС-ийн бүх багш ажилчдад 

хүргэхийг хүсвэл 

mnums@mnums.edu.mn  

Төв байран дахь урсдаг самбарт зар 

байршуулах,  Вэбд мэдээ, мэдээлэл 

байршуулахыг хүсвэл:  

medee@mnums.edu.mn 

Вэбд өөрийн сургууль, алба, 

тэнхимийн линкийг засварлахыг 

хүсвэл:  

       itc@mnums.edu.mn 

Дугаарыг 

 Б.Баянмөнх  

Г.Ууганзаяа 

Мэдээлэл технологийн алба 

Холбоо барих: 

Монгол улс, Улаанбаатар хот, 

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, 

АШУҮИС-ийн төв байр, 231 

тоот 

Утас/Факс: (+976)-11-326500 

И-мэйл: 

medee@mnums.edu.mn  

Вэб сайт:  

http://www.mnums.edu.mn                                                   

7 хоног тутмын сонин  

 

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1503&lang=mn 

http://mnums.edu.mn/newsView.php?post=1567&lang=mn 

ПРОФЕССОРЫН ҮНЭ ЦЭНЭ ЛЕКЦ 
БОЛНО 

АШУҮИС 

 Анагаах ухааны доктор, профессор С.Наранчимэгийн 
"Шинэ санаа- Амжилтын үндэс" хүндэтгэлийн лекцэнд хүрэлцэн 
ирэхийг урьж байна.  
 
2016 оны 4 сарын 20-ны өдөр Оюутны соёлын төвд болно. 


