
ШИНЖЛЭХ УХААНТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ 

МЕХАНИК ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛЬ 

 

ТЭЭВРИЙН САЛБАР 

GREEN CAR КЛУБ 

Танилцуулга 

ШУТИС-ийн Механик Тээврийн Сургуулийн “Green car” клубнь өөрсдийн зохион 

бүтээсэн бүрэн цахилгаан автомашинаараа“INTERNATIONAL STUDENT CAR 

COMPETITION” тэмцээндМонгол улсаа төлөөлөн 6 дахь жилдээ амжилттай 

оролцоод байна. Тус тэмцээн нь гибрид болон цахилгаан автомашин гэсэн 2 төрөлд 

зохион байгуулагддаг. Жил бүр олон улсын 50-60 орчим баг нэгэн зорилгоор 

БНСУ-ынKATRI-Korea Automobile Testing & Research Institute”-ийн туршилтын 

талбайд авхаалж самбаа хурд хүчээ сорин уралддаг билээ. 

Үйл ажиллагаа 

Тус клуб нь ШУТИС-ын Механик, Тээврийн Сургуулийн оюутан залуусын чөлөөт 

цагийг зөв боловсон өнгрүүлэх улмаар олон төрлийн чадварт суурилсан ирээдүйн 

чадварлаг механик инженерийн мэдлэг туршлага олгоход чиглэж үйл ажиллагааг 

явуулж байна. 

Тус клуб нь эх орноо төлөөлөн олон улсын “International Student Car Competition” 

тэмцээнд оролцдог бөгөөд оюутан залуусд тус клуб нь олон улсын оюутануудтай 

өрсөлдөж туршлага судлах суралцах боломжыг олгодог. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алсын хараа  

1. Цахилгаан энергээс ур чадвар үндэсний баялаг бүтээнэ. 

2. Их, дээд сургуулийн оюутан залуусын дунд бага оврын автомашины уралдаан 

зохион байгуулах. 

Зорилго  

Оюутан залуусын сонирхолыг хөгжүүлж техник сэтгэлгээг сайжруулж ирээдүйн 

чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 

Манай хамт олон жил бүр амжилтаа ахиулах зорилго тавидаг бөгөөд 2019 оны 

хавар болох “International Student Car Competition 2019”-д оролцох зорилтоо 

1. 45км-ийн холын зайн уралдаанд 45 минутын хугацааг туулах 

2. Хурд авалт ба тоормослолтын төрөлд 9 секунд туулах 

3. Уранжолоодлоготөрөлд 24секхугацаанд гүйцэтгэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бид бүхиий үнэт зүйл  

1. Бид бүхний үнэл зүйл нь 6 жилийн үнэ цэнэтэй мэдлэг туршлага, нэгэн цул болсон 

хамт олон билээ. 

2. Манай хамт олон нь аюлгүй ажиллагааг эрхэмлэн найдвартай үндэсний бахархалыг 

бүтээх нэн тэргүүний зорилготой. 

Клубынгишүүнчлэл 



Манайклубньөөрийгөөнээнхөгжүүлэххүсэлтэймеханик, цахилгаан электроник болон 

мэдээлийн технологи чиглэлээр суралцдаг оюутан залуусд үргэлж нээлттэй. 

 

Клубынзохионбайгуулдагаргахэмжээ 

1. Сар бүр клубын танилцуулга  

2. Оюутнуудын дунд цахилгаан цахилгаан автомашины уралдаан тэмцээн 

3. Эрдэмшинжилгээнийхурал 

4. Мэргэжлийн чиглэлээр олимпиадуралдаанд оролцох 

5. МехТС-ын Автомашин оношлогооны лабораторын үйл ажиллагааг хариуцах 

Холбообарих:  

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо,  

Энхтайвны өргөн чөлөө, Энгельсийн гудамж  

ШУТИС МехТС Хичээлийн VII байр 220 тоот, 

Шуудангийн хаяг-36 

Е-майл: itgelc@outlook.com, badrakhd@must.edu.mn 

Facebook хаяг: www.facebook.com/Mongolian.raicing.team 

Удирдах багш: Д. Бадрах-91913045 

: Ч. Итгэл-88840605 
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