
“ЭРДМИЙН ЧУУЛГАН-2021” ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР 

 

09:00-10:00 Бүртгэл, техникийн бэлтгэл                  
( Нэвтрэх линк:  https://bit.ly/3n63pNP ) 

10:00-10:10 НЭЭЛТ: 

Б.Очирбат, ШУТИС-ийн Захирал, доктор /Ph.D/, профессор 

10:10-10:15 “Эрдмийн чуулган -2021” хурлын удирдамж танилцуулах 
Т.Намнан, ЭШХАЭ дэд захирал, доктор /Ph.D/, профессор 

10:15-10:30 ҮНДСЭН ИЛТГЭЛ: 
“Монголын эрдэс баялаг”-“MINERAL RESOURCES OF MONGOLIA” 

Springer book series 

О.Гэрэл, Геологийн шинжлэх ухааны төвийн захирал, доктор /Sc.D/, 

профессор 

Салбар хуралдаан 1: ТЕХНИК- ТЕХНОЛОГИ           

( Нэвтрэх линк:  https://bit.ly/3n63pNP ) 
Хурлын дарга: М.Пүрэвжав, ҮТС-ийн ЭНБД, доктор /Ph.D/, дэд профессор 
10:30-10:45 Шүүрэлтийн урсгалыг загварчлах сүлжээний Больцманы арга  

Б.Аюурзана, БАС, Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбарын ахлах багш, 

доктор /Ph.D/  

10:45-11:00 Бетоны хаягдлыг барилгад эргүүлэн ашиглах судалгаа 

П.Сэргэлэн, БАС, Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбарын ахлах багш, доктор 
/Ph.D/ 

11:00-11:15 Дагуу-хөндлөн гулзайлтанд ажиллах уян шилбэний хотойлтын 
тооцооны аналитик болон тоон аргуудын харьцуулсан судалгаа 

Х.Уламбаяр, БАС, Барилгын инженерийн салбарын багш, магистр  

11:15-11:30 Усны электрон тоолуурын өгөгдлийг wi-fi сүлжээ ашиглан дамжуулах нь   

А.Одгэрэл, МХТС, Электроникийн салбарын эрхлэгч, доктор /Ph.D/ 
11:30-11:45 Монгол хэлний морфологид рекурс нейроны сүлжээ ашиглах нь  

Б.Батзолбоо, МХТС, Компьютерийн ухааны салбарын эрхлэгч, доктор /Ph.D/, 

дэд профессор 

11:45-12:00 Нано-органик BHJ архитектурт PCBM/P3HT идэвхит давхарга бүхий нарны 

эс боловсруулан гаргах, түүний үр дүнгийн судалгаа 

М.Ганхүлэг, ЭХС, Цахилгаан техникийн салбарын ахлах багш, доктор /Ph.D/ 

12:00-12:15 Тархмал бага чадлын синхрон эх үүсвэртэй мини сүлжээний горимын 
болон аваар эсэргүүцэх автомат удирдлагын системийн зарим үр дүн  
Э.Энхсайхан, Фишов А.Г, Сердюков О.В, ЭХС, Цахилгааны инженерийн 
салбарын ахлах багш, доктор /Ph.D/ 

12:15-12:30 Зуухны нэмэлт усыг натри-хлор ионжуулалтын технологиор 
боловсруулсан туршилтын ажлын үр дүн  
Б.Оюунсувд, Г.Мэндсайхан Д.Балдандорж, Х.Эрдэнэхуяг, ЭХС, Дулааны 
инженерийн салбарын ахлах багш, доктор /Ph.D/ 

12:30-12:45 ALOS PALSAR хиймэл дагуулын мэдээг геологийн зураглалд ашиглах нь  
Г.Өлзийсайхан, ГУУС, Геодезийн салбарын ахлах багш, магистр 

12:45-13:00 Далд уурхайн хэвтээ малталт нэвтрэлтийн геотехникийн судалгаа 

Б.Тамир, ГУУС, Уурхайн технологийн салбарын багш, магистр 

13:00-13:15 7075 хөнгөн цагааны хайлшийн PEO бүрхүүлийн механик болон дотоод 
бүтцэд үзүүлэх хувьсах гүйдлийн нөлөө  
Т.Эрдэнэбат, МехТС, Тээврийн салбарын ахлах багш, доктор /Ph.D/ 

13:15-13:30 Олон нөхцөлт маршрут төлөвлөлтийн бодлогыг шийдвэрлэх арга зүйн 
харьцуулалт  
С.Уянга, МехТС, Тээврийн салбарын ахлах багш, доктор /Ph.D/ 

13:30-13:45 Монгол хүүхдийн хэв шинжит тавхайд үндэслэсэн хэвлүүрийн онцлог 
Л.Удвал, ҮТС, Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи, инженерчлэлийн салбарын 
профессор, доктор /Sc.D/, Д.Батдулам, ҮТС, Хөнгөн үйлдвэрлэлийн 
технологи, инженерчлэлийн салбарын багш, магистр 

13:45-14:00 Эмульс системийг ялгах технологийн судалгаа  
Ж.Балжинням, ҮТС, Хүнсний инженерчлэлийн салбарын ахлах багш, доктор 

/Ph.D/, дэд профессор 
14:00-14:15 Өрмийн машины ашиглалтын судалгааны зарим үр дүнгээс  

https://bit.ly/3n63pNP
https://bit.ly/3n63pNP


Б.Алтансанаа, Эрдэнэт цогцолбор сургууль, Механикийн тэнхимийн дэд 
профессор, докторант 

14:15-14:30 28 хувийн хром агуулсан их хромт цагаан ширэмний микро бүтэц, 
механик шинж илчийн боловсруулалтын төрлөөс хамаарах нь 
Б.Пүрэвдорж, Эрдэнэт цогцолбор сургууль, Механикийн тэнхимийн ахлах 
багш, доктор /Ph.D/ 

14:30-14:45 Эд ангийн элэгдсэн гадаргууг сэргээн засварлахад шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн загвар боловсруулах нь 
Л.Ундраа, Эрдэнэт цогцолбор сургууль, Механикийн тэнхимийн багш 

14:45-15:00 Аппаратын ээрэх системийн ноосон ээрмэлийн чанарыг сайжруулах 
туршилт, судалгаа 
Л.Оюунчулуун, ХҮСХХ, Ноос, ноолуур судлалын салбарын эрдэм 
шинжилгээний дэд ажилтан, магистр  

15:00-15:15 Зэсийн шаарыг иж бүрэн ашиглах боломжийн судалгаа 
У. Эрдэнэболд, ДаТС, Инженерчлэлийн салбарын ахлах багш, доктор /Ph.D/ 

15:15-15:30 Гидрофоб полиэстер даавуу гарган авах технологийн судалгаа 
С.Болортуяа, ДаТС, Технологийн салбарын ахлах багш, доктор /Ph.D/ 

15:30-15:45 Анагаах ухааны болон спортын биомеханикийн судалгаанд инерцийн 
сенсор ашигласан туршлага, үр дүн, боломж 
Д.Ганбат, Х.Батбаяр, П.Цэрэнчимэд, НБТөвийн захирал, доктор /Ph.D/, дэд 

профессор 
Салбар хуралдаан 2: БАЙГАЛИЙН УХААН, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН  

(Нэвтрэх линк:  https://bit.ly/3sD1Isk ) 
Хурлын дарга: С.Жаргалан, ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн салбарын эрхлэгч, 
доктор /Ph.D/, дэд профессор 

10:30-10:45 Атмосферийн давхаргаар дамжих гэрлийн долгионы тархалтын 
судалгаа  
Ду.Долгорсүрэн, МХТС, Холбооны салбарын ахлах багш, магистр 

10:45-11:00 Өмнөговь, Өндөр богд, Суварга хайрхан талбайн остракодын судалгаа  
Ж.Ундаръя, ГУУС, Геологи, гидрогеологийн салбарын ахлах багш, доктор 

/Ph.D/ 

11:00-11:15 Волтерийн операторын зарим зэргийн спектрал анализ  
Д.Цэдэнбаяр, ХШУС, Математикийн тэнхимийн профессор, доктор (Sc.D), 

профессор 

11:15-11:30 Усан орчноос хүнд металлыг модификацид оруулсан цеолитоор ялгах 
судалгааны дүнгээс  
Ю.Ганчимэг, ХШУС, Химийн инженерчлэлийн салбарын ахлах багш, доктор 
/Ph.D/ 

11:30-11:45 Гелийн атомыг хүчтэй  лазерын орноор иончлох процессын судалгаа 
Ч.Алдармаа, ХШУС, Физикийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор /Ph.D/, дэд 

профессор 

11:45-12:00 Ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйг 
сайжруулах үндсэн асуудлууд  
Т.Баясаа, Ц.Банзрагч, Ч.Ганбаатар, Г.Түмэнбаяр, ОМССХ, Эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга, доктор /Ph.D/ 

Салбар хуралдаан 3: НИЙГЭМ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААН  

(Нэвтрэх линк:  https://bit.ly/2QJxo2d ) 
Хурлын дарга: Т.Энхцацрал, ЭШИГ-ын дарга, доктор /Ph.D/, дэд профессор 

10:30-10:45 Тусгай зориулалтын англи хэл хичээлд тонгоруу аргыг хэрэглэх нь 
Д.Баярмаа, ГХС, Англи хэлний тэнхимийн ахлах багш,  доктор /Ph.D/ 

10:45-11:00 Англи хэлний өөр өөр түвшний оюутнуудын сонсох, ярих чадварыг 
хөгжүүлэх нь /"Communicate 2" сурах бичигт суурилсан судалгаа/ 
Я.Оюунцэцэг, О.Золзаяа, ГХС, Хэрэглээний хэл шинжлэлийн тэнхимийн 
багш 

11:00-11:15 Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн дүр төрхийг бүрдүүлэгч гол 
элементийн судалгаа  
Б.Ариунжаргалан, Э.Сэлэнгэ, БАС, Архитектурын салбарын багш, магистр 

11:15-11:30 Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн хөгжлийн судалгаа  
Н.Нарантуяа, БАС, Архитектурын салбарын ахлах багш 

11:30-11:45 COVID-19 үед зайн сургалтын үйлчилгээний чанарыг үнэлэх нь: ТАМ 
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загварын шинжилгээ  
Х.Ариунаа, БуХС, Бизнесийн удирдлагын салбарын дэд профессор, доктор 

/Ph.D/, дэд профессор 
11:45-12:00 Удирдлагын зохион байгуулалтын хүчин зүйлс байгууллагын 

гүйцэтгэлд нөлөөлөх нь  
А.Оюунгэрэл,  Т.Сүнжидмаа, Б.Оюунтунгалаг, БуХС, Нийгмийн ухааны 

салбарын ахлах багш, магистр 

12:00-12:15 COVID-19 Цар тахлын үед ажиллаж буй эрүүл мэндийн ажилтнуудын 
сэтгэл зүйн байдлын судалгаа  
Д.Юмжирмаа, БуХС, Нийгмийн ухааны салбарын багш, магистр 

12:15-12:30 Энтропи шинжилгээг ашиглан .ехе файлыг ерөнхий задлах нь 
Б.Мөнхбаяр, МХТС, Мэдээллийн сүлжээ аюулгүй байдлын салбарын дэд 
профессор, доктор /Ph.D/ 

12:30-12:45 Дизайны хичээлд виртуал үзэсгэлэн ашиглан сургалтыг төлөвлөх нь  
М.Номин, ҮТС, Дизайны салбарын багш, магистр 

12:45-13:00 “Холимог “  сургалтын   аргаар уламжлалт лекцэд зарцуулдаг цагийг 
багасгаснаар гарсан  туршилт судалгаа  
Б.Энхцэцэг, Эрдэнэт цогцолбор сургууль, Суурь шинжлэх ухааны тэнхимийн 
ахлах багш, доктор /Ph.D/, дэд профессор 

13:00-13:15 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын стандартыг нэвтрүүлэх 
боломжийн судалгаа  
Я.Батцэцэг, ДаТС, Инженерчлэлийн салбарын дэд профессор, доктор /Ph.D/ 

13:15-13:30 Ковид-19 цар тахлын үед дээд боловсролын багшийн мэргэшлийн ур 
чадварыг дээшлүүлэх масс онлайн сургалтын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлсэн туршлага ба хөтөлбөрийн үнэлгээ (ШУТИС-ийн жишээн 
дээр)  
П.Цэрэнчимэд,  Ш.Цоож, Д.Ариунболор, Д.Ганбат, Д.Түмэнболд, 
Р.Найдандорж, Д.Бадарч, НБТ-ийн ахлах мэргэжилтэн, доктор /Ph.D/ 

Хаалтын арга хэмжээ:                                                         ( Нэвтрэх линк:  https://bit.ly/3n63pNP ) 
15:45-16:00 ХААЛТ: 

Т.Намнан, ЭШХАЭ дэд захирал, доктор /Ph.D/, профессор 
16:00-17:00 Шилдэг илтгэл шалгаруулах комиссын дүгнэлт 

 

 

Холбоо барих 

 

Эрдэм шинжилгээ, 

инновацийн газар: 
+(976)-11-318153  

+(976)-89116551 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:  
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