2IP “ШУТИС-ИЙН ШИЛДЭГ
БҮТЭЭЛИЙН УРАЛДААН”
мэдүүлгийн маягт
Хавсралт 1
СУДАЛГААНЫ ШИЛДЭГ ӨГҮҮЛЛИЙГ (BEST PAPER AWARD)
ШАЛГАРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОХ АНКЕТ
Овог нэр______________________________
Салбар, тэнхим______________________________
Бүрэлдэхүүн сургууль, хүрээлэн____________________________
Судалгааны тэргүүлэх чиглэл:
□ Шинэ материал, нөөцийн технологийн инженерчлэл;
□ Эрчим хүч, байгаль орчны инженерчлэл;
□ Автоматжуулалт, системийн инженерчлэл;
□ Био-инженерчлэл
Е-мэйл хаяг/Утас_________________________________
Олон улсын чансаа өндөртэй мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн бүтээл

№

Зохиогч
(……….)

Сэтгүүлийн
нэр, хаяг
(ISSN)

Бүтээлийн нэр

Сэтгүүлийн
Хэвлэгдсэн
дугаар,
он
хуудас

DOI

Impact
Factor
болон
Cite
Score

*Эш татсан байдал, сэтгүүлийн импакт фактор гэх мэт бусад мэдээллийн холбоосыг
оруулж өгнө үү. Мөн Зохиогч дээр 1-р зохиогч, холбоо барих зохиогч гэх мэт
тодорхойлолтыг тодорхой бичнэ үү.
Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн хураангуй: /Монгол хэлээр 300-350 үгэнд багтаан бичих/
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Хавсралт 2

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ
ШАЛГАРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОХ АНКЕТ
Овог нэр______________________________
Салбар, тэнхим______________________________
Бүрэлдэхүүн сургууль, хүрээлэн____________________________
Судалгааны чиглэл_____________________________________
Е-мэйл хаяг/Утас_________________________________
/Нэгээс дээш зохиогчтой бол зохиогч тус бүрээр дээрх мэдээллийг бөглөнө/
□ Шилдэг бүтээл
/Тохирохыг зөвлөнө үү/

□ Шилдэг технологи

Бичиг баримтыг дараах хүснэгтийн дагуу хавсаргана.
Төрөл

Анке
т

Зохиогчийн
танилцуулг
а

Тайлбар/
Танилцуулг
а

Эрдмийн
Зөвлөл/Хурал
/-ийн шийдвэр

Шилдэг
бүтээл
Шилдэг
технолог
и

□

□

□

□

□

□

□

□

2

Оюуны
өмчийн
эрхийн
гэрчилгэ
э
□

Гэрэ
э

Оюуны
өмчий
н
үнэлгэ
э
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БҮТЭЭЛИЙН УРАЛДААН”
мэдүүлгийн маягт
Хавсралт 3. Бизнес төлөвлөгөөний загвар
А. Бүтээл
1. Бүтээлийн нэр:

2.

3.

4.

5.

Уралдаанд дэвшүүлж буй ангилал
(тохирох чиглэлээ ( ) тэмдэглэнэ үү):
❑ Шилдэг бүтээл
❑ Шилдэг технологи
Дэвшүүлж буй бүтээл/технологи-ийн судалгааны ажлын төрөл
(тохирох чиглэлээ ( ) тэмдэглэнэ үү):
❑ Суурь судалгаа
❑ Хэрэглээний судалгаа
❑ Туршилт хөгжлийн ажил (R&D)
Чиглэл “ШУТ-ийг 2015-2021 онд хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн
хүрээ”-нд хамрагдах бол тохирох чиглэлээ ( ) тэмдэглэнэ үү:
❑ Хүний хөгжил, хүрээлэн буй орчин
❑ Хөдөө аж ахуйн эрчимжүүлэлт
❑ Аж үйлдвэрийн дэвшилтэт технологи
❑ Өндөр технологи
❑ .......................................................... (тохирох чиглэл байхгүй бол нөхөж бичнэ
үү)
Бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийн нийт дүн
(төгрөгөөр):

6.

Хэрэгжих хугацаа (нийт хугацаа 12 сараас хэтрэхгүй байхыг анхаарна уу):

7.

Бүрэлдэхүүн сургууль, салбар тэнхимийн нэр:
Бүрэлдэхүүн сургууль: .........................................................................................
Салбар (тэнхим): ..................................................................................................
(Хэд хэдэн бүрэлдэхүүн сургуулийн профессор, судлаачид хамтран хэрэгжүүлж
байгаа бол түшиглэсэн сургуулийг эхлээд бусдыг нь үсгийн дарааллаар бичнэ үү)
Хэрэгжүүлэгч баг: Бизнес төлөвлөгөө хэрэгжүүлэгч баг удирдагчаа сонгоно.
Багийн гишүүд ШУТИС-ийн үндсэн ажилтан байхыг анхаарна уу.
Удирдагч:

8.

1. Овог, нэр, Эрдмийн зэрэг цол, Харьяалагдах сургууль, албан тушаал:......
Судалгааны үндсэн чиглэл:................................... Утас:....................
И- мэйл хаяг: .............................

Регистрийн дугаар:..........................

Багийн гишүүд:
2. Овог, нэр, Эрдмийн зэрэг цол, Харьяалагдах сургууль:...............................
3. Овог, нэр, Эрдмийн зэрэг цол, Харьяалагдах сургууль:...............................
4. Овог, нэр, Эрдмийн зэрэг цол, Харьяалагдах сургууль:...............................
5. Овог, нэр, Эрдмийн зэрэг цол, Харьяалагдах сургууль:...............................
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Б. БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
9. Товч танилцуулга:
А. Тухайн бүтээл/технологийн талаарх танилцуулгыг бичих (бий болсон
судалгааны үр дүн, прототайп, Оюуны өмчийн эрх/шинэ бүтээлийн патент, ашигтай
загварын гэрчилгээ, бүтээгдэхүүний загвар/ - ээр баталгаажсан эсэх, дахин
давтагдах байдал),
Б. Бизнес төлөвлөгөөний тухай товч мэдээллийг оруулах (Хэрэгжүүлэх хугацаа,
санхүүжилт, Үйлдвэрлэл, хэрэглээнд нэвтрүүлэх болон зах зээлийн эргэлтэд
оруулах боломж г.м)
10. Үндэслэл/Өнөөгийн байдал: Энэ бизнес төлөвлөгөөтэй холбоотой
сургууль/нийгэм дэх өнөөгийн байдал, тухайн бизнесийг хэрэгжүүлэх шаардлага,
үндэслэл, суурь нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг бичнэ. Өнөөгийн нөхцөл
байдлыг харуулах зураг, баримт, судалгаа зэргийг хавсаргаж болно.
11. Зорилго, зорилтууд: Энэ бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн зорилго,
зорилт, гарах өөрчлөлтийн талаар тусгана.

12. Үр дүн:

А. Бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүнгийн төсөөлөл, тухайн үр дүн
нь өнөөгийн нөхцөл байдлыг хэрхэн сайжруулах талаар бичнэ. Үр дүнг тодорхой,
хэмжигдэхүйц, бодитой, тухайн хугацаандаа хэрэгжихүйц байхаар бичнэ.

Б. Бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн
үйл ажиллагаанд оруулах хувь нэмрийг төлөвлөж бичнэ.
❑ Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (Гадаадад ☐ тоо, Дотоодод ☐тоо)
❑ Эрдэм шинжилгээний бүтээл (1 сэдэвт ☐ тоо, Сурах бичиг ☐тоо, Бусад ☐тоо)
❑ Оюуны өмчийн эрх (Шинэ бүтээл ☐тоо, Ашигтай загвар ☐тоо, Зохиогчийн
эрхийн гэрчилгээ ☐тоо)
❑ Технологи дамжуулалт (Лицензийн гэрээ ☐ тоо, Гарааны компани ☐тоо)
❑ Судлаач бэлтгэх (хамгаалуулах магистрант ☐ тоо, хамгаалуулах докторант
☐тоо)
❑ Бусад (дээрхээс бусад хувь нэмрийг нөхөж бичнэ үү)
13. Үр шим хүртэгчид: зорилтот хэрэглэгчдийг тодорхойлж, тухайн бизнес
төлөвлөгөөнөөс ямар үр шим хүртэх талаар тусгана.
Үр шим хүртэгчид
(Зорилтот хэрэглэгчид, нийт
хүний тоо)

Бизнес төлөвлөгөөнөөс хүртэх үр шим
(Үр шим хүртэгчдийн оролцоо, гарах үр
дүн)

14. Үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх боломж: Гарах үр дүнг хэрхэн үйлдвэрлэл
үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх боломжтой талаар тусгана.
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15. Үйл ажиллагаа болон санхүүгийн төлөвлөгөө: Төлөвлөж байгаа үйл ажиллагаанаас хамаарч хүснэгтийг өөрчилж болно.
Гүйцэтгэх үйл ажиллагаа

Эхлэх,
дуусах
хугацаа
(Он, сар)

Гарах үр дүн

ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ /санхүүжилтийн 50% хүртэл/
Үйл ажиллагаа 1:
Үйл ажиллагаа 2:
Үйл ажиллагаа 3:
ХОЁР ДАХЬ ҮЕ ШАТ /санхүүжилтийн 50% хүртэл/
Үйл ажиллагаа 4:
Үйл ажиллагаа 5:
Үйл ажиллагаа 6:
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Шаардлагатай
санхүүжилтийн
дүн
(төгрөгөөр)
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16. Бизнес төлөвлөгөөний багийн гишүүдийн үүрэг хариуцлага: Төслийн багийн
гишүүдийн нэр, тэдний гүйцэтгэх ажил, чиг үүргийн талаар тусгана.

№

Овог, нэр

Гүйцэтгэх ажил, үүрэг

1.
2.
3.
4.
5.
17. Эрсдэл, шийдвэрлэх арга зам: Бизнес төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхэд учирч
болзошгүй эрсдэл, түүнийг хэрхэн багасгах боломжтой талаар дурдана.

18. Тогтвортой байдал, үр нөлөө: Бизнес төлөвлөгөө хэрэгжиж дууссаны дараа тухайн төслийн
тогтвортой байдал хэрхэн хангагдах, нэвтрүүлсэн үйл ажиллагааг хэрхэн хэвшил болгон
үргэлжлүүлэх, оюуны өмчийг хэрхэн эргэлтэнд оруулах, технологи дамжуулах талаар бичнэ.
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