
МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ 

“ЗАЛУУ ИНЖЕНЕР КЛУБ”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Түүхэн замнал:  

Эрчим хүчний сургуулийн Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж мэргэжлийн дэд профессор 

Д.Пүрэвдаш, профессор Б.Энхжаргал багш нарын санаачилгаар 2008 онд “Залуу инженер” 

клубийг байгуулсан. Клубийн тэргүүнээр Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер 

мэргэжлийн ангийн дарга У.Батсүх сонгогдож Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер 

мэргэжлийн 2008 оны элсэлтийн оюутнуудыг гишүүнчлэлээр багтаан анх эхэлсэн. 

 Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн салбар дах хөгжлийн түүхэн үе шатанд эмнэлгийн 

техникийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх зайлшгүй шаардлага бий болсноор 

1996-1997 оны хичээлийн жилээс ШУТИС-ийн ЭХС-д эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер мэргэжлээр 42 оюутан элсүүлж 2001 онд анхны төгсөлтийг хийсэн.  

 Өнөөг хүртэл 24 удаагийн элсэлтээр 300 бакалавр, 60 гаруй магистрын зэрэгтэй 

мэргэжилтэн бэлтгэж төгсгөсөн байна.  

 Уг мэргэжлийн шинэ хөтөлбөрийг Биоинженерчлэлийн бүлэгт багтаан Биоанагаахын 

инженер нэртэйгээр элсэлт авч байна. Мөн энэ мэргэжлээрээ БНХАУ-ын Шанхайн 

ШУТИС-тэй 2+2 хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж 2016 онд анхны элсэлтээ авсан.  

Зорилго:  

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер мэргэжлийн оюутан залуусыг нэгтгэж онолын 

мэдлэгээ практик, дадал туршлагатай болгож, манлайлагч байх  мэргэжлийн ур чадвар 

нэмэгдүүлэх мэргэжилдээ илүү дуртай байж мэргэжлээ илүү ойлгох мэдлэгээ сориход 

оршино. 

Үндсэн үйл ажиллагаа:  

Сургалт зохион байгуулах, үндэсний болон олон улсын уралдаан тэмцээнд оролцох бэлтгэл 

хангах, туршилт хийх зэрэг үйл ажиллагаануудыг явуулна. Спортын 3-н төрөлт тэмцээн, 

Эмнэлгийн техник технологийн үзэсгэлэн, Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүдийн 

чуулган, сургалтуудыг жил бүр зохион байгуулж байна. Ингэснээр хийж бүтээх чадвар 

өндөр залуу инженерүүдийг бэлтгэж Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсон 

хүчин, Монгол Улсын шинжлэх ухаан технологийн хөгжлийн гол тулгуур, нээлттэй, 

судалгааны их сургууль болоход оршино.  

ХОЛБОО БАРИХ:  

Хаяг: ШУТИС Эрчим хүчний сургууль Хичээлийн II Байр 416 тоот  

Зөвлөх багш: Д.Пүрэвдаш - 99180396  

Тэргүүн:  Б.Насанжаргал 



Клубийн амжилт:  

1. “Монголын Эмнэлгийн Инженерчлэлийн Нийгэмлэг” -тэй хамтран “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ БА ИННОВАЦИ - 2021” сургалтыг амжилттай 

зохион байгуулсан.  

 

2. “Залуу Инженер” клубийн нэрэмжит Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, 

техникчид болон багш, оюутнуудын дунд зохиогдох “Спортын 3-н төрөлт тэмцээн” –

ийг амжилттай зохион байгуулсан. 



 

 

3. ШУТИС, ЭХС-ийн  “Спортын 6 төрөлт V их наадам ” Т.Билгүүн амжилттай оролцож 

“ГУРАВДУГААР“ байранд шалгарсан. 



4. ШУТИС, ЭХС-ийн  “Элсэгчдийн аварга-2021” ”ЭТТА-I” баг амжилттай оролцож “ 

ТЭРГҮҮН” байранд шалгарсан. 

5. ШУТИС, ЭХС-ийн   

6. ШУТИС, ЭХС-ийн  “Элсэгчдийн аварга-2021”  О.Энхжин амжилттай оролцож 

“ШИЛДЭГ ТОГЛОГЧ“ -оор шалгарсан.  

Гишүүнчлэл: 

Эрчим хүчний сургуулийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер” мэргэжлийн 

төгсөх ангийн оюутнууд жил бүр уламжлан “Залуу Инженер клуб” нь клубийн Тэргүүн, 

нарийн бичиг, идэвхтэн гишүүдээс бүрдэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020, 2021 оны гишүүнчлэл: 

 

2021 оны Залуу инженер клубийн Тэргүүн: Б.Насанжаргал  

 2022 онд ЭХС-ийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер” 

мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 

 2022 оны 02 сараас Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлгийн 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерээр ажиллаж байна. 

 

2021 оны Залуу инженер клубийн дэд дарга: Ц.Батбүжин 

 2019-2021 онуудад ЭХС-ийн оюутны зөвлөлийн дарга 

 2022 онд ЭХС-ийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер” 

мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 

 2021 оноос Эх Нярайн Үндэсний Төв-2 эмнэлэгт эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн инженерээр ажиллаж байна. 

 

2021 оны Залуу инженер клубийн Нарийн бичиг: Ц.Лхамсүрэн 

 2022 онд ЭХС-ийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер” 

мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 

 2022 оны 01 сараас “Сүвэн-Уул” ХХК-д эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн инженерээр ажиллаж байна. 

 

2021 оны Залуу инженер клубийн гишүүн: Б.Халиун   

 2022 онд ЭХС-ийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер” мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 

 2022 оны 02 сараас “МЕД БУЯН” ХХК-д эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн инженерээр ажиллаж байна. 



 

2021 оны Залуу инженер клубийн гишүүн: М.Долгормаа 

 2022 онд ЭХС-ийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер” мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 

 2021 оны 09 сараас “МЕД БУЯН” ХХК-д эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн инженерээр ажиллаж байна. 

 

2021 оны Залуу инженер клубийн гишүүн: Б.Энхжин 

 2022 онд ЭХС-ийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер” мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 

 

2021 оны Залуу инженер клубийн гишүүн: 

 2022 онд ЭХС-ийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер” мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 

 2021 оны 07 сараас “Сүвэн-Уул” ХХК-д эмнэлгийн тоног 

төхөөрөмжийн инженерээр ажиллаж байна. 

 

2021 оны Залуу инженер клубийн гишүүн: 

 2022 онд ЭХС-ийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер” мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 

 2022 оны 03 сараас “Ай Мед Техноложис” ХХК-д эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн инженерээр ажиллаж байна. 

 

2021 оны Залуу инженер клубийн гишүүн: 

 2022 онд ЭХС-ийн “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер” мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 

 

 

 
 

 


