
Шүүгчдийн бүрэлдэхүүн: 

Ц.Мөнхсайхан  

/ УИХ-н Инноваци, цахим бодлогын байнгын хорооны нарийн бичгийн дарга Хууль зүйн 

ухааны докторант/ 

Д.Ганболд 

/ХБХХЕГ-н дэд дарга Мал эмнэлгийн ухааны доктор PhD/ 

А.Эрдэнэбулаг 

/Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга/ 

Э.Эрдэнэбулаг 

/БШУЯ, Инновацийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн/ 

Ш.Эрдэнэбаяр  

/Нийслэлийн шинжлэх ухаан үйлдвэрлэл инновацийн газрын Үйлдвэрлэл инновацийн 

хэлтсийн дарга/ 

  

А.Нарангэрэл 

/ШУТИС-н Нийгмийн ухааны салбарын ахлах багш доктор PhD/ 

 

О.Саранчулуун 

/ШӨХТГ, ХБИ-н эрхийг хамгаалах болон эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан зөвлөх/ 

 

 

Зохион байгуулагч: 

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  

ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ОРОЛЦООНЫ ГАЗАР 

Улаанбаатар 

2020 он 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           

 

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ БА ИННОВАЦИ 2020” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 

ХУРЛЫН ДЭГ 

 

1. ЭШХ-г 12 дугаар сарын 03-ны өдөр буюу Пүрэв гаригт 10:00 цагт цахимаар (zoom) 

хийх болно. 

2. Хурлын линкийг 12 дугаар сарын 02-ны өдөр нийт өгүүлэл илгээсэн оролцогч болон 

ХБХХЕГ-н цахим хуудсанд нээлттэй байршуулах болно. 

3. Сонирхогчид  нь хурлын дэгийн дагуу эмх цэгцтэй оролцохгүй тохиолдолд шууд 

хасах болно. 

4. Шилдэг 8-д шалгарсан мэдээлэл хүлээж авсан оролцогчид нь 2020 оны 12 дугаар 

сарын 02-ны өдрийн 16 цагаас өмнө research@gadpwd.gov.mn хаягаар илтгэлийн 

материалаа  PPT файлаар илгээнэ. Илтгэл нь дараах агууламжтай  байна. Үүнд:  

 Зорилго 

 Үндэслэл 

 Зорилт 

 Ач холбогдол 

 Үр дүн 

 Дүгнэлт  

5. Илтгэх хугацаа 10 минут байна. 

6. Асуулт, хариулт  нь 2 сэдэв илтгэсний дараа 1 удаа явагдах ба шүүгчид тодруулах 

зүйлсээ асууж хариулах хугацаа 2-3 минут байна. 

7. Сонирхогчдоос 2  асуулт асуух боломжтой. 

8. Асуултад зөвхөн үндсэн илтгэгч хариулна. 

9. Үнэлгээ нь дараах байдлыг харгалзана. Үүнд:  

 Шинэлэг санаа дэвшүүлсэн байдал 

 Практик ач холбогдол 

 Асуудал дэвшүүлж, зорилгодоо хүрсэн байдал  

 Судалгааны арга аргачлал 

 Илтгэх ур чадвар 

10. Нийт 8 илтгэлээс шилдэг 4 илтгэлийг шалгаруулах болно. 

11. Шүүгчдийн үнэлгээ танилцуулах  
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2020 оны 12 дугаар сарын 02 

“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ БА ИННОВАЦИ-2020” ЭРДЭМ 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР 

 

Цахим холбоос:  

Эхлэх цаг: 10:00 цаг  

 Хугацаа Арга хэмжээ 

1. 10:00-10:20

  

Хурлын бүртгэл 

 

2. 10:20-10:25 ХБХХЕГ-н дарга Э.Тамир нээлт хийж мэндчилгээ дэвшүүлнэ.  

3. 10:25-10:30 Хурлын дэг болон хөтөлбөрийг танилцуулна. 

Илтгэл арга хэмжээ 

4. 10:30-10:50 

 

 

 

 

 

               

10:50-11:10 

Үндсэн илтгэлүүд 

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход олон улсын үйл 

ажиллагааны ангиллыг (ICF) ашиглах нь:  ICF-BSSQ 

Э.Насантогтох /Зайгал судалгааны институт ТББ/ 

 

Байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдүүдэд олгох нийгмийн 

халамжийн мөнгөн тэтгэмжийн хүрэлцээ, үр ашигтай 

зарцуулалтыг нэмэгдүүлэх нь  

Б.Төмөрчулуун, Ж.Өлзийсайхан /ХНХЯ-ны судалгааны 

институт/ 

 

Асуулт, хариут  

Үндсэн илтгэгч хариулна. 

5. 11:10-11:30 

 

 

 

 

              

11:40-11:50 

Үндсэн илтгэлүүд 

Тавхайн унжилттай хүүхдийн алхах үеийн шагайн үений 

далайцад наймын тоо хэлбэрийн тэпингийн үзүүлэх нөлөө  

Н.Цэсэнжав, Х.Энхгэрэл, Ц.Батчимэг /ХБХСЗХТ/ 

 

Тусгай хэрэгцээт боловсролд цахим хичээлийг ашигласан нь 

Д.Алтансүх /29-р сургууль/ 

 

Асуулт, хариулт 

Үндсэн илтгэгч хариулна. 

 

6. 11:50-12:10 

 

 

 

 

Үндсэн илтгэлүүд 

Боловсролын тогтолцоон дахь зорилтод бүлгийн сурагчид 

Монгол Улсын жишээ дээр 

Х.Сансармаа /Унгар улсын Сэгэдийн их сургуулийн докторант/ 

 

Кауфманы хүүхдийн үнэлгээний хоёрдугаар сорилын 

судалгааны үр дүн 

Л.Соёлмаа, Г.Батцэнгэл /МУБИС-н сэтгэл судлалын докторант, 



 

12:10-12:30 

МУБИС-н тусгай хэрэгцээт боловсролын тэнхим/ 

 

Асуулт,хариулт 

Үндсэн илтгэгч хариулна. 

7. 12:30-12:50 

 

 

 

  

 

 

12:50-13:10 

Үндсэн илтгэлүүд 

Reinforcement learning ашиглан автомат удирдлагатай 

тэргэнцрийн алгоритмыг хэрэгжүүлэх нь  

Г.Гантулга, Б.Луубаатар /ШУТИС, Мэдээлэл холбоо 

технологийн сургууль/ 

 

Тэргэнцэр чирэгчийн загвар  

О.Хатанбүүвэй, Б.Зоригтбаатар, Т.Амартүвшин / ШУТИС, 

Мэдээлэл холбоо технологийн сургууль/ 

 

Асуулт, хариулт 

Үндсэн илтгэгч хариулна. 

8. 13:10-13:40 

 

Завсарлага   

9. 13:40-13:50 Шүүгчид дүнгээ танилцуулах 

 

 

 

 


