ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАХИАЛГА
2018 оны 04 сарын 20-ны өдөр

№

Эрүүл мэндийн
байгууллагын
нэр

Сул ажлын
байрны нэр тоо

Чанарын
менежер
/ 1 хүн/

1

Аймгийн
Нэгдсэн
эмнэлэг
2

3

Хавдар судлаач
эмч
/ 1 эмч/

Шүдний эмч /1
эмч/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, мэргэжил, мэргэшил
1.Төрийн албанд 5-ааш доошгүй жил ажилласан, Их эмч
мэргэжилтэй,
мэргэжлийн
зэрэгтэй
байх
2.Төрийн албанд ажиллах дадлага туршлагатай, бичиг баримт
боловсруулах, зохион байгуулах мэргэжлийн өндөр ур чадвартай
байх
3.Удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах, судалгаа тайлан
гаргах, тоон мэдээлэлд дүгнэлт өгөх
ур чадвартай байх.
4.Зөвлөгөө
өгөх
чадвартай
5.Клиникийн
сэтгэлгээ
сайтай
байх..
6.Баг бүрдүүлэх, харилцаа холбоо тогтоох, хамтран ажиллах
чадвартай
7.Өөрийгөө хөгжүүлэх, мэдлэгээ бусадтай хуваалцдаг
байх
8.Гадаад хэл, комьпютерийн зохих түвшний мэдлэгтэй байх
1. Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх
2. Эрүүл мэндийн салбарт мэргэжлээрээ 3 доошгүй жил
ажилласан дадлага туршлагатай, бичиг баримт боловсруулах,
зохион байгуулах чадвартай байх
3. Хавдар судлаач их эмч -Хөнгөвчлөх, хими эмчилгээний
суралцсан бол давуу тал болно.
4. Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг
мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх чадвартай байх
5. Баг бүрдүүлж хамтран ажиллах, судалгааны арга зүйн
мэдлэгтэй, дүн бүртгэлийн тайлан гаргах, тоон мэдээлэлд дүгнэлт
өгөх ур чадвартай байх.
6. Ажлын ачаалал даах чадвартай байх
7. Комьпютер, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх
8.
Хууль
эрх
зүйн
зохих
мэдлэгтэй
байх
Энэхүү ажлын байранд тогтвор суурьшилтай ажиллах эмчийг
сургаж бэлтгэн ажлын байранд авч ажиллуулна
1.Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх.
2. Мэргэжлээрээ 3 доошгүй жил ажилласан ажлын туршлага,
мэргэжлийн ур чадвар сайтай байх
3. Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг
мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэх чадвартай байх

Тусгай шаардлага

Сул ажлын байрны
мэдээлэл өгөх
хүний нөөцийн
мэргэжилтний нэр,
утасны дугаар

1. Эмнэлзүйн тусламж
үйлчилгээний стандарт
удирдамжийн хэрэгжилтэнд
үнэлгээ өгөх чадвартай.
2.Төрийн албан хаагчийн ёс зүй,
Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс
зүйн зөрчилгүй, ёс зүйн хэм
хэмжээг чанд сахиж ажилладаг
байх.

Ж.Мөнхцэцэг
/Хүний нөөцийн
менежер / Харилцах
утас 99599672

Төрийн албан хаагчийн ёс
зүй,эмч эмнэлгийн мэргэжилтний
ёс зүй харилцаа хандлагын
төлөвшил сайтай байх.

4

Ерөнхий
мэргэжлийн эмч
/2 эмч/

5

Шүдний
сувилагч
/ 1 сувилагч/

6

Ерөнхий
мэргэжлийн
сувилагч
/2 сувилагч/

4. Баг бүрдүүлж хамтран ажиллах, судалгааны арга зүйн
мэдлэгтэй, дүн бүртгэлийн тайлан гаргах, тоон мэдээлэлд дүгнэлт
өгөх чадвартай байх.
5. Ажлын ачаалал даах чадвартай байх
6. Комьпютер, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх
7. Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх
1. Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх, өрх, сумын эмнэлэгт
мэргэжлээрээ 3 доошгүй жил ажилласан, ажлын туршлагатай
байх
2. Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг
өндөр түвшинд үзүүлэх чадвартай байх
3. Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт өгөх
чадвартай байх.
4. Ажлын ачаалал даах чадвартай байх
5. Комьпютер, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх
6. Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх
1. Шүдний сувилагчаар ажиллах зөвшөөрөлтэй байх
2. НАС-ын мэргэжлээр мэргэшсэн, мэргэжлээрээ ажиллаж байсан
бол давуу тал болно.
3. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний стандарт, удирдамжийн
дагуу тусламж үйлчилгээг үзүүлэх ур чадвартай байх.
4. Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр эрүүл мэндийн
боловсрол олгох сургалтыг хийх,үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх
чадвартай байх
5. Харилцааны өндөр соёлтой,багаар болон хамтран ажиллах
чадвар эзэмсэн чадвартай байх
6. Ажлын ачаалал даах чадвартай байх
7. Комьпютер, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх.
Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх
1.Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй байх
2. Мэргэжлийн ур чадвар сайтай / Мэргэжлээрээ 3 хүртэлх жил
ажилласан бол давуу тал болно.
3. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний стандарт, удирдамжийн
дагуу тусламж үйлчилгээг үзүүлэх ур чадвартай байх.
4. Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр эрүүл мэндийн
боловсрол олгох сургалтыг хийх, үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх
чадвартай байх
5. Харилцааны өндөр соёлтой,багаар болон хамтран ажиллах
чадвар эзэмсэн чадвартай байх
6. Ажлын ачаалал даах чадвартай,аль тасагт хөрвөж ажиллах
чадвартай байх. Комьпютер, гадаад хэлний зохих түвшний
мэдлэгтэй байх
7.Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх

1. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй,
эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс
зүй харилцаа хандлагын
төлөвшил сайтай байх.
2. Цэвэр гаргацтай бичиж,
монгол хэлний дүрмийг мөрдлөгө
болгон албан хэрэгцээнд
ашиглах чадвартай байх

1. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг төгссөн, мэргэжлийн
болон
мэргэжлийн
боловсролын
үнэмлэхтэй,
2.
Мужааны
2-4
дээш
зэрэгтэй
байх
3. Мэргэжлээрээ 3 дээш ажилласан ажлын туршлагатай, ажлын
ачаалал
даах
чадвартай
Тогтвор суурьшилтай ажиллах мужааныг шалгаруулж ажлын
байраар хангаж ажиллуулна.

7

Мужаан / 1 хүн/

8

Ээлжийн
сувилагч
/2/

1.
2.

Сувилагч мэргэжилээр суралцаж төгссөн
Мэргэжилийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Ариутгагч -1

1.

Ариутгагч мэргэжил эзэмшсэн байх

Адаацаг сумын
ЭМТ

9

Дотрын их эмч

10

11

Шүдний их эмч
Говь-Угтаал
сумын Сум
дундын
эмнэлэг

12

13

Эмэгтэйчүүдийн
их эмч

Эм найруулагч

1.Хүний их эмч
2.
Эмчлэх
эрхийн
зөвшөөрөлтэй
байх
3. Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээг
өндөр түвшинд үзүүлэх чадвартай байх
4.Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт
өгөх
чадвартай
байх.
5.Ажлын
ачаалал
даах
чадвартай
байх
6. Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх
1. Шүдний эмч мэргэжилтэй
2.
Эмчлэх
эрхийн
зөвшөөрөлтэй
байх
3. Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээг
өндөр түвшинд үзүүлэх чадвартай байх
4. Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт
өгөх
чадвартай
байх.
5.Ажлын
ачаалал
даах
чадвартай
байх
6. Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх
1. Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч мэргэжилтэй
2. Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх
3. Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээг өндөр түвшинд үзүүлэх чадвартай байх
4.Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт
өгөх чадвартай байх.
5.Ажлын ачаалал даах чадвартай байх
6. Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх
1.Эм найруулагч мэрэгжилтэй, Эм барих эрхийн
зөвшөөрөлтэй байх
2. Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт
өгөх чадвартай байх.
3.Ажлын ачаалал даах чадвартай байх
4. Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх

1. Зан харилцааны өндөр
соёлтой, ёс зүйн зөв
төлөвшилтэй байх.
2. Ажлын ачаалал даах
чадвартай байх

-

Хөдөө орон нутагт
ажиллах чадвартай
Ёс зүйн зөрчилгүй
Ажлын ачаалал даах
чадвартай
Багаар ажиллах
чадвартай

ЭМТ-ийн дарга
С.Отгонбаяр
99272814

- Дотрын эмчийн мэргэжилтэй
- 2-3 жил тогтвор
суурьшилтай ажиллах
- Ёс зүйн зөрчилгүй
- Ажлын ачаалал даах
чадвартай
- Шүдний эмч мэргэжилтэй
- 2-3 жил тогтвор
суурьшилтай ажиллах
- Ёс зүйн зөрчилгүй
- Ажлын ачаалал даах
чадвартай
- Эх барих эмэгтэйчүүдийн
эмч мэргэжилтэй
- 2-3 жил тогтвор
суурьшилтай ажиллах
- Ёс зүйн зөрчилгүй
- Ажлын ачаалал даах
чадвартай
- Хөдөө орон нутагт ажиллах
чадвартай
- 2-3 жил тогтвор
суурьшилтай ажиллах
- Ёс зүйн зөрчилгүй
- Ажлын ачаалал даах

Говь-Угтаал сумын
сум дундын
эмнэлгийн дарга
Г.Энхдэлгэр
утас 8906981

14

Сувилагч - 3

Нийгэм эрүүл
мэндийн
мэргэжилтэн -1

15

16

Хулд сумын
эрүүл мэндийн
төв

Эмчлэгч их эмч-1

17

Өлзийт сумын
эрүүл мэндийн
төв

Лаборант

18

19

20

Лаборант

Өндөршил
сумын эрүүл
мэндийн төв

Сувилагч

Эм найруулагч

1.Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй байх
2. Мэргэжлийн ур чадвар сайтай
3. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний стандарт,
удирдамжийн дагуу тусламж үйлчилгээг үзүүлэх ур
чадвартай байх.
4. Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр эрүүл
мэндийн боловсрол олгох сургалтыг хийх, үйлчлүүлэгчдэд
зөвлөгөө өгөх чадвартай байх
5. Харилцааны өндөр соёлтой, багаар болон хамтран
ажиллах чадвар эзэмсэн чадвартай байх
6. Ажлын ачаалал даах чадвартай, аль тасагт хөрвөж
ажиллах чадвартай байх. Комьпютер, гадаад хэлний зохих
түвшний мэдлэгтэй байх
7.Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх
1.Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэй,
2. Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт
өгөх
чадвартай
байх.
3.Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх
4. Сургалт явуулах чадвартай
Хүний их эмч мэргэжилтэй баклавар зэрэгтэй байх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх.
Ёс зүйтэй, харилцааны өндөр соёлтой, үүрэг даалгавар
биелүүлэх чадвартай олон нийттэй харилцах, багаар ажиллах
ур чадвартай байх
1. Лаборант мэргэжилтэй.
2. Ёс зүйтэй, харьцаа сайтай.
3. Багаар ажиллах чадвартай.
4. Шинэ төгсөгч байж болно.
Лаборант мэргэжилтэй.
Ёс зүйтэй, харьцаа сайтай.
Багаар ажиллах чадвартай.
Шинэ төгсөгч байж болно.
1. Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй.
2. Сувилагч “Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй.
3..Ажилласан жил харгалзахгүй байх
4. Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, хэрэглээний программ ашиглах,
интернэт орчин дотоод сүлжээ ашиглах, статистик шинжилгээ
хийх.
5.Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль
эрх зүйн мэдлэгтэй байх.
Эм найруулагчийн мэргэжилтэй.
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй.
Ёс зүйтэй, харилцааны өндөр соёлтой, үүрэг даалгавар
биелүүлэх чадвартай олон нийттэй харилцах, багаар ажиллах
ур чадвартай байх

-

чадвартай

1.
2.
3.

Хулд сумын эрүүл
мэндийн төвийн
дарга
88027186
80091182
Өлзийт сумын эрүүл
мэндийн төвийн
дарга
80090430
Хөдөө орон нутагт ажиллах
амьдрах чадвартай
Хөдөө орон нутагт ажиллах
чадвартай
Өндөршил сумын
ЭМТөвийн дарга
88206121

21

Эм найруулагч
Цагаандэлгэр
сумын эрүүл
мэндийн төв

22

23

Сувилагч

Баянжаргалан
сумын эрүүл
мэндийн төв

Сувилагч-2

-

Эм найруулагчийн мэргэжилтэй.
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй.
Ёс зүйтэй, харилцааны өндөр соёлтой, үүрэг даалгавар биелүүлэх
чадвартай олон нийттэй харилцах, багаар ажиллах ур чадвартай
байх
1. Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй
2. Сувилагч “Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй.
3.Ажилласан жил харгалзахгүй байх
4. Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, хэрэглээний программ ашиглах,
интернэт орчин дотоод сүлжээ ашиглах, статистик шинжилгээ хийх.
5. Харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх.

ЭМГ-ын хүний
нөөцийн мэргэжилтэн
Цагаандэлгэр сумын
эрүүл мэндийн
төвийн дарга99766823
70592264
88302950

1. Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй.
2. Сувилагч “Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй.
3.Ажилласан жил харгалзахгүй байх
4. Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, хэрэглээний программ ашиглах,
интернэт орчин дотоод сүлжээ ашиглах, статистик шинжилгээ
хийх.
5.Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль
эрх зүйн мэдлэгтэй байх.

ЭМГ-ын хүний
нөөцийн мэргэжилтэн
Баянжаргалан сумын
эрүүл мэндийн
төвийн дарга
99037033
70592264
99766823

ЗАХИАЛГА ӨГСӨН: ЭМГ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Р.МӨНХБАЯСГАЛАН

