
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ, 
СУЛ БАЙГАА ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙР  

 

№ 
Эрүүл мэндийн 

байгууллагын нэр 
Сул ажлын 
байрны нэр Т

о
о

 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага, мэргэжил, мэргэшил 
Хариуцсан 

ажилтны нэр, 
утасны дугаар 

1 
Эрүүл мэндийн 

газар  

Эрүүл мэндийн 
анхан шатны 

тусламж үйлчилгээ, 
магадлан 

итгэмжлэл, сэргээн 
засах хариуцсан 

мэргэжилтэн 

1 

- Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх 
- Хүний их эмч мэргэжилтэй 
- Төрийн албаны богино, дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх 
- Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх 
- Багаар ажиллах, дүн шинжилгээ хийх, асуудал шийдвэрлэх чадвартай 

ЭМГ-ын дарга  
Б.Алтантөгс  

Утас-99052973 
Хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн  

Р.Мөнхбаясгалан  
Утас-99766823 

Халдварт бус 
өвчний асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн  

1 

- Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх 
- Хүний их эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан мэргэжилтэй 
- Төрийн албаны богино, дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх 
- Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх 
- Багаар ажиллах, дүн шинжилгээ хийх, асуудал шийдвэрлэх чадвартай 

2 
Аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлэг 

Хавдарын эмч 1 

- Хавдарын эмч мэргэжилтэй  
- Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх 
- Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өндөр түвшинд үзүүлэх 

чадвартай байх 
- Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт өгөх чадвартай байх 
-  Ажлын ачаалал даах чадвартай байх 
- Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй, хөдөө орон нутагт ажиллах чадвартай НЭ-ийн дарга 

Х.Жаргал 
Утас-99830840 
Хүний нөөцийн 
албаны дарга 

Х.Энхцэцэг 
Утас-99599880 
Ж.Мөнхцэцэг 

/Хүний нөөцийн 
менежер / 

утас- 99599672 

Арьс судлалын эмч  1 

- Арьсны эмч мэргэжилтэй  
- Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх 
- Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн 
- өндөр түвшинд үзүүлэх чадвартай байх 
- Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт өгөх чадвартай байх 
-  Ажлын ачаалал даах чадвартай байх 
- Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй, хөдөө орон нутагт ажиллах чадвартай 

Настан судлалын 
эмч  

1 

- Настан судлалын эмч мэргэжилтэй  
- Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх 
- Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өндөр түвшинд 

үзүүлэх чадвартай байх 
- Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт өгөх чадвартай байх 
-  Ажлын ачаалал даах чадвартай байх 
- Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй, хөдөө орон нутагт ажиллах чадвартай 

 



 
Аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлэг 

Эмгэг судлалын эмч 1 

- Эмгэг судлалын эмч мэргэжилтэй  
- Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх 
- Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өндөр түвшинд 

үзүүлэх чадвартай байх 
- Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт өгөх чадвартай байх 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай байх 
- Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Хөдөө орон нутагт ажиллах чадвартай 

НЭ-ийн дарга 
Х.Жаргал 

Утас-99830840 
Хүний нөөцийн 
албаны дарга 

Х.Энхцэцэг 
Утас-99599880 
Ж.Мөнхцэцэг 

/Хүний нөөцийн 
менежер / 

утас- 
99599672 

Чанарын менежер  1 

- Хүний их эмч мэргэжилтэй  
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй,  
- Ёс зүй харилцаа хандлагын зөв төлөвшилтэй багаар хамтарч ажиллах, ажлын 

ачаалал даах чадвартай байх.  
- Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах чадвартай 

Биостатистикч, 
тархвар судлагч 

1 

- Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх 
- Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт өгөх чадвартай байх 
-  Ажлын ачаалал даах чадвартай байх 
- Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 

Сургалт, 
Телемедецин 

хариуцсан ажилтан 
1 

- АШУҮИС-ыг төгссөн 
- Ёс зүй харилцаа хандлагын зөв төлөвшилтэй байх. 
- Шинэ төгсөгч байж болно. 

Яаралтай түргэн 
тусламжийн эмч  

1 

- Хүний их эмч мэргэжилтэй  
- Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх 
- Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өндөр түвшинд 

үзүүлэх чадвартай байх 
- Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт өгөх чадвартай байх 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай байх 
- Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Хөдөө орон нутагт ажиллах чадвартай 

Дотоод хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ 

аудит 
1 

- Хүний их эмч мэргэжилтэй  
- Багаар хамтарч ажиллах, мэдээ тайлан гаргах, дүгнэлт өгөх чадвартай байх 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай байх 
- Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх 

Ариутгал, хог 
хаягдлын ажилтан 

1 

- Мэргэжлийн үнэмлэхтэй  
- Бага эмч, эх баригч, сувилагч мэргэжилтжй  
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх. 

Эмгэг судлалын 
туслах ажилтан 

1 
- Ёс зүй харилцаа хандлагын зөв төлөвшилтэй 
- Багаар хамтарч ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Тогтвор суурьшильтай ажиллах 1 хүнийг сургаж бэлтгэнэ  



 
Аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлэг 
Сувилагч  3 

- Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй байх 
- Мэргэжлийн ур чадвар сайтай 
- Мэргэжлээрээ 3 хүртэлх жил ажилласан бол давуу тал болно.  
- Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний стандарт, удирдамжийн дагуу тусламж 

үйлчилгээг үзүүлэх ур чадвартай байх. 
- Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр эрүүл мэндийн боловсрол олгох 

сургалтыг хийх, үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх чадвартай байх  
- Харилцааны өндөр соёлтой, багаар болон хамтран ажиллах чадвар эзэмсэн 

чадвартай байх  
- Ажлын ачаалал даах чадвартай,аль тасагт хөрвөж ажиллах чадвартай байх. 

Комьпютер, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх 
- Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх 
- Ёс зүйтэй 

НЭ-ийн дарга 
Х.Жаргал 

Утас-99830840 
Хүний нөөцийн 
албаны дарга 

Х.Энхцэцэг 
Утас-99599880 
Ж.Мөнхцэцэг 

/Хүний нөөцийн 
менежер / 

утас- 
99599672 

3 
Сайхан-Овоо сумын 
Эрүүл мэндийн төв 

Хүний их эмч 2 

- Анагаахын их сургууль төгссөн  
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх лицензтэй  
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Багаар ажиллах чадвартай 

 
 

ЭМТ-ийн дарга: 
Н.Бадамцэцэг 

Утас: 86768681 
Статистикч: 
Н.Анхчимэг 

Утас:88752930 
Сувилагч  3 

- Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 

4 
Дэлгэрхангай сумын 
Эрүүл мэндийн төв  

Хүний их эмч 1 

- Анагаахын их сургууль төгссөн  
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх лицензтэй  
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 

ЭМТ-ийн дарга  
Э.Саруулжаргал  
Утас-88776323 

Сувилагч  1 

- Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 

5 
Цагаандэлгэр 
сумын Эрүүл 
мэндийн төв 

Багийн эмч  2 

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх лицензтэй  
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай ЭМТ-ийн дарга 

О.Энхмаа 
Утас-88146554 

Сувилагч  3 

- Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 

 

  



 
Цагаандэлгэр 
сумын Эрүүл 
мэндийн төв 

Лаборант  1 

- Лаборант мэргэжилтэй  
- Цашид тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 

ЭМТ-ийн дарга 
О.Энхмаа 

Утас-
88146554 

Эх баригч  1 

- Эх барих зөвшөөрөлтэй 
- 2-3 жилтогтвор 
- Суурьшилтай ажиллах 
- Ёсзүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай 

6 
Дэлгэрцогт сумын 

Эрүүл мэндийн төв 

Багийн эмч  3 

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх лицензтэй  
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 

ЭМТ–ийн дарга 
Т.Мөнхтуяа 

утас:89020568 

Сувилагч  3 

- Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Эх баригч  1 
- Эх барих зөвшөөрөлтэй 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай 

Ариутгагч  1 

- Мэргэжлийн үнэмлэхтэй  
- Бага эмч, эх баригч, сувилагч мэргэжилтжй  
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх. 

7 
Говь-Угтаал сумын 
эрүүл мэндийн төв 

 

Эх барих 
эмэгтэйчүүдийн эмч  

1 

- Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч мэргэжилтэй  
- Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх 
- Стандарт, удирдамжийн дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг өндөр түвшинд 

үзүүлэх чадвартай байх 
- Багаар хамтарч ажиллах 
-  Ажлын ачаалал даах чадвартай байх 
- Хууль эрх зүйн зохих мэдлэгтэй байх 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Хөдөө орон нутагт ажиллах чадвартай 

Сумын эрүүл 
мэндийн дарга 

Г.Угтахбаяр  
Утас:99347548 

Лаборант  1 

- Лаборант мэргэжилтэй  
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 

Сувилагч 1 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй. 
- “Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй. 
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй 

байх. 



8 
Гурвансайхан 
сумын Эрүүл 
мэндийн төв 

Эмчлэгч их эмч  1 

- Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн  
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй  
- Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг 

сахин ажиллах 

Эрүүл мэндийн 
төвийн дарга 

Э.Лхагва  
88848512 

Лаборант  1 

- Лаборант мэргэжилтэй  
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 

Сувилагч 2 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй. 
- Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй. 
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх. 

9 

Эрдэнэдалай сумын 
эрүүл мэндийн төв  

Багийн их эмч  3 

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх лицензтэй  
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 

Сумын эрүүл 
мэндийн төвийн 

дарга 
Э.Насандэлгэр  
Утас:86334422 

 Сувилагч 3 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй. 
- “Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй. 
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх. 

10 
Өндөршил сумын 

Эрүүл мэндийн төв 

Багийн эмч  3 

- Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн  
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй  
- Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг 

сахин ажиллах 

Сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн 

Дарга 
Д.Эрдэнэчулуун 
Утас-88206121 

 

Лаборант 1 

- Лаборант мэргэжилтэй  
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай 
- Багаар ажиллах чадвартай 

Эм найруулагч -1 

- Эм найруулагч мэрэгжилтэй,  
- Эм барих эрхийн зөвшөөрөлтэй байх 
- Ёс зүйн зөрчилгүй 
- Хөдөө орон нутагт ажиллах чадвартай 

Сувилагч 2 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй. 
- Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй. 
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх. 

11 
Адаацаг сумын 

Эрүүл мэндийн төв 

Багийн эмч  3 

- Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн  
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй  
- Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг 

сахин ажиллах 
Сумын Эрүүл 

мэндийн төвийн 
Дарга С.Отгонбаяр  

Утас-99272814 
Ариутгагч  1 

- Мэргэжлийн үнэмлэхтэй  
- Бага эмч, эх баригч, сувилагч мэргэжилтжй  
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх. 



 
Адаацаг сумын 

Эрүүл мэндийн төв 
Сувилагч 3 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй. 
- “Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй. 
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй байх. 

Сумын Эрүүл 
мэндийн төвийн 

Дарга С.Отгонбаяр  
Утас-99272814 

12 
Дэрэн сумын эрүүл 

мэндийн төв 

Эмчлэгч эмч  1 

- Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн  
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй  
- Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг 

сахин ажиллах 

ЭМТ–ийн дарга 
Г.Нямдулам 

Утас-88596655 
Сувилагч 1 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй. 
- “Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй. 
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй 

байх. 

Эх баригч  1 
- Эх барих зөвшөөрөлтэй 
- 2-3 жил тогтвор суурьшилтай ажиллах, ёс зүйн зөрчилгүй 
- Ажлын ачаалал даах чадвартай, багаар ажиллах чадвартай 

13 
Луус сумын эрүүл 

мэндийн төв 
Сувилагч 2 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй. 
- “Сувилах” үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй. 
- Ажилласан жил харгалзахгүй байх 
- Багаар ажиллах, яриа, харилцаа, хувийн соёлтой байх, хууль эрх зүйн мэдлэгтэй 

байх. 

ЭМТ–ийн дарга 
Г.Наранжаргал 
Утас-88087593 

14 
Өлзийт мандал 
өрхийн эрүүл 
мэндийн төв 

Сувилагч  1 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй, сувилагч мэргэжилтэй 
- Сувилах эрхийн лецензтэй 
- Хэл яриа болон харилцаа, хувийн соёлтой,ёс зүйн доголдолгүй,багаар болон 

хамтран ажиллах чадвартай байх 
- Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, хэрэглээний программ, интернет орчин, дотоод 

сүлжээнд ажиллах чадвартай байх 
- Хөрвөж ажиллах чадвартай,ажлын ачаалал даах чадвартай байх 

Өлзийт мандал 
өрхийн жрүүл 

мэндийн төвийн 
дарга Т.Урангоо 
утас-99637463 

15 
Боржигон мандал 

өрхийн эрүүл 
мэндийн төв 

Сувилагч  1 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй, сувилагч мэргэжилтэй 
- Сувилах эрхийн лецензтэй 
- Хэл яриа болон харилцаа, хувийн соёлтой,ёс зүйн доголдолгүй,багаар болон 

хамтран ажиллах чадвартай байх 
- Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, хэрэглээний программ, интернет орчин, дотоод 

сүлжээнд ажиллах чадвартай байх 
- Хөрвөж ажиллах чадвартай,ажлын ачаалал даах чадвартай байх 

Боржигон мандал 
өрхийн жрүүл 

мэндийн төвийн 
дарга Ө.Нямсүрэн 

утас- 99244318 

16 
Уламжлалт анагаах 

ухааны төв  
Бариа заслын 

сувилагч  
1 

- Дипломын болон бакалаврын боловсролын зэрэгтэй, УАУ-ны сувилагч мэргэжилтэй 
- Сувилах эрхийн лецензтэй 
- Хэл яриа болон харилцаа, хувийн соёлтой,ёс зүйн доголдолгүй,багаар болон 

хамтран ажиллах чадвартай байх 
- Англи хэлний зохих мэдлэгтэй, хэрэглээний программ, интернет орчин, дотоод 

сүлжээнд ажиллах чадвартай байх 
- Хөрвөж ажиллах чадвартай,ажлын ачаалал даах чадвартай байх 

Уламжлалт анагаах 
ухааны төвийн 

дарга утас-
88016198 

 


