
Ажлын байрны нэр Судлаач их эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Тандалт судалгааны 
алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн мэдээллийг хөгжүүлэх бодлогыг орон нутаг, 
байгууллагын түвшинд хэрэгжүүлэх 
Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн мэдээ, мэдээллийг бүрэн, үнэн зөв 
хөтлөх ажлыг хэрэгжүүлэх 
Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн мэдээ, мэдээллийг нэгтгэх, 
тайлагнах, дүн шинжилгээ хийх, дээд шатны байгууллагад үнэн зөв, 
шуурхай гаргаж өгөх 
Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн мэдээллийн санг баяжуулах, 
боловсронгуй болгох 
Эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн талаар тархвар зүйн судалгаа хийх 
замаар нийгмийн эрүүл мэнд болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх 
Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд оролцох 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг бакалавр 
зэрэгтэй төгссөн 

Нарийн мэргэшил Анагаах ухааны статистикч их эмч, хүүхдийн болон эх барих 
эмэгтэйчүүдийн их эмчийн мэргэшил эзэмшсэн бол давуу тал болно 

Ур чадвар Англи хэлний дундаас доошгүй дээш түвшний мэдлэгтэй 
Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 
Статистик судалгааны программуудыг ашиглах, дүн шинжилгээ хийх 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 



Ажлын байрны нэр Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Шинэ тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хийн хангамжийн шугам хоолойн 
угсралт суурилалт, ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангах  
Тоног төхөөрөмжийн бүртгэл мэдээлэл болон сэлбэг хэрэгслийн үйл 
ажиллагаа 
Сургалтын үйл ажиллагаа  
Тохируулга, хяналт, стандарт аюулгүй ажиллагааг хангах 
Засварын үйл ажиллагаа 
Тоног төхөөрөмжийн устгалын үйл ажиллагаа 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-8 

Орон тоо 1 

Боловсрол Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер мэргэжлээр их, дээд 
сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн 

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага Эмнэлгийн техникийн засвар үйлчилгээний чиглэлээр улсын болон 
хувийн хэвшлийн аль нэг байгууллагад 2-оос доошгүй жил ажилласан 

Ур чадвар Англи хэлний дундаас доошгүй дээш түвшний мэдлэгтэй 
Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 

 



Ажлын байрны нэр Лабораторийн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Нэгдсэн лабораторийн 
тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Лабораторийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг 
батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх  
Яаралтай тусламжийн оношилгоо, эмчилгээний асуудлыг цаг алдалгүй 
шийдвэрлэх, чанар хүртээмжтэй үзүүлэх  
Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх 
Сургалтанд хамрагдах, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх, оролцох 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 2 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг хүний их эмч 
мэргэжлээр төгссөн 

Нарийн мэргэшил Лабораторийн эмчийн олгох, дээшлүүлэх курс төгссөн байх 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Англи хэлний дундаас доошгүй дээш түвшний мэдлэгтэй 
Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр Лаборант 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Нэгдсэн лабораторийн 
тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Бүх төрлийн шинжилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн 
түвшинд үзүүлэх  

 Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх  

 Сургалтанд хамрагдах, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх, оролцох  

 Лабораторийн дотоод журам, халдвар хамгааллын дүрмийн 
чандлан сахих 

 Мэдлэг мэргэжлээ тасралтгүй дээшлүүлэх  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 6 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг лаборант 
мэргэжлээр төгссөн 

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Мэргэжлийн үйлдлийн арга техникийг бүрэн эзэмшсэн, лабораторийн 
шинжилгээний арга аргачилалыг эзэмшсэн 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр Зүрхний ангиографийн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Зүрх судас холбогч 
эдийн эмгэг судлалын тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зүрхний катетер-ангиографийн лабораторит хийгдэх зүрхний 
төрөлхийн гажгийн тусламж үйлчилгээг эмчилгээ оношилгооны 
түгээмэл үйлдлийн стандарт удирдамжийг баримтлан үзүүлэх  
Зүрх судасны эмгэгийн яаралтай тусламжийн оношлогоо, эмчилгээний 
асуудлыг цаг алдалгүй шийдвэрлэх, чанар хүртээмжтэй үзүүлэх  
Сургалтанд хамрагдах, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх, оролцох 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг хүний их эмч 
мэргэжлээр төгссөн 

Нарийн мэргэшил Хүүхдийн эмчийн үндсэн мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан буюу 
мэргэжлийн дипломтой байх 
Зүрх судас, холбогч эдийн эмгэг судлалын эмчийн мэргэшлийн 
сургалтанд хамрагдсан буюу мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх 
Катетер-ангиографийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх 

Ажлын туршлага Тухайн мэргэжлээр улсын болон хувийн эмнэлэгт 2-оос доошгүй жил 
ажилласан байх 

Ур чадвар Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг батлагдсан стандарт, 
удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

  



Ажлын байрны нэр Зүрхний ангиографийн техникч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Зүрх судас холбогч 
эдийн эмгэг судлалын тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг хэвийн, найдвартай үйл ажилагааг 
хангах 
Техникийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж ажиллах  
Сургалтанд хамрагдах 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг ангиографийн 
техникч мэргэжлээр төгссөн 

Нарийн мэргэшил Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан буюу мэргэжлийн 
үнэмлэхтэй байх 

Ажлын туршлага Тухайн мэргэжлээр улсын болон хувийн эмнэлэгт 2-оос доошгүй жил 
ажилласан байх 

Ур чадвар Мэргэжлийн үйлдлийн арга техникийг бүрэн эзэмшсэн 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 
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Ажлын байрны нэр Сэтгэл зүйч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Хүний нөөцийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Төвийн ажилтан, албан хаагч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэлзүйн хүндрэлтэй 
асуудлыг судлах, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замыг боловсруулах 
Ажилтны хөдөлмөр, ахуй амьдрал ба амралтын зохион байгуулалтын 
асуудлыг судлах, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замыг боловсруулах 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 2 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг сэтгэлзүйч, 
сэтгэл судлаач мэргэжлээр төгссөн 

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх 

Ур чадвар Мэргэжлийн үйлдлийн арга техникийг бүрэн эзэмшсэн 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

  



Ажлын байрны нэр Сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмчилгээний тасгууд 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх  
Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх  
Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж ,үйлчилгээг үзүүлэх  
Сургалтанд хамрагдах, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх, оролцох  
Бусад 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3, ТҮЭМ-4 

Орон тоо 54 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг сувилагч 
мэргэжлээр төгссөн 

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Мэргэжлээрээ ажиллах ур чадвартай байх 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр Эх баригч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эх барих, 
эмэгтэйчүүдийн тасгууд 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлүүлэгч эх, эмэгтэйчүүдэд эх барихын төрөлжсөн нарийн 
мэргэжлийн тусламжийг гардан үзүүлэх, хүндрэлээс сэргийлэх 
Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх 
Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх 
Тасгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 5 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг эх баригч 
мэргэжлээр төгссөн 

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Мэргэжлээрээ ажиллах ур чадвартай байх 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр Үйлчлэгч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмчилгээний тасгууд 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Үйлчлүүлэгчийн тав тухтай орчныг бий болгон, цэвэрлэгээ үйлчилгээг 
стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-1 

Орон тоо 8 

Боловсрол Бүрэн бус дунд түүнээс дээш боловсролтой  

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Цэвэрлэгээ үйлчилгээг чанартай, цаг хугацаанд нь хийх 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр Индүүдэгч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Ариутгал 
халдваргүйтгэлийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл, мэс засал болон нярайн даавуу, эмч 
ажилчдын ажлын халад, өмд цамцны угаалга, индүүдлэгийг 
чанарын өндөр түвшинд хийж, үйлчлүүлэгчдэд аюулгүй, чанартай, 
ээлтэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, үйлчлүүлэгчдийг эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвараас сэргийлэх, эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар гаргахгүй байх 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-1 

Орон тоо 2 

Боловсрол Бүрэн бус дунд түүнээс дээш боловсролтой  

Нарийн мэргэшил - 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Стандартын заалтын дагуу угаалгыг хийж гүйцэтгэх 
Үйлчилгээнд ашиглагдах индүү болон бусад багаж тоног 
төхөөрөмжийн бэлэн байдалд хяналт хийж ажиллах 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр Ариутгагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Ариутгал 
халдваргүйтгэлийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эмчилгээ, үйлчилгээний ажилбарын явцад давтан хэрэглэгддэг болон 
шинээр хэрэглэгдэх багаж, хэрэгслийн угаалга, цэвэрлэгээ, 
халдваргүйтгэл, ариутгалыг стандартын дагуу хийх 
Тасаг нэгжүүдийн өрөө тасалгаанд урьдчилан сэргийлэх болон 
голомтын халдваргүйтгэлийг стандартын дагуу хийх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Орон тоо 2 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургуулийг сувилагч 
мэргэжлээр төгссөн  

Нарийн мэргэшил Ариутгагчийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Ариутгагчийн эзэмшвэл зохих мэдлэг ур чадвар эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 

  



Ажлын байрны нэр Бүртгэл мэдээллийн ажилтан 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Статистик мэдээлэл 
зүйн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эмнэлгийн бүртгэлийн болон тайлангийн маягтыг бүрэн үнэн зөв 
хөтлөх ажлыг хэрэгжүүлэх 
Эмнэлгийн мэдээ мэдээллийг нэгтгэх, тайлагнах, дүн шинжилгээ хийх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд, дунд сургуулийг төгссөн  

Нарийн мэргэшил Статистикч бага эмчийн, операторчийн сургалтанд хамрагдсан буюу 
мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх 

Ажлын туршлага - 

Ур чадвар Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 
Компьютерийн ажлын программыг сайн эзэмшсэн 
Статистик судалгааны программуудыг ашиглах, дүн шинжилгээ хийх 

Тусгай шаардлага - 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

  



Ажлын байрны нэр Эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан их эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Эдийн засаг 
санүүжилтийн тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Даатгуулагчид үзүүлсэн аюулгүй, чанартай, стандартад нийцсэн иж 
бүрэн оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээний зардлыг тухайн оношийн 
бүлэгт тохируулан харьяа даатгалын байгууллагаас нэхэмжлэх 
Үйлчлүүлэгчдийн өвчний түүх, оношилгоо, шинжилгээний маягтыг 
батлагдсан програмд оруулах 
Эрүүл мэндийн даатгалын газартай хийсэн гэрээний дагуу 
үйлчлүүлэгчдийн эмчилгээний зардлыг нэхэмжлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5 

Орон тоо 1 

Боловсрол Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургуулийг их эмч, 
нийгмийн эрүүл мэнд, хүн ам зүй, биостатистик, эрүүл мэндийн 
эдийн засаг мэргэжлээр төгссөн  

Нарийн мэргэшил - 

Ур чадвар Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах 
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах 
Компьютерийн ажлын программыг сайн эзэмшсэн 
Статистик судалгааны программуудыг ашиглах, дүн шинжилгээ хийх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урашуулал 

- 

Байгууллагын хаяг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Захиргааны 4 давхарт 
Хүний нөөцийн алба 406 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн С.Чанцалням 89031956 
nyamkaserod@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.01 хүртэл 

 


