
Ажлын байрны нэр  Сэргээн засахын их эмч  

Байгууллага, тасаг нэгж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Хүүхдийн сэргээн засах эмчилгээний тусламж үйлчилгээг 
батлагдсан стандарт заавар, журмын дагуу үзүүлнэ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6  

Орон тоо  2  

Боловсрол  Хүний их эмч  

Нарийн мэргэшил  Сэргээн засах эмчилгээний эмчийн мэргэшлээр мэргэшсэн байх 

Ажлын туршлага  Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан  байх 

Ур чадвар  1. Англи хэлнээс мэргэжлийн орчуулга хийх чадвартай 
2. Мэдээллийн технологийн шаардлагатай ур чадварыг 

эзэмшсэн байх  

Тусгай шаардлага  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд тэдний гэр бүлтэй харилцах 
чадвартай байх  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Жилд нэг удаа ажлын хувцас олгоно, хөдөлмөрийн нөхцөлийн 
нэмэгдэл олгоно  

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг 20-р хороо Сонсголонгийн гудамж  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имейл 

Хүний нөөцийн ахлах ажилтан Ж.Цолмон 
70188939  
Tsoomoo0123@yahoo.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.14-аас 2021.07.16-ны 17:00 цаг хүртэл  
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Ажлын байрны нэр  Сэргээн засахын сувилагч  

Байгууллага, тасаг нэгж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эмчилгээ, үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдүүдэд сэргээн засахын 
сувилахуйн тусламж үйлчилгээг  мэргэжлийн өндөр түвшинд 
үзүүлэх   

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3  

Орон тоо  4  

Боловсрол  Сувилагч  

Нарийн мэргэшил  Сэргээн засах эмчилгээний сувилагчаар мэргэшсэн байх 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан  байх 

Ур чадвар  1. Мэдээллийн технологийн шаардлагатай ур чадварыг 
эзэмшсэн байх  

2. Багаар ажиллах чадвартай, эерэг хандлагатай байх 

Тусгай шаардлага  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд тэдний гэр бүлтэй харилцах 
чадвартай байх   

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Жилд нэг удаа ажлын хувцас олгоно, хөдөлмөрийн нөхцөлийн 
нэмэгдэл олгоно 

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг 20-р хороо Сонсголонгийн гудамж  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имейл 

Хүний нөөцийн ахлах ажилтан Ж.Цолмон 
70188939  
Tsoomoo0123@yahoo.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.14-аас 2021.07.16-ны 17:00 цаг хүртэл  
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Ажлын байрны нэр  Цахим бүртгэл мэдээллийн ажилтан   

Байгууллага, тасаг нэгж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эмнэлгийн бүртгэлийн программ хангамжаар эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний анхан шатны цахим бүртгэлийн үйл ажиллагааг 
үйлчлүүлэгчдэд тэгш хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй, соёлч боловсон, 
хөнгөн шуурхай, урьдчилсан захиалгат хэлбэрээр үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3  

Орон тоо  1 

Боловсрол  Сувилагч, бага эмч, нийгмийн ажилтан  

Нарийн мэргэшил  - 

Ажлын туршлага  Тухайн чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан  байх 

Ур чадвар  Мэдээллийн технологийн шаардлагатай ур чадварыг эзэмшсэн 
байх  

Тусгай шаардлага  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд тэдний гэр бүлтэй харилцах 
чадвартай байх  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Жилд нэг удаа ажлын хувцас олгоно  

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг 20-р хороо Сонсголонгийн гудамж  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имейл 

Хүний нөөцийн ахлах ажилтан Ж.Цолмон 
70188939  
Tsoomoo0123@yahoo.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.14-аас 2021.06.30-ны 17:00 цаг хүртэл  
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Ажлын байрны нэр  Протезийн үйлдвэрийн ажилтан  

Байгууллага, тасаг нэгж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Протез ортопедийн тусламж үйлчилгээг чанартай, чирэгдэлгүй 
хөнгөн шуурхай хийж гүйцэтгэх, захиалга авах, хяналт тавих   

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-3  

Орон тоо  1 

Боловсрол  Дээд, тусгай мэргэжил эзэмшсэн байх  

Нарийн мэргэшил  Протез ортопедийн  үйлдвэрийн мастер, технологич 

Ажлын туршлага   

Ур чадвар  1. Мэдээллийн технологийн шаардлагатай ур чадварыг 
эзэмшсэн байх  

2. Протез, ортопедийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, засварлах  
хүсэл эрмэлзэлтэй байх  

3. Гутал бусад туслах хэрэгслийн дизайн загвар гаргах  

Тусгай шаардлага  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд тэдний гэр бүлтэй харилцах 
чадвартай байх  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Жилд нэг удаа ажлын хувцас олгоно,  

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг 20-р хороо Сонсголонгийн гудамж  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имейл 

Хүний нөөцийн ахлах ажилтан Ж.Цолмон 
70188939  
Tsoomoo0123@yahoo.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.14-аас 2021.07.16-ны 17:00 цаг хүртэл  
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Ажлын байрны нэр  Эм зүйч  

Байгууллага, тасаг нэгж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд шаардлагатай эм, эмнэлгийн 
хэрэгслээр хангах, эм зүйн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-5  

Орон тоо  1 

Боловсрол  Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх 

Нарийн мэргэшил  Эмнэлзүйн эм зүйчээр суралцсан байх 

Ажлын туршлага  Тухайн чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан  байх 

Ур чадвар  Мэдээллийн технологийн шаардлагатай ур чадварыг эзэмшсэн 
байх  

Тусгай шаардлага  Эмийн тайлан тооцоо гаргах, клиник эм зүйн сургалт явуулах  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Жилд нэг удаа ажлын хувцас олгоно  

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг 20-р хороо Сонсголонгийн гудамж  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имейл 

Хүний нөөцийн ахлах ажилтан Ж.Цолмон 
70188939  
Tsoomoo0123@yahoo.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.14-аас 2021.06.30-ны 17:00 цаг хүртэл  
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Ажлын байрны нэр  Хяналт үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан ажилтан  

Байгууллага, тасаг нэгж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх, бодлогын зөвлөмж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, 
хяналт тавих, удирдлагыг мэдээллээр хангах чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлэх 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-7  

Орон тоо  1 

Боловсрол  Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх 

Нарийн мэргэшил  -  

Ажлын туршлага  Тухайн чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан  байх 

Ур чадвар  1. Мэдээллийн технологийн шаардлагатай ур чадварыг 
эзэмшсэн байх  

2. Асуудлын зөв гарц гаргалгааг олох, үүрэг, хариуцлага хүлээх 
хүлээлгэх, хяналт үнэлгээ хийх чадвартай байх  

Тусгай шаардлага   

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Жилд нэг удаа ажлын хувцас олгоно  

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг 20-р хороо Сонсголонгийн гудамж  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имейл 

Хүний нөөцийн ахлах ажилтан Ж.Цолмон 
70188939  
Tsoomoo0123@yahoo.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.14-аас 2021.06.30-ны 17:00 цаг хүртэл  
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Ажлын байрны нэр  Мэдээлэл технологийн инженер  

Байгууллага, тасаг нэгж Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Байгууллагын мэдээлэл технологитой холбоотой ажлыг хариуцан, 
засвар үйлчилгээ, үзлэг оношлогоог цаг тухай бүрт хийж, сервер 
болон бусад сүлжээний тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг 
хариуцах 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-7  

Орон тоо  1 

Боловсрол  Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх 

Нарийн мэргэшил  Мэдээллийн технологийн инженер  

Ажлын туршлага Тухайн чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан  байх 

Ур чадвар  Мэдээллийн технологийн шаардлагатай ур чадварыг эзэмшсэн 
байх  

Тусгай шаардлага   

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Жилд нэг удаа ажлын хувцас олгоно  

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг 20-р хороо Сонсголонгийн гудамж  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имейл 

Хүний нөөцийн ахлах ажилтан Ж.Цолмон 
70188939  
Tsoomoo0123@yahoo.com  
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