ГЕОЛОГИЙН ЗУРАГЛАЛ, РЕГИОНАЛЬ СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭШСЭН
БОЛОН ЗӨВЛӨХ ЗЭРЭГ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1. Мэргэшлийн зэргээ сунгуулах хүсэлт (өргөдөл)
2. Мэргэшсэн мэргэжилтний ажлын тайлан, баримтуудын хуулбар (сүүлийн 3
жилээр, 2018-2020).
3. Сунгалтын хураамж
Мэргэшсэн зэрэг: 250,000 төгрөг; Зөвлөх зэрэг: 300,000 төгрөгийг
МГХНЗ-ийн Хас банк 5004577796 (МГХНЗ ГҮТББ) тоот дансанд
тушаасан баримт

МЭРГЭШСЭН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ГЕОЛОГИЙН ЗУРАГЛАЛ,
РЕГИОНАЛЬ СУДАЛГААНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Мэргэшсэн мэргэжилтний ажлын тайланд тусгагдсан ажлуудыг үнэлэх онооны
хуваарилалт
Зөвлөх:
 Зураглалын зөвлөх геологич: Зураглалын болон сэдэвчилсэн судалгааны
хамгаалагдсан 1 ба түүнээс дээш тайланд 1, 2-р зохиогч байх ( тайлан тус бүрт
30 оноо). 90 ба түүнээс дээш хувийн амжилттай хамгаалсан тайлангийн 1, 2-р
зохиогч бол зөвлөх зэргийг шууд сунгах нөхцөл бүрдэнэ.
 Мэргэжлийн хянан магадлагаа хийгддэг, дотоодын эрдэм шинжилгээний
мэргэжлийн сэтгүүлд 1 ба түүнээс дээш өгүүлэлд 1, 2-р зохиогч байх, эсвэл Олон
улсын IF сэтгүүлд хэвлүүлсэн бүтээлийн зохиогч байх (бүтээл тус бүрт 10 оноо)
 Монголын болон олон улсын хэмжээний төсөл хөтөлбөр удирдаж байгаа (төсөл
тус бүрт 10 оноо)
 Мэргэжлийн нэг сэдэвт бүтээл, ном, гарын авлага, хууль, дүрэм журам, заавар,
зөвлөмж боловсруулсан, шинэ бүтээл, шинэ арга аргачлал нэвтрүүлсэн эрх
авсан (бүтээл тус бүрт 10 оноо)
 Үйлдвэрлэлийн тайланд зөвлөх (зураглалын тайланд -2 оноо, бусад тайланд - 1
оноо), шинжээчээр (зураглалын тайланд -2 оноо, бусад тайланд -1 оноо)
оролцсон
 Мэргэжил дээшлүүлсэн (гэрчилгээтэй танхимын сургалт 5 оноо, хээрийн сургалт
дадлага 10 оноо), мэргэжлийн чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан (20 оноо)
Мэргэшсэн:
 Зураглалын болон сэдэвчилсэн судалгааны хамгаалагдсан 1 ба түүнээс дээш
тайланд үндсэн гишүүнээр ажилласан байх (тайлан тус бүр 30 оноо). 90 ба
түүнээс дээш хувийн амжилттай хамгаалсан тайлангийн үндсэн гишүүн бол
мэргэшсэн зэргийг шууд сунгах нөхцөл бүрдэнэ.
 Мэргэжлийн хянан магадлагаа хийгддэг дотоодын болон олон улсын эрдэм
шинжилгээний мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн бүтээлийн зохиогч байх (бүтээл
тус бүрт 5 оноо), мэргэжлийн чиглэлээр илтгэл, бүтээл бэлдэж Монголын болон
олон улсын хурал зөвлөгөөн, ажил мэргэжлийн уралдаанд оролцож байр
эзэлсэн, үнэлгээ авсан байх ( тус бүр 5 оноо)
 Монголын болон олон улсын хэмжээний төсөл хөтөлбөрийн үндсэн гүйцэтгэгч
байх (тус бүр 10 оноо)
 Мэргэжлийн нэг сэдэвт бүтээл, ном, гарын авлага, хууль, дүрэм журам, заавар,
зөвлөмж боловсруулсан, шинэ бүтээл, шинэ арга аргачлал нэвтрүүлсэн эрх
авсан (10 оноо)
 Үйлдвэрлэлийн тайланд зөвлөх (зураглалын тайланд -2 оноо, бусад тайланд - 1
оноо), шинжээчээр (зураглалын тайланд -2 оноо, бусад тайланд -1 оноо)
оролцсон (10 оноо хүртэл)
 Мэргэжил дээшлүүлсэн талаарх үнэмлэх, гэрчилгээ, бусад баримтууд
(гэрчилгээтэй танхимын сургалт 5 оноо, хээрийн сургалт дадлага 10 оноо),
Мэргэжлийн чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан (20 оноо)

МЭРГЭШСЭН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАЙЛАН

2018-2020 он
Овог
Нэр
Мэргэшлийн зэрэг
Гэрчилгээний дугаар
Зэрэг олгогдсон он
Гишүүнчлэл
Мэргэжил
Нийт цуглуулсан оноо

Тайлант хугацаанд хийсэн ажлын ерөнхий тайлан

Мэргэшсэн мэргэжилтэн би өөрийн мэргэжлийн ур чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж,
туршлага хуримтлуулсан тухайгаа энэ тайланд үнэн, зөвөөр тусган оруулсан болно.

Гарын үсэг ………………………………..............…

Огноо.. .. .. .. / .. .. / .. ..

(Зөвлөх зэрэгтэй бол хувийн тэмдгээр баталгаажуулна).

1. Мэргэжлийн тайлан

Оноо

2. Хэвлэн нийтлүүлсэн
өгүүлэл

эрдэм

шинжилгээний

Оноо

3. Олон улсын төсөл хөтөлбөр

Оноо

4. Мэргэжлийн ном, гарын авлага шинэ бүтээл

Оноо

5. Үйлдвэрлэлийн тайланд шинжээч хийсэн
байдал

Оноо

6. Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал

Оноо

7. Салбарын мэргэжлийн хурал, уулзалт

Оноо

Үйл ажиллагаа
1. Мэргэжлийн тайлан
2. Хэвлэн нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний
өгүүлэл
3. Олон улсын төсөл хөтөлбөр
4. Мэргэжлийн ном, гарын авлага шинэ бүтээл
5. Үйлдвэрлэлийн тайланд шинжээч хийсэн
байдал
6. Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал
7. Салбарын мэргэжлийн хурал, уулзалт
Нийт цуглуулсан оноо

Нийт
цуглуулсан
оноо

