
Монгол улсын анхны хиймэл дагуул хөөргөх “BIRDS” төсөл

Дугаар 4, 2016 оны 7-8 сар

Монголын анхны хиймэл дагуулын 3-р шатны техникийн хэлэлцүүлэг амжилттай боллоо.

“BIRDS” төслийн хиймэл дагуулын “Critical Design Review” буюу 3 дахь шатны техникийн хэлэлцүүлэг

2016 оны 06 сарын 27-29-ны хооронд Япон улсын Кюүшү технологийн институтэд амжилттай болж

өнгөрлөө. Японы хэвлэл мэдээллийн сувгууд манай төслийг онцлон нийтэлсэн байна. Энэхүү төсөлд

маань одоогоор 7 улсын (Япон, Тайвань, Тайланд, Монгол, Гана, Нигер, Бангладеш) газрын станц

сүлжээ болж хамтран ажиллаж, 4 улсын хиймэл дагуул 2017 онд хөөрөхөөр болоод байгаа билээ.

Энэхүү хэлэлцүүлэгт МУИС-ийн захирал Р.Бат-Эрдэнэ өөрийн биеэр оролцож Монголынхоо багийн

хийсэн ажил, хиймэл дагуулын үйл явцтай танилцлаа.

2016 оны 6 сарын 27-нд төсөлд оролцож буй улсуудын төлөөлөгч нар Кюүшүгийн технологийн

институтэд зочилж өөр өөрсдийн улсын багийн хийж гүйцэтгэсэн ажлуудтай танилцсан юм. Уг арга

хэмжээн Монгол улсаас МУИС-ийн захирал Р.Бат-Эрдэнэ оролцсон юм.



Монголын багийн гишүүн Т.Төртогтох 60 дахь удаагийн Сансар судлал болон сансрын 

технологийн бага хуралд оролцлоо

2016 оны 8-р сарын 26-нд Кюүшүгийн Технологийн Институтийн судалгаа, Инновацийг дэмжих төвийн 

(Kyutech Organization for Promotion of Research and Innovation) Проф. Шиничи Кикучи  Монгол Улсын Их 

Сургууль дээр зочиллоо. Проф. Шиничи Кикучи Монгол Улсын Их Сургууль, Гадаад харилцаа  хамтын 

ажиллагааны хэлтэсийн мэргэжилтэн Ш.Мэндбаяр, Д.Саранцэцэг болон Сансар судлал,Зайнаас тандан 

судлал лабораторийн эрхлэгч Р.Цолмон нартай уулзалт хийлээ. Монголын багийн гишүүн Д.Эрдэнэбаатар 

хамт ирсэн юм. 

Зүүн гар талаас:

1. Ш.Мэндбаяр

Монгол Улсын Их Сургууль, Гадаад харилцаа 

хамтын ажиллагааны хэлтэс  

2. Д.Саранцэцэг

Монгол Улсын Их Сургууль, Гадаад харилцаа        

хамтын ажиллагааны хэлтэс

3. Проф. Шиничи Кикучи 

Кюүшү Технологийн Институтийн судалгаа, 

Инновацийг дэмжих төв

4. Р.Цолмон

Монгол Улсын Их Сургууль, Сансар судлал,Зайнаас 

тандан судлал лабораторийн эрхлэгч

5. Д.Эрдэнэбаатар

Кюүшү Технологийн Институт, Докторант

Хиймэл дагуул хөөргөх ажлын үйл явц 



МУИС-ийн захирал Р.Бат-Эрдэнэ Кюүшүгийн Технологийн Институтэд 

зочилж хиймэл дагуул бүтээх ажлын явцтай танилцлаа
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2016 оны 8 сарын 26-нд Сансар судлал, Зайнаас тандан судлал лабораторийн Докторант

Н.Энхжаргал, А.Цолмон нар Төв аймгийн Жаргалант сумын Баянбулаг багийн бага сургуулийн

багш сурагчидад Хиймэл дагуул гэж юу вэ, хиймэл дагуулын хэрэглээ болон сансар судлал,

астрономийн талаар сургалт зохион байгуулллаа.

2016-08-26

МУИС-ийн ШУС-ийн Физикийн тэнхимийн Физик-4 ангийн оюутнууд хиймэл 

дагуул хөөргөх олон нийтийн үйл ажиллагаанд гар бие оролцож байна..

5 сард “Сансар судлалын” лекцэнд хамрагдсан Орчлон сургуулийн сурагч өөрийн зургаа бидэнд

явууллаа. Мөн АНУ-д сансар судлалын музей үзэж явахдаа Ж.Гленн, Ю.А.Гагарин нарын

хувцасны зургийг авсан байна.

Хиймэл дагуул хөөргөх ажлын үйл явц 


