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Ecology, NUM

Нийт төгсөгчдийн ажил эрхлэлт  93.4 хувь,  
мэргэжлийн чиглэлээр ажил эрхлэлт  79.5 хувь  тус 
тус байна. Энэ нь экологи, байгаль хамгааллын 
биологич мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрөөр 
суралцаж төгсөгчид нь тухайн салбартаа мэргэжлийн 
чиглэлээр төрөл бүрийн ажил, алба эрхлэх мэдлэг, 
чадвар, дадлагыг тодорхой түвшинд эзэмшсэн хэмээн 
үзэх үндэстэй юм. Манай төгсөгчид төрийн, хувийн 
хэвшлийн болон олон улсын байгууллагуудад ажиллаж 
байна. Үүнд:

• БОАЖЯам
• Мэргэжлийн хяналтын газар
• Аймаг, нйислэл, сум, дүүргийн байгаль орчны алба
• ШУА-ийн хүрээлэнгүүд
• Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар
• Их дээд болон ерөнхий боловсролын сургууль
• Байгалийн болон орон нутгийг судлах музей
• Халдварт өвчин судлалын төв
• WCS, WWF, GIZ, UNDP, TNC
• Уул уурхай
• Байгаль орчны үнэлгээний компани
• Байгаль орчны аудитын компани 

ЭКОЛОГИ

Биологийн нөөц судлал

Биологи (Амьтан судлал, ургамал 
судлал, биофизик, генетик-молекул
биологи, микробиологи)

Биохими
Биотехнологи
Биологийн багш
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ЭКОЛОГИ

Байгалийн нөөцийн 
менежмент

Биологи (Амьтан судлал, ургамал 
судлал, биофизик, генетик-молекул
биологи, микробиологи)

Биохими
Биотехнологи
Биологийн боловсрол

ЭКОЛОГИ

Биофизик

Биологи (Амьтан судлал, ургамал 
судлал, биофизик, генетик-молекул
биологи, микробиологи)

Биохими

Биофизик



СУРГАЛТ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТАНИЛЦУУЛГА

Экологийн хөтөлбөр нь суурь болон хавсарга 
экологийн салбарт судалгаанд тулгуурласан 
шаталсан сургалт явуулж Экологич 
мэргэжилтнийг 1996 бэлтгэж байна.  

Хөтөлбөрийн давуу тал
• Салбарын тэргүүлэх доктор, профессор багш 

нараар хичээл заалгах; 
• Хөтөлбөрийн багш нарын хэрэгжүүлж буй 

дотоодын болон гадаадын санхүүжилт бүхий 
судалгааны төсөлд хамрагдах;

• Экологи, эволюцийн чиглэлийн сонгодог номыг 
монгол хэл дээр судлах;

• Нэр хүндтэй эрдэмтэд, судлаачдын лекц, 
семинарт хамрагдах, холбоо тогтоон хамтран 
ажиллах;

• Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр 
тоноглогдсон лабораторид судалгаа хийх, арга 
зүйд суралцах; 

• Экологийн хээрийн дадлагыг байгалийн нөхцөлд 
хийх; 

• Ирээдүйд хэрэгцээ шаардлага нь өсөн нэмэгдэж 
буй ажлын байрны шаардлага хангахуйц 
мэргэжилтэн болж бэлтгэгдэх;
 

1. У. Айбек (Япон улсын Кагошимагийн Их Сургууль)
2. Л. Ариунцэцэг (АНУ-ын Уайомингийн Их Сургууль)
3. Ө. Баярсайхан (БНСУ-ын Сөүлийн Үндэсний Их 
Сургууль)
4. Б. Болдгив (АНУ-ыг Пенсильванийн Их Сургууль)
5. Д. Лхагвасүрэн (МУИС)
6. Д. Нарангарвуу (Тайваны Үндэсний Их Сургууль)
7. Х. Тэрбиш (МУИС)

Үндсэн багш нараас гадна гадаадын мэргэжилтэн, 
профессоруудыг (Герман, Англи, АНУ, Япон зэрэг) удаан 
(жилээс дээш) хугацаагаар сургалт, судалгаанд оролцуулдаг.

Лаборатори
Экологийн хөтөлбөрийн сургалт ба судалгаанд “Орчны 
шинжилгээний лаборатори”, “Молекул Экологийн 
лаборатори”, “Биологийн олон янз байдлын лаборатори” зэрэг 
орчин үеийн шинжлэх ухааны дэвшилтэт технологи бүхий 
багаж, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон лабораториуд 
ашиглагдаж байна. Эдгээр лабораториудад хуурай ба усан 
орчны экосистемүүдийн биологийн олон янз байдал, эдгээр 
экосистемүүдийн үйл ажиллагаа, динамик болон эдгээрт 
хүний үйл ажиллагаа ба газар ашиглалтын үзүүлэх нөлөөг 
хээрийн туршилт судалгаа, лабораторийн анализ, математик 
загварчлал, газарзүйн мэдээллийн систем болон зайнаас 
тандан судлах зэрэг арга зүйн хандлагын хүрээнд судалж 
байна. 

Мэргэжлийн семинар 
Экологийн хөтөлбөрийн багш нар болон бүхий л түвшний 
оюутнууд хамтран “Экологи, Эволюцийн биологийн 
семинар”-ыг тогтмол явуулж магистр, докторын оюутнуудын 
судалгааны ажлыг хэлэлцэхээс гадна бусад дотоод ба гадаадын 
эрдэм шинжилгээний байгууллагын судлаачдыг урьж шинэ 
судалгааны ажлын үр дүнг сонсдог уламжлалтай. 

Багшлах боловсон хүчин
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• Их дээд сургуульд багш

• Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвүүдэд 
(Ерөнхий болон сорилын биологийн 
хүрээлэн; Хими, хими технологийн 
хүрээлэн; Мал эмнэлэгийн хүрээлэн г.м) 
эрдэм шинжилгээний ажилтан

• БОНХЯам, Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн захиргаанд шинжээч, мэргэжилтэн

• Улсын болон нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газар шинжээч, мэргэжилтэн

• Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 
шинжээч

• Гаалийн төв лабораторид шинжээч

• Биокомбинатад эрдэм шинжилгээний 
ажилтан, мэргэжилтэн

• Биотехнологи, хүнсний үйлдвэрүүдэд 
(АПУ ХХК; Монэнзим ХХК; MCS 
корпораци; TESO корпораци г.м) эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, мэргэжилтэн

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт Бусад хөтөлбөр

Биологийн тэнхим дараах хөтөлбөрөөр оюутан 
сургаж байна:

• БИОЛОГИ*^ (ургамал, амьтан, 
микробиологи, генетик-молекул 
биологи, биофизик)

• ЭКОЛОГИ*^
• БИОХИМИ*
• БИОЛОГИЙН БАГШ
• БИОЛОГИЙН НӨӨЦ*

БИОТЕХНОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨР^

*хавсарга хөтөлбөртэй
^магадлан итгэмжлэгдэж байгаа

ХОЛБОО БАРИХ 
ХАЯГ

Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухааны Сургууль

Биологийн тэнхим

БИОТЕХНОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨР

МУИС-2-р байр

77307730-2413 75754400-2414

soninkhishig@num.edu.mn
tsogm@num.edu.mn
batjargal@num.edu.mn

www.num.edu.mn
www.sas.edu.mn

БИОТЕХНОЛОГИЙН 
ХӨТӨЛБӨР

(БАКАЛАВР, МАГИСТР)
D 078802



Хөтөлбөрийн эрэлт, зорилго Судалгааны чиглэл Төгсөгчийн мэдлэг, чадвар

Биотехнологийн хөтөлбөрийн баг дараах 
судалгааны ажил гүйцэтгэж байна.

• Амьтан, ургамал, микроорганизмын 
биологийн идэвхит уураг, пептидийн 
биохими, биофизик, биотехнологийн 
судалгаа

• Сүүн хүчлийн бактери, дрожжийн 
генетикийн судалгаа

• Ховор болон ховордсон эмийн ургамлын in 
vitro үржүүлэг

• Ургамлын анхдагч болон хоёрдогч 
метаболитын судалгаа

• Энзимийн биохими, кинетик, 
биотехнологийн судалгаа

• Ургамлын стрессэд хариу үзүүлэх генийн 
судалгаа

• Хүний генетикийн судалгаа

• Хүнс тэжээлийн геномикс

• Бактерийн физиологи, биотехнологийн 
судалгаа

• Хүрээлэн буй орчны микробиологи, 
биотехнологийн судалгаа

Биотехнологийн хөтөлбөрөөр суралцсанаар 
та:

• Биологи, биотехнологи, инженерчлэлийн 
суурь мэдлэг эзэмшинэ

• Орчин үеийн биохими, молекул биологийн 
аргууд дээр үндэслэсэн судалгааны арга 
зүйг эзэмшинэ

• Мэргэжлийн бичиг баримтыг монгол болон 
англи хэл дээр найруулга, хэл зүйн дүрмээр 
зөв бичих, илтгэх, баримт бичиг, төсөл 
боловсруулах чадвартай болно

• Хөдөө аж ахуй, анагаах ухаан, хүнсний 
салбарт тулгарч буй асуудлуудыг 
биотехнологийн үүднээс шийдвэрлэх ур 
чадвар эзэмшинэ

Биотехнологийн шинжлэх ухааныг 21-р зууны 
тэргүүлэх чиглэл гэж олон эрдэмтэд үзэж 
байгаа билээ. Биологийн олон салбар дотроос 
хамгийн шинэлэг, олны анхаарлыг татаж буй 
чиглэл нь биотехнологийн салбар юм.

Биотехнологи нь ямар нэгэн биологийн систем 
эсвэл организмыг ашиглан, хүний хэрэгцээтэй 
бүтээгдэхүүнийг сайжруулах, бий болгох 
процесс юм.

 

Биотехнологич мэргэжилтэн нь

Байгаль шинжлэлийн ухаан, эд, эсийн болон 
генийн инженерчлэлийн суурь мэдлэг

Амьтан ургамал, микрооганизм болон 
тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг ашиглан 
хүнд хэрэгтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
практик ур чадвар эзэмшинэ.

Хөтөлбөр нь олсон мэдлэгээ ашиглан 
боловсрол, байгалийн шинжлэх ухаан, үйлдвэр, 
анагаах ухаан болон хөдөө аж ахуйн салбарт 
ажиллах мэргэжилтэн бэлтгэх зорилготой.

БИОТЕХНОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨР



МУИС–ийн Биологийн тэнхимийн 

багшийн ангийг төгсөгчидийн 95% 

нь мэргэжлээрээ ажиллаж байна. 

Òухайлбал:

• ÅБÑ-ийн багш
• Àхлах (лицей) сургуулийн багш
• Мэргэжлийн сургалт 

үйлдвэрлэлийн төвүүдэд багш   
• Êоллежийн багш   
• Ýрдэм шинжилгээний 

хүрээлэнгийн ажилтан
• Байгалийн түүхийн музейн 

ажилтан
• Багшийн хөгжлийн төвийн 

мэргэжилтэнээр ажиллах 
боломжтой.

• Биологи, дидактик, сурганы 
чиглэлийн тэргүүлэх доктор, 
ïрофессор багш нараар хичээл 
заалгах

• Гадаад, дотоод болон тэнхимийн 
багш нарын хэрэгжүүлж буй 
төсөл, судалгаанд хамрагдах

• Îюутнууд биологи, дидактик, 
сурганы чиглэлийн номыг 
англи, монгол хэлээр ашиглах 
боломжтой

• Биологи, дидактик, сурганы 
онолын дэлхийн хэмжээний 
мэдлэгийг олж авах

• Багшлах дадлагыг МÓИÑ-ийн 
харúяа лицей ахлах сургууль 
болон бусад  ÅБÑ-д хийх 
боломжтой

• Биологийн хээрийн дадлагыг 
байгалийн нөхцөлд хийх 
судалгааны суурин газруудтай.

БÓÑÀÄ ХªÒªËБªÐ ÒªГÑªГ×ÄИÉÍ ÀÆИË ÝÐХËÝËÒ ХªÒªËБªÐИÉÍ ÄÀÂÓÓ ÒÀË

Биологийн тэнхим дараах 
хөтөлбөрөөр оюутан сургаж 
байна:

• БИÎËÎГИ*^ (ургамал, 
амьтан, микробиологи, 
генетик-молекул биологи, 
биофизик)

• ÝÊÎËÎГИ*^
• БИÎХИМИ*
• БИÎËÎГИÉÍ БÀГØ
• БИÎËÎГИÉÍ ÍªªÖ*

*хавсарга хөтөлбөртэй
^магадлан итгэмжлэгдэж байгаа

Хîлбîî барих хаÿг:

Ìîнгîл улсûн их сургуулü
Øинæлэх ухаанû сургуулийн

Áиîлîгийн тэнхим
ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÁÀÃØÈÉÍ 

ХªТªËÁªÐ
Øуудангийн 46À салбар, 

хайрöаг 537.

99818229, 99188521, 99183715

soninkhishig@num.edu.mn
oyungerel@num.edu.mn
Ch.battulga@num.edu.mn 

Õýâëýëèéí ýõ çàãâàðûã Mongolica Publishing. 2016.

Ìîнгîл улсûн их сургуулü
Øинæлэх ухаанû сургуулийн

ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÁÀÃØÈÉÍ 

www.num.edu.mn

ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÁÈÎËÎÃÈÉÍ 
ÁÀÃØÈÉÍ ÁÀÃØÈÉÍ ÁÀÃØÈÉÍ 
ХªТªËÁªÐХªТªËÁªÐХªТªËÁªÐ

БИÎËÎГИÉÍБÀГØИÉÍ БИÎËÎГИÉÍБÀГØИÉÍ БИÎËÎГИÉÍБÀГØИÉÍ 
ХªÒªËБªÐХªÒªËБªÐХªÒªËБªÐ

Биологи, дидактик, сурганы 
чиглэлийн тэргүүлэх доктор, 
ïрофессор багш нараар хичээл 

• Гадаад, дотоод болон тэнхимийн 
багш нарын хэрэгжүүлж буй 

• Îюутнууд биологи, дидактик, 
сурганы чиглэлийн номыг 

Õºòºëáºðèéí òàíèëöóóëãàÕºòºëáºðèéí òàíèëöóóëãàÕºòºëáºðèéí òàíèëöóóëãà

МÎÍГÎË ÓËÑÛÍ ҮÍÄÝÑÍИÉ БÀХÀÐХÀË              
ИÄËÝГ ØÎÍХÎÐ БÀ БÝÐ ÖÝÖÝГ

МÝÐГÝÆËИÉÍ ИÍÄÅÊÑ: D0111402МÝÐГÝÆËИÉÍ ИÍÄÅÊÑ: D0111402МÝÐГÝÆËИÉÍ ИÍÄÅÊÑ: D0111402



БИОЛОГИЙН БАГШИЙН ХӨТӨЛБӨРБИОЛОГИЙН БАГШИЙН ХӨТӨЛБӨРБИОЛОГИЙН БАГШИЙН ХӨТӨЛБӨР

Биологийн багшийн хөтөлбөр нь 
дэлхийн шилдэг сургуулиудын жишигт 
ойртсон,  бакалаврын боловсролын 
агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сургалтын 
орчинд тавигдах үндсэн шаардлагыг 
хангаж, ерөнхий боловсролын сургууль, 
ахлах сургууль (лицей), МÑҮÒ-үүдэд 
багшлах чадвартай боловсон хүчнийг 
бэлтгэнэ. 

Ñуралцагч нь амьд биеийн бүтэц, 
амьдралын үйл ажиллагааны зүй 
тогтлуудыг танин мэдэж, биологийн 
системд явагддаг онол, хууль, туршилт 
судалгааны аргуудыг эзэмшиж, цаашид 
тэдгээрийг ашиглан Биологийн лекц, 
лаборатори болон дадлагын хичээлийн 
сургалт судалгааг ÿвуулах чадварыг 
эзэмшинэ.

 Бие даасан шаталсан хөтөлбөрийн 
дагуу бакалавр, магистрын (мэргэжлийн, 
судалгааны) чиглэлээр мэргэжилтэн 
бэлтгэдэг.

    

    +    

• Ñургалтын технологийн  асуудал.
• Бие хүний хөгжил, төлөвшил, 

хүмүүжилийн онол арга зүй:
- Îрчин 
- Ñургалт хүмүүжил
- Òөрөлхийн шинж чанар 

удамшил 
- Хувь хүний өөрийн хүчин 

чармайлт

• Îюутан залуусын нигэм,сэтгэлзүйн 
онцлог.

• Багшийн хөгжлийн асуудал:
- Материаллаг сонирхол
- Óрамшуулал
- Ñэтгэл санааны сонирхол
- Äэмжлэг 

• Бага насны хүүхдийн танин 
мэдэхүй.

• Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх 
асуудал.Биологийн шинжлэх 

ухаан (амьтан, 
ургамал, генетик, 
эволюци, экологи, 

биохими, физиологи, 
микробиологи)

Боловсрол судлал 
(сурган хүмүүжүүлэх 
зүй, сэтгэл судлал, 
сургалтын онол, 

хөтөлбөр, үнэлгээ, заах 
арга зүй, технологи)

Биологийн
 багш

Багаар ажиллах 
болон гадаад хэлээр 
харилцах чадвартай.

Хувь хүний болон 
багшлах ур чадвар 
дадал төлөвшилтэй.

Боловсрол 
судлал, 

дидактикийн 
мэдлэг ойлголттой, 
судалгаа шинжилгээ 

хийх, багшлах 
чадвартай.

Биологийн 
шинжлэх ухааны 

мэдлэг ойлголттой, 
туршилт судалгаа 
хийх чадвартай.

Øинжлэн судлах, 
шийдэл гаргах.

Ñистемтэйгээр 
төлөвлөх.

Øинийг 
эрэлхийлэх, асуудал 

шийдвэрлэх.

ТªÃÑªÃ×ÈÉÍ ÌÝÄËÝÃ, ÓÐ ×ÀÄÂÀÐ, ХÀÍÄËÀÃÀХªТªËÁªÐÈÉÍ ÎÍÖËÎÃ ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ×ÈÃËÝË



ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÁÈÎËÎÃÈÉÍ 
ÍªªÖÈÉÍ ÍªªÖÈÉÍ ÍªªÖÈÉÍ 
ХªТªËÁªÐХªТªËÁªÐХªТªËÁªÐ

Õàÿã:
Монгол улсын их сургууль

Øинжлэх ухааны сургуулийн

ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÒÝÍÕÈÌ

ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÍªªÖÈÉÍ 
ÕªÒªËÁªÐ

Øуудангийн 46À салбар, 
хайрцаг 537.
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90112244, 99195864, 99082993.

Õýâëýëèéí ýõ çàãâàðûã Mongolica Publishing. 2016.

www.num.edu.mn

ÒªÃÑªÃ×ÄÈÉÍ ÌÝÄËÝÃ, 
ÓÐ ×ÀÄÂÀÐ

Òөгсөгч нь дор дурьдсан мэдлэг, чадвар 
эзэмшсэн байна. Үүнд: 
• Ýкосистем, амьтан, ургамал, бичил 

биетний аймаг, тэдгээрийн амьдрах 
орчны төлөв байдал, олон янз байдал, 
биологийн нөөцийн зүй зохистой 
ашиглал, хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн 
үйл ажиллагаатай холбоо бүхий өргөн 
цар хүрээтэй мэдлэг эзэмшинэ. 

• Монгол орны биологийн нөөц ашиглах, 
хамгаалах менежмент, биологийн 
нөөцийн эдийн засгийн үнэлгээний 
үндсэн зарчим, аргыг эзэмшинэ. 

• Îрчин үеийн мэдээллийн техник, 
технологи, хэрэгслийг ашиглан 
мэргэжлийн шийдэл, бүтээгдхүүн 
гаргахад шаардагдах мэргэжлийн 
бүх төрөл, хэлбэрийн арга зүй, аргад 
суралцаж, улмаар өөрийн хариуцсан 
ажил, чиг үүргийн зорилгод ашиглах 
дадал, ур чадварыг эзэмшинэ.  

• Биологийн нөөц, түүнийг зүй зохистой 
ашиглах болон хамгаалах менежмент, 
эдийн засгийн үнэлгээ, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний олон салбар, чиглэлийн 
үйл ажиллагаанд нийцүүлэн зохистой 
менежмент боловсруулж, хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр тухайн байгууллагад 
“биологийн нөөц судлаач, менежер”-ээр 
ажиллах мэдлэг, чадвар эзэмших болно. 

ÒªÐÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ:
• Àмьтан, ургамал, бичил биетэн, 

мөөгийн нөөц, хамгаалал, зохистой 
ашиглах чиглэлийн төрийн  
байгууллага (их, дээд сургууль, 
коллеж, ØÓÀ-ийн салбар хүрээлэн 
ба бусад).  

• БÎÀÆßам, Òусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн удирдлагын газар 
(мэргэжилтний нэгэн шалгуур нь энэ 
чиглэлээр мэргэшсэн байх шаардлага 
тавьдаг).

• Îрон нутгийн Байгаль орчны газар 
болон түүний харúÿа байгууллага;

• Óлсын мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 
газар болон түүний харьяа аймаг, 
нийслэл, дүүргийн мэргэжлийн 
хÿналтын албад.

ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ: 
Байгаль хамгаалах, нөөцийн чиглэлээр 
ажиллаж буй олон улсын төрийн бус 
байгууллага (ZSL, WCS, WWF, GIZ, UNDP, TNC 

болон бусад). 

ÕÓÂÈÉÍ ÕÝÂØËÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀ:
-Байгаль орчны үнэлгээ, аудит, зөвлөгөө, 
агнуурын нөөцийн чиглэлийн комïани, 
төрийн бус байгууллага, нийгэмд 
үйлчилдэг бусад байгууллагууд.
-Óул уурхай ба байгаль орчны нөхөн 
сэргээлтийн чиглэлийн компаний байгаль 
орчны алба.

ÒªÃÑªÃ×ÄÈÉÍ ÀÆÈË ÝÐÕËÝËÒÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ

“Биологийн нөөц судлал” 
мэргэжлийн бакалавр болон Байгалийн 
нөөцийн менежментийн магистрын 
хөтөлбөр нь бакалавр, магистр оюутанд 
биологийн болон байгалийн нөөцийн 
талаарх шинжлэх ухааны мэдлэг олгох, 
нөөцийг судлах, танин мэдэх арга зүйг 
эзэмших, нөөцийг байгальд ээлтэйгээр 
уламжлалыг харгалзан тогтвортой, 
үр ашигтай ашиглах, хамгаалах 
менежментийг хэрэгжүүлэх мэдлэг, 
чадвар дадал эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

+
ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÍªªÖ

(ургамал, амьтан, 
бичил биетэн, мөөг)

ÁÀÉÃÀËÈÉÍ ÍªªÖ 
(ус, эрдэс, хөрс, бусад)

ÌÅÍÅÆÌÅÍТÈÉÍ 
ÌÝÄËÝÃ

ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÍªªÖÈÉÍ 
ТÎÃТÂÎÐТÎÉ ÀØÈÃËÀËТ, 

ХÀÌÃÀÀËÀË

=

soninkhishig@num.edu.mn
gomboo@num.edu.mn
lkhagavsuren@num.edu.mn 
www.facebook.com/biology-re-
source-Áиîлîгийн-нөөö.



ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÍªªÖÈÉÍ ХªТªËÁªÐÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÍªªÖÈÉÍ ХªТªËÁªÐÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÍªªÖÈÉÍ ХªТªËÁªÐ
ÑÓÐÃÀËÒ, ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ×ÈÃËÝË ÎÞÓÒÍÛ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ

Òус хөтөлбөрийн бакалавр, магистрын 
төвшинд суралцаж буй оюутан бүр 
өөрсдийн санал, бодол, хүсэлтээ 
удирдах байгууллагад тавих, шийдвэр 
гаргуулах гүүр бол оюутны клуб бөгөөд 
бид дараахь чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд:

• Îлон улсын болон үндэсний 
хэмжээний байгаль хамгаалах, 
судлах хурал, уулзалт, семинар 
болон бусад үйл ажиллагаанд  
оролцох, туслах.

• Хаягдал цаас, хог хаягдлын 
менежментийн чиглэлээр төсөл 
бичих, санхүүжилт олох.

•  Îюутны клубын санхүү болон 
шийдвэр гаргах төвшинд бие даасан 
байх боломжийг хангах дүрмийг 
боловсруулах.

• Íийгмийн сайн дурын үйл 
ажиллагаанд нэгдэх.

• Сургууль, үндэсний хэмжээнд болох 
үйл ажиллагаанд оролцоход дэмжлэг 
хүсэх, авах болон бусад.

ÌÀÃÈÑÒÐÛÍ ÕºÒºËÁºÐÈÉÍ ÄÀÂÓÓ ÒÀË:

• Äэлхийн болон Монгол орны байгаль 
орчин, экосистем, амьтан, ургамал, 
бичил биетний аймаг, тэдгээрийн 
амьдрах орчин, байгалийн нөөцийг 
судлах,

• Òэдгээрийн зүй зохистой ашиглал, 
хамгаалал, нөхөн сэргээлтийг тооцох;

• Ýдийн засгийн үнэлгээ, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний олон салбар, чиглэлийн 
үйл ажиллагаанд нийцүүлэн зохистой 
менежмент боловсруулах чадвар 
эзэмших,

• Îлон улсын судалгаа, хөтөлбөрт 
хамрагдах боломж өндөртэй,

• Àжил эрхэлдэг, цаг чөлөө багатай, 
хээрийн судалгааны ажлыг урт 
хугацаанд гүйцэтгэх боломжоор 
хязгаарлагдмал суралцагчдад 
зориулсан хөтөлбөр зэрэг болно.  

ÑÓÄÀËÃÀÀ-ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÷ÈÃËÝË
-Монгол орны дээд, доод ургамал, загас, 
хо¸р нутагтан, мөлхөгч, шувуу, хөхтөн, 
сээр нуруугүй амьтдын ангилал зүй, 
биологи, экологи, хамгаалал
-Бэлчээрийн экологи, хамгаалал
-Óс, хөрс, агаарын чанар, нөөцийн 
нэгдсэн менежмент
-Зэрлэг амьтан сэргээн нутагшуулах, 
хамгаалах менежмент
-Биологийн олон янз байдлын үндэсний 
мониторинг
-Ñэргээгдэх эрчим хүч /нар, салхин ïарк/
-Зэрлэг амьтдын эмчилгээ
-Òусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
байгаль хамгаалагчдын сургалт, 
биологийн олон янз байдлын судалгаа.

ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ ÇÓÍÛ ÑÓÐÃÀËÒ ÁÀ ÎÞÓÒÀÍ 
ÑÎËÈËÖÎÎ:
-ХБÍГÓ-ын Зенкенбергийн байгалийн 
түүхийн музейтэй хамтарсан “Монгол 
орны биологийн олон янз байдал” зуны 
сургалт.
-Ëондоны амьтан судлалын нийгэмлэг 
ба Ñтеï форвард хөтөлбөрийн хамтран 
зохион байгуулдаг Îлон улсын зуны 
сургалт.
-МÓИÑ ба Ирвэс хамгаалах сантай 
хамтарсан  Òос Òосонбумбын нурууны 
судалгааны төвд “Биологийн олон янз 
байдал” сэдэвт зуны сургалт. 
-Ðамсарын конвенцийн бүсийн төв, МÓИÑ-
ийн хамтарсан ус намгархаг газрын олон 
улсын сургалт-судалгаа. 

ÑÓÄÀËÃÀÀ-ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÷ÈÃËÝË
-Монгол орны дээд, доод ургамал, загас, 
хо¸р нутагтан, мөлхөгч, шувуу, хөхтөн, 
сээр нуруугүй амьтдын ангилал зүй, 
биологи, экологи, хамгаалал
-Бэлчээрийн экологи, хамгаалал
-Óс, хөрс, агаарын чанар, нөөцийн 
нэгдсэн менежмент

ÁÓÑÀÄ ÕªÒªËÁªÐ

Биологийн тэнхим дараахь хөтөлбөрөөр 
оюутан сургаж байна. Үүнд: 

� Áèîëîãè (óðãàìàë, àìüòàí, 
ìèêðîáèîëîãè, ãåíåòèê-ìîëåêóë 
áèîëîãè, áèîôèçèê)

� ýêîëîãè 
� Áèîõèìè
� Áèîòåõíîëîãè
� Áèîëîãèéí áàãø

ÕªÒªËÁªÐÈÉÍ ÕÝÐÝÃÖÝÝ, 
ØÀÀÐÄËÀÃÀ

ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛ ÕºÃÆÈË ÁÀ ÇÀÕ 
ÇÝÝËÈÉÍ ÕÝÐÝÃÖÝÝ
Äэлхий нийтийн чиг хандлага нь байгалийн 
нөөцийг тэр дотроо биологийн нөөцийг 
хамгаалах, зөв зохистой ашиглахад 
чиглэж байна. Иймээс байгалийн 
болон биологийн нөөцийг зөв зохистой 
ашиглах, хамгаалах менежментийг 
боловсруулан хэрэгжүүлэхэд бидний 
бэлтгэсэн боловсон хүчин чухал байх 
юм. Зах зээлийн шаардлага, байгаль 
хамгаалах бодлого, чиглэл нь орон нутаг, 
тусгай хамгаалалттай газар нутаг, уул 
уурхай, сав нутаг, иргэдэд тулгуурласан 
зохистой ашиглалт чиглэлтэй хөгжих 
хандлагатай болж байгаа бөгөөд нийгэм, 
эдийн засгийн энэ шаардлага улам ч өсөж 
байна. 

ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÍªªÖ ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÍªªÖ ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÍªªÖ 
ÑÓÄËÀËÛÍ ÕªÒªËÁªÐÑÓÄËÀËÛÍ ÕªÒªËÁªÐÑÓÄËÀËÛÍ ÕªÒªËÁªÐÑÓÄËÀËÛÍ ÕªÒªËÁªÐÑÓÄËÀËÛÍ ÕªÒªËÁªÐÑÓÄËÀËÛÍ ÕªÒªËÁªÐ



Бусад хөтөлбөр Îюутны үйл ажиллагаа Òөгсөгчийн ажил эрхлэлт

“Биологийн тэнхим” дараах 
хөтөлбөрөөр оюутан сургаж 

байна:

ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ХªТªËÁªÐ*^ 
(ургамал, амьтан, микробиологи, 

биофизик,генетик молекул 
биологи)

• ÝÊÎËÎГИ*^
• БИÎХИМИ*
• БИÎÒÅХÍÎËÎГИ^ 
• БИÎËÎГИÉÍ БÀГØ
• БИÎËÎГИÉÍ ÍªªÖ ÑÓÄËÀË*

*хавсарга хөтөлбөртэй
^магадлан итгэмжлэгдэж байгаа

Õàÿã:
Монгол Улсын Их Сургууль

Øинжлэх Óхааны Ñургуулийн
Биологийн тэнхим

ÁÈÎËÎÃÈÉÍ ÕªÒªËÁªÐ

www.num.edu.mn

99816829, 88767895

soninkhishig@num.edu.mn
tseveen@num.edu.mn 

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010193958414

Õýâëýëèéí ýõ çàãâàðûã Mongolica Publishing. 2016.

Òус хөтөлбөрийн бакалавр, 
магистр, докторын түвшинд 
суралцаж буй оюутан бүр өөрийн  
санал, бодол, хүсэлтээ  удирдах 
байгууллагад тавих, шийдвэр 
гаргуулах гүүр  бол  оюутны  клуб 
бөгөөд бид дараахь   чиглэлээр  
үйл  ажиллагаа ÿвуулахаар  
төлөвлөж  байна.
• Îлон улсын болон 

үндэсний хэмжээний эрдэм 
шинжилгээний хурал, уулзалт, 
семинар болон бусад үйл 
ажиллагаанд оролцох, туслах.

• Байгаль орчин түүнтэй 
холбогдох чиглэлээр  төсөл  
бичих,  санхүүжилт олох.

• Îюутны клубын санхүү болон 
шийдвэр гаргах төвшинд бие 
даасан байх боломжийг хангах 
дүрмийг боловсруулах.

• Íийгмийн сайн дурын үйл 
ажиллагаанд нэгдэх.

• Сургууль, үндэсний хэмжээнд 
болох үйл ажиллагаанд 
оролцоход дэмжлэг хүсэх, авах

Íийт төгсөгчдийн 90% нь ажлын 
байртай үүнээс  70% нь мэргэжлийн 
чиглэлээр   ажил    эрхэлж   байна. 

ÒªÐИÉÍ БÀÉГÓËËÀГÀ :
• БÎÍХßам, Íийслэл, орон нутгийн 

байгаль орчны байгууллага, 
Íийслэлийн ба Óлсын мэргэжлийн 
хяналтын газар, Халдварт өвчин 
судлалын төвд мэргэжилтэн, 
шинжээч

• МÓИÑ, ØÓÒИÑ, ÀØÓҮИÑ, 
МÓБИÑ, ХÀÀИÑ зэрэг их дээд 
сургуульд багш, судлаач

• ØÓÀ-ийн Биологи,  Ботаник, 
Хими, Геоэкологи, Óс цаг уурын 
хүрээлэн, Ôизиктехнологийн 
хүрээлэн, Íийгмийн эрүүл 
мэндийн хүрээлэнд эрдэм 
шинжилгээний ажилтан

• ÅБÑ-д биологийн багш

ХÓÂИÉÍ БÀÉГÓÓËËÀГÀ:
• Уул уурхай, байгаль орчны 

үнэлгээний байгууллага
• Ургамал, амьтан хамгаалах 

сан, байгаль орчны ÒББ, 
цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон 
байгууламжийн  төслийн ажилтан 

• Æижиг, дунд хүнсний үйлдвэрүүд, 
аж ахуйн нэгжид чанарын 
мэргэжилтэн шинжээч

ХÓÂИÉÍ БИЗÍÅÑ ÝÐХËÝХ:
• Ургамал, амьтны үржүүлгийн 

нөхөн сэргээлтийн аж ахуй  
• Хүнсний ногооны (мөөг, үр) аж 

ахуй 
• ×имэглэлийн ургамлын  аж ахуй

БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН 
Х

БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН 
ХХӨ

БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН 
ӨӨТ

БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН 
ТТӨ

БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН 
ӨӨЛБ

БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН 
ЛБЛБӨ

БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН БИОЛОГИЙН 
ӨӨР

((БАКАЛАВР, МАГИСТР, ДОКТОРБАКАЛАВР, МАГИСТР, ДОКТОРБАКАЛАВР, МАГИСТР, ДОКТОР)

ТАНИЛЦУУЛГА

Íийт төгсөгчдийн 90% нь ажлын 
байртай үүнээс  70% нь мэргэжлийн 

БÎÍХßам, Íийслэл, орон нутгийн 
байгаль орчны байгууллага, 
Íийслэлийн ба Óлсын мэргэжлийн 
хяналтын газар, Халдварт өвчин 
судлалын төвд мэргэжилтэн, 

МОНГОЛ МОНГОЛ УЛСЫН УЛСЫН ҮҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛТ МОНГОЛ МОНГОЛ УЛСЫН УЛСЫН УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ БАХАРХАЛТ НДЭСНИЙ БАХАРХАЛТ НДЭСНИЙ БАХАРХАЛТ НДЭСНИЙ БАХАРХАЛТ 
ИДЛЭГ ШОНХОР БА БЭР ЦЭЦЭГ



Хөтөлбөрийн хэрэгцээ, онцлог
Хөтөлбөрийн багш нарын 

судалгааны чиглэлТөгсөгчийн эзэмших мэдлэг, ур чадвар 

Хөтөлбөрийн давуу тал

XX зуунд цөмийн физикийн судлал 
эрчимтэй хөгжсөн бол энэ зуунд 
амьд бүхний генийг хадгалж үлдэх, 
тэдгээрийг улам сайжруулахад 
оршдог  Биологийн шинжлэх ухаан 
эрчимтэй хөгжиж байна.  
Биологийн олон янз байдал, 
тэдгээрийн генетик нөөцийг үр 
ашигтай ашиглах, экосистемд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийх, 
биотехнологи, нанотехнологи, хөдөө 
аж ахуй,  биоанагаахын шинжлэх 
ухааны судалгааны үр дүнг практикд 
нэвтрүүлэх зэрэг биологийн    шинжлэх 
ухааныг танин мэдэх, судлах нь  
өнөөдөр зайлшгүй шаардлагатай.

Биологийн хөтөлбөр нь багц
хөтөлбөр бөгөөд V-р улирлаас дараах 
чиглэлээр мэргэшүүлнэ.

• Багшлах боловсон 
хүчний 85% нь 
докторын зэрэгтэй, 
үүнээс 50% нь 
өндөр хөгжилтэй  
оронд  зэрэг 
хамгаалсан. 

• 2016-2017 оны хичээлийн жилд 
БМИҮЗ–ийн  шалгуураар магадлан 
итгэмжлэгдэж байна

• Багш нар гадаад, дотоодын 
санхүүжилттэй төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж, олон улсын мэргэжлийн 
сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлдэг тул 

судалгаанд суурилсан сургалт эрхлэх 
нөхцөл бүрдсэн.

• Гадаадын нэр хүндтэй судлаачдын 
лекц, семинар, зуны сургалт тогтмол 
явагдаж оюутныг өргөн хамруулдаг. 

• Бүх шатны оюутнууд судалгааны 
ажлын үр дүнгээр МУИС, гадаад, 
дотоодын эрдэм шинжилгээний 
хуралд илтгэл тавих, өгүүлэл 
хэвлүүлэх  боломжтой.

• 2013-2014 оны хичээлйн жилд 20 
орчим магистрант, докторант гадаад, 
дотоодын санхүүжилттэй төслөөс 
тэтгэлэгтэй суралцсан.

Биологийн хөтөлбөр нь шинжлэх ухаан, технологийн салбарт шинэ мэдлэг 
бүтээж, түүнийгээ түгээн дэлгэрүүлдэг, улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулж 
чадах бакалавр, магистр, доктор зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой. 

Сээр нуруугүйтэн, сээр 
нуруутны биологи, 
экологи, хамгааллын 
менежмент, нөхөн 
сэргээлт, агнуурын 
биологи        

Замаг болон 
ургамлын 
биологи, экологи; 
эмийн болон 
ашигт ургамал 
судлал, ургамлын 
физиологи, 
экофизиологи 

Хүрээлэн 
буй орчны 
микробиологи, 
бичил организмын 
олон янз байдал, 
бичил организмын 
физиологи, 
ангилал зүй

Бактерийн 
генетикийн 
судалгаа, молекул 
антропологийн 
судалгаа, амьтны 
молекул ангилал 
зүйн судалгаа, 
ургамлын 
эсийн өсгөвөр,  
инженерчлэл

Молекул биофизик, 
эсийн биофизик, 
фотосинтезийн 
биофизик, 
биоцахилгаан 
соронзон, 
амьсгалын 
мониторинг 

Амьтан судлал

Ургамал судлал

Микробиологи

Биофизик

Генетик, молекул
биологи

БИОЛОГИ

Орчин үеийн багаж, 
тоног төхөөрөмжтэй 
ажиллах 

Суурь 
мэдлэг

Багаар ажиллах 
чадвар, бүтээлч 
сэтгэлгээ

Судалгааны ажлын 
төлөвлөгөө
боловсруулах

Мэдээллийг нэгтгэн 
дүгнэх, задлан шинжлэх

Нарийн мэргэжлийн 
мэдлэг

Судалгаанд хамтран 
ажиллахХарилцааны 

чадвар

Өөрийгөө хөгжүүлэх, 
бусдаас суралцах



БУСАД ХӨТӨЛБӨР ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ТӨГСӨГЧДИЙН АЖИЛ 
ЭРХЛЭЛТ

“Биологийн тэнхим” дараах
хөтөлбөрөөр оюутан сургаж байна. 
• БИОЛОГИ*^ (ургамал, амьтан,
микробиологи, генетик-
молекул биологи, биофизик)

• ЭКОЛОГИ *^

• БИОТЕХНОЛОГИ^
• БИОЛОГИЙН БАГШ
• БИОЛОГИЙН НӨӨЦ СУДЛАЛ *

• БИОХИМИ *

ХӨТӨЛБӨР
*хавсарга хөтөлбөртэй
^магадлан итгэмжлэгдэж байгаа

Холбоо барих хаяг:

Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухааны Сургууль

Биологийн тэнхим

БИОХИМИЙН ХӨТӨЛБӨР

99220067, 91917265, 99248904
Batjargal@num.edu.mn
Ochirhuyag@num.edu.mn
Bayarmaa@num.edu.mn

www.num.edu.mn

Орчин үед манай улсад 
тулгамдаж буй  асуудлуудын 
хүрээнд биохимийн 
хөтөлбөрийн боловсон хүчин 
бэлтгэж байна. Үүнд:

Ард иргэдийг аюулгүй хүнсээр 
хангах– хүнсний хяналтын 
лабораториудад ашиглах өндөр 
мэдрэмжтэй багажийг хэрэглэн 
шинжилгээ, оношлогоо гүйцэтгэх 
боловсон хүчин

Эрүүл мэндийн баталгааг 
хангах- сүүлийн үеийн 
оношлогооны багажийг хэрэглэн 
шинжилгээ оношлогоо гүйцэтгэх 
боловсон хүчин

Биологи, хими, физик, 
технологийн шинжлэх 
ухааны ололтууд дээр 
үндэслэн судалгаа, шинэ 
технологи боловсруулах 
боловсон хүчин

Хүрээлэн буй орчны нөхөн 
сэргээлт –уул уурхайн 
компаниудын лабораторит 
ажиллах чадвартай боловсон 
хүчин 

Төрийн байгууллага

• Их дээд болон ерөнхий
боловсролын сургуульд багш
/МУИС, АШҮИС, ШУТИС,
ХААИС, Этүгэн, Монос, Оточ
маарамба, ДС, ЕБС-иуд /
• Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн,
төвүүд /Ерөнхий болон сорилын
биологийн хүрээлэн, Хими, Химийн
технологийн хүрээлэн, Нийгмийн
эрүүл мэндийн хүрээлэн, МААЭШХ,
МЭХ, Ургамал хамгаалалын
хүрээлэн/
• БОНХЯам, Тусгай хамгаалалттай
газар
•Гаалийн лабораториуд

Хувийн хэвшлийн байгууллага
• ШУ үйлдвэрлэлийн Монэнзим
ХХК,
• Монос групп,
• Уул уурхайн компаниуд,
• Сүү ХХК,
• АПУ ХХК,
• MCS корпораци,
• Талх чихэр ХХК,
• Гум ХХК,
• ТЕСО корпораци
• Витафит ХХК

БИОХИМИ 
ХӨТӨЛБӨР

Индекс: D051200

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА



БИОХИМИ  ХӨТӨЛБӨР
ЗОРИЛГО ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ         

Биохими нь амьд организмд явагдаж
буй химийн профцессыг судалдаг
шинжлэх ухаан бөгөөд хүнс, хөдөө
аж ахуй, анагаах ухаан, косметик,
хүрээлэн байгаа орчны судалгаа,
шинжилгээ үйлдвэрлэлд чухал үүрэг
гүйцэтгэдэг шинжлэх ухааны салбар
юм.

Биохимийн бакалаврын хөтөлбөр 
нь:     
• Биохимийн шинжлэх ухааны

онол, дадлагын өндөр түвшний
мэдлэгтэй.

• Хөдөлмөрийн зах зээл дээр
хөрвөх чадвартай.

• Гүйцэтгэгчээс анхан шатны
удирдлагын түвшинд; хүнс, эмийн
үйлдвэрлэл шинжилгээ;
мэргэжлийн хяналтын, шинжлэх
ухаан, эрдэм шинжилгээний
байгууллагуудад судлагаа
шинжилгээний ажил хийх
чадвартай.

• Анагаах, хөдөө аж ахуй, хүрээлэн
буй орчин хүнсний салбарт
технологи боловсруулах.

• Бүх шатны сургуульд багшлах
чадвартай боловсон хүчин сургаж
гаргах зорилготой.

Манай төгсөгчдөөс өндөр
хөгжилтэй орнуудад 31 хүн
докторын зэрэг хамгаалж 2 хүн
төрийн соёрхолт хүртсэн байна.

Мэдээлэл, эх сурвалж 
хайх, шинжлэх ухааны  
аливаа мэдээлэлд 
шүүмжлэлтэйгээр үнэлгээ 
өгөх  чадвартай болно

Биохимийн туршилт,  
судалгааны төлөвлөгөө 
боловсруулах, туршилтыг 
загварчлах, төлөвлөх, 
туршилт судалгаа явуулах 
чадвартай болно

Туршилтийн ажиглалт, 
хэмжилтээс гарах үр дүнг 
онолын үүднээс 
тайлбарлах чадвартай 
болно

Амьд организмын 
бүтэц, химийн 
найрлага, бодис 
энергийн солилцооны 
механизмыг молекулын 
түвшинд тайлбарлах 
чадвартай болно

Биохимийн төрөл бүрийн 
баримт, мэдээллийг 
задлан шинжлэх 
чадвартай болно

Уураг, ферментийн судалгаа

Ургамлын анхдагч болон
хоёрдогч метаболит, нүүрс-
усны судалгаа

Амьтан, ургамал,
микроорганизмын
биологийн идэвхит уураг
пептидийн биохимийн
судалгаа

Хөтөлбөрийн давуу тал

• Биохими, Биотехнологийн чиглэлээр 
тэргүүлэх зэрэгтэй доктор, профессор 
багш нар хичээл заадаг.

• Орчин үеийн тоног, төхөөрөмж, 
багаж ашиглан судалгаа явуулах 
боломжтой /Өндөр идэвхит 
шингэний хроматограф, ПГУ, UV-VIS 
спектрофотометр,  уураг, нуклейн 
хүчлийн  Электрофорезийн аппарат /

• Ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ  ихтэй
• Монгол улсын хэмжээнд Биохимийн 

мэргэжилтэн бэлтгэдэг анхны 
хөтөлбөр 


