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Эм
судлал

Төрийн
алба

ТооллогоСудалгаа

Хууль

Үндэсний
аюулгүй
байдал

Хүрээлэн
буй орчин

Хөдөө
аж ахуй

Экологи
Ой

судлал

Амьтан
судлал

Нийгэм
Хүмүүнлэгийн

ухаан

Социологи

Сэтгэл
Судлал

Ерөнхий суурь

Мэргэжлийн суурь

Мэргэжлийн заавал судлах

Мэргэжлийн сонгон судлах

 Тасархай шугамаар холбогдсон 

хичээлүүдээс аль нэгийг л үзсэн 

байхад залгамж хичээлийг судлах 

боломжтой.

A Мэргэжил сонгосны дараа үзнэ.

D
Ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь, 

заавал судлах хичээлүүдийг 

амжилттай судалсан, 90-ээс дээш 

багц цаг цуглуулсан, 2.3 (75%) буюу 

түүнээс дээш голч оноотой оюутан 

бакалаврын судалгааны ажил хийж 

болно.

Шугаман бус програмчлал

APMA300 (3)

Магадлалын онол

STAT201 (3)

Санамсаргүй процессийн 

онол

STAT403 (3)

Магадлалын онолын 

нэмэлт бүлгүүд

STAT302 (3)

Нийтийн үйлчилгээний 

онол

STAT301 (3)

Актуар математик

APMA309 (3)

Математик статистик

STAT300 (3)

Хэрэглээний функциональ 

анализ

MATH501 (3)

Бодит анализ

MATH188 (3)

Газарзүй мэдээллийн 

систем 1

GEOI201 (3)

Цаг уур, уур амьсгал

META203 (3)

Усны менежмент

HYDR401 (3)

Статистик хэрэглээний 

програм

STAT305 (3)

Олон хүчин зүйлийн 

статистик шинжилгээ

STAT402 (3)

Комплекс хувьсагчтай 

функцийн онол

MATH186 (3)

Тухайн уламжлалт 

дифференциал тэгшитгэл

MATH185 (3)

Динамик систем

APMA404 (3)

Статистик загварчлал

STAT304 (3)

Математик логик ба 

дискрет математик

MATH182 (3)

Алгоритмын үндэс

CSII200 (3)

Ус хэмжилзүй

HYDR200 (3)

Ерөнхий ус судлал

HYDR201 (3)

Хээрийн дадлага

FIEL210 (3)

Ус судлалын инженерийн 

тооцоо

HYDR303 (3)

Урсацын загварчлал

HYDR304 (3)

Экогидрологи

HYDR400 (3)

Статистикийн шугаман 

загварууд ба дисперсийн 

шинжилгээ

STAT303 (3)

Хугацааны цуваа

STAT401 (3)

Санхүүгийн математик

APMA402 (3)

Байгалийн усны нөөц

HYDR225 (3)

Тооцон бодох арга

APMA307 (3)

Объект хандалтат 

програмчлал

ICSI201 (3)

Програмчлалын Си хэл

CSII201 (3)

Инженерийн физик

PHYS180 (3)

Олон хувьсагчийн 

функцийн онол

MATH181 (3)

Инженерийн математик

MATH180 (3)

A

Математик загварчлал

APMA203 (3)

Үйлдлийн шинжилгээ

APMA405 (3)

Шугаман програмчлал

APMA202 (3)

Инженерийн термодинамик

ENGI202 (3)

Математик статистик, 

магадлалын хэрэглээ

STAT288 (3)

Синоптикийн мэдээний 

автоматжуулсан 

боловсруулалт

META404 (3)

Синоптик цаг уур

META306 (3)

Цаг уурын хэмжих 

хэрэгсэл, аэрологи

META303 (3)

Электроникийн үндэс

EENG202 (3)

Цаг уурын мэдээлэл 

боловсруулалт, технологи

META403 (3)

Агаар мандлын 

термодинамик

META201 (3)

Ерөнхий уур амьсгал

META304 (3)

Ерөнхий цаг уур-2

META301 (3)

Уур амьсгал судлал

META305 (3)

Хөдөө аж ахуйн цаг уур

META307 (3)

Агропрогноз

META402 (3)

Үйлдвэрлэлийн дадлага 1

INTE200 (3)

Үйлдвэрлэлийн дадлага 2

INTE300 (3)

Цаг агаарын прогноз

META401 (3)

Хий ба шингэний динамик

META202 (3)

Ерөнхий цаг уур-1

META200 (3)

ХШУИС-ийн Хэрэглээний математикийн тэнхимийн Статистик (D054201) хөтөлбөрийн 

хичээлүүдийн уялдаа холбоо (2014, хувилбар 1.0)

Физик

PHYS101 (3)

Физикийн үндэс

PHYS102 (3)

Математик 1б

MATH101 (3)

Математик 1в

MATH102 (3)

Инженерийн математик

MATH180 (3)

Ердийн дифференциал 

тэгшитгэл

MATH183 (3)

Динамик цаг уур

META302 (3)

Хичээлүүдийн уялдааг багш нарын хичээлийн тодорхойлолтоор боловсруулан зурсан:

Хэрэглээний математикийн тэнхимийн багш

………………………………………/Доктор А.Энхболор /      /…... он ..... сар .... өдөр/                 

Хянасан:

Хэрэглээний математикийн тэнхимийн хөтөлбөрийн дэд хорооны ахлагч

………………………………………/ Доктор Б.Барсболд /      /…... он ..... сар .... өдөр/   

Хүлээн авсан:

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

………………………………………/ Г.Шүрэнчимэг /      /…... он ..... сар .... өдөр/   

Нийгмийн статистик

STAT309 (3)

Параметрийн бус статистик

STAT501 (3)

Эконометрик 1

EMTR301 (3)

Статистик загварчлалын 

нэмэлт бүлгүүд

STAT404 (3)

Марковын процесс

STAT405 (3)

Стохастик дифференциал 

тэгшитгэл

STAT406 (3)

Голын гидравлик

HYDR302 (3)

Сав газрын ус зүй

HYDR305 (3)

Хөдөө аж ахуйн ус зүй

HYDR408 (3)

Газрын доорх усны 

загварчлал

HYDR406 (3)

Усны чанарын загварчлал

HYDR407 (3)

Геоэкологи

ENVI208 (3)

Гидрогеологи, инженер 

геологи

GEOG402 (3)

Хөрсний ус зүй

HYDR410 (3)

Хотын ус зүй

HYDR402 (3)

Зам гүүрийн усны тооцоо

HYDR405 (3)

Усны барилга байгууламж

HYDR521 (3)

A

Нуур судлал

HYDR403 (3)

D

Бакалаврын судалгааны 

ажил

THES400 (3)

Багцын сонголтын онол

APMA305 (3)

Эрсдлийн загварчлал

APMA306 (3)

Тоглоомын онол

APMA303 (3)

Даатгалын үндэс

INSR320 (3)

Үйлдвэрлэлийн дадлага

INTE406 (3)

Мэргэжлийн заавал судлах 

хичээлүүдийг бүрэн судалсны дараа 

үйлдвэрлэлийн дадлагыг 6 долоо 

хоног хийж болно.

Санхүү бүртгэлийн үндэс ACCO101 (3)

Дунд түвшний микроэкономикс ECON203 (3)

Дунд түвшний макроэкономикс ECON204 (3)

Микроэкономиксийн шинжилгээ ECON306 (3)

Макроэкономиксийн шинжилгээ ECON309 (3)

Өгөгдлийн сан ба объект хандалтат 

програмчлал SCII212 (3)

Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ ACCN305 (3)
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Анхны статистик тооцоо

Түүхэн эх сурвалжид тэмдэглэснээр
анхны статистик тооцоо МТӨ 450
онд хийгдсэн байдаг бөгөөд тэрхүү
статистик нь түүврийн дундаж бай-
сан ажээ.

Мөн тэрхүү тооцоогоор авч үзсэн
санамсаргүй хувьсагч нь хаанчла-
лын хугацаа байжээ.

Германы танкны тоог үнэлсэн нь

Дэлхийн хоёр дугаар дайны үед барууны холбоотнууд Германы нэг сард
үйлдвэрлэх танкны тоог үнэлэхийг зорьсон байдаг бөгөөд статистик үнэ-
лэлт тагнуулын мэдээнээс илүүтэйгээр үнэн бодит байдалд ойр байсан
нь гайхалтай.

Сар Статистик
үнэлэлтээр

Тагнуулын
мэдээгээр

Германы
бүртгэл

1940 оны 6 сар 169 1000 122
1941 оны 6 сар 244 1550 271
1942 оны 8 сар 327 1550 342

Анхны монгол мэргэжилтэн

Ерөөлт овогт Лувсанцэрэнгийн Шагдар
(1925-2016)

1954 онд Москвагийн УИС-д "Марков ма-
ягийн Гауссын тогтворжсон дарааллын үл
мэдэгдэх параметрийн хамгийн их үнэний
хувь бүхий аргын үнэлэлт хийгээд итгэх завс-
рын асимптот чанар"сэдвээр докторын зэрэг
хамгаалсан.

Монгол Улсын хүн амын анхны тооллого

Хүн амын тооллого нь 200 гаруй жилийн тэртээгээс
тодорхой давтамжтайгаар явагдаж, үр дүн нь ал-
бан ёсоор тэмдэглэгдэж ирлээ. Гэхдээ, Монгол ул-
сад хүн амын тооллого XX зууныг хүртэл тогтмол
явагдаж байгаагүй бөгөөд XX зууны анхны тоол-
лого 1918 онд явагдсан байна.

Богд хаант Монгол Улсын хүн ам 1918 онд 647.5
мянга байжээ.
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их сургуулиудтай
ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ

print(’Hello STATISTICS!’); статистик програмчлалын R хэлээр

Статистикийн SPSS
програм хангамжийг хөгжүүлэгч

IBM корпорациас гаргасан мэдээгээр
2015 оны байдлаар дэлхий даяар

4.4 сая ажлын байранд
статистикч мэргэжилтэн шаардагдахаас

1/3 хувь
дээр нь л анкет бөглөгджээ.

DATA MINING
DATA SCIENCE

BIG DATA ANALYSIS
MACHINE LEARNING

SIMULATION
VISUALATION

LATEX ашиглав.
2016 он

http://seas.num.edu.mn/dep/am

