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"УС СУДЛАЛ" хөтөлбөр

УС
СУ
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Hydrology = Гидрология = Ус судлал

Ус судлал нь
шинжлэх ухааны

хууль, онолыг өргө-
нөөр ашигладгаараа
онцлог бөгөөд энэ
нь төгсөгчдөд тал

бүрийн мэдлэг олгож
бусад салбарт хөрвөн
ажиллах нөөц болом-
жийг нэмэгдүүлдэг.

Математик
статистик

Биологи,
Хүрээлэн
буй орчин

Цаг уур,
Уур

амьсгал

Геологи,
Геомор-
фологи

Физик,
Хим

Газарзүй,
Хөрс

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.

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

Шугаман бус програмчлал

APMA300 (3)

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 Ус судлал (D052202) 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/   

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)

Үйлдвэрлэлийн дадлага

INTE406 (3)

Мэргэжлийн заавал судлах 

хичээлүүдийг бүрэн судалсны дараа 

үйлдвэрлэлийн дадлагыг 6 долоо 

хоног хийж болно.

Стохастик процесс, загварчлал STAT311 (3)

Усан орчны үнэлгээ ENVI316 (3)

Зайнаас тандан судлал GEOI204 (3)

Байгаль, цаг уурын 

объектын зайнаас тандан 

судлал

META406 (3)

Мэргэжлийн програмчлал

APMA310 (3)
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УС

оршихуйн үндэс

Усны тухай хуулийн 20-р
зүйлийн 1-т "Усны сав газрын
зөвлөл"-ийг байгуулна гэж заасны
дагуу Монгол орны хувьд то-
дорхойлсон 29 голын сав газарт
эрчимтэй байгуулагдаж мэргэ-
жилтний хэрэгцээ шаардлага
нэмэгдэж байна.

90+%

аг
уу
лг
ыннийцэл

их сургуулиудтай
ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ

Засгийн газрын
2014 оны 71 дүгээр тогтоолоор

УСНЫ НӨӨЦИЙН ҮНЭЛГЭЭ,
МЕНЕЖМЕНТ МЭРГЭЖИЛ

тэргүүлэх ач холбогдолтой
мэргэжлийн чиглэлд багтсан.

Үерийн прогноз
Урсацын загварчлал

Усны менежмент
Нуур судлал

Хөдөө аж ахуйн ус зүй
Ажиглалт хэмжилтийн сүлжээ

LATEX ашиглав.
2016 он


