
Физик 

PHYS101(3)

Физикийн үндэс

PHYS102(3)

Математик 1б

MATH101(3)

Математик 1в

MATH102(3)

Инженерийн физик 

PHYS180(3)

Хэрэглээний математик* 

APMA201(3)

Хэрэглээний хими* 

ACHE201(3)

Электроникийн үндэс* 

EENG202(3)

Инженерийн математик 

MATH180(3)

Инженерийн зураг зүй 

ENGI200(3)

Цөмийн физикийн үндэс 

NUCL201(3)

Инженерийн 

термодинамик 

ENGI202(3)

Инженерийн механик 

ENGI201(3)

Тогтвортой эрчим 

хүчний удиртгал 

NUCL300(2)

Алгоритмын үндэс* 

CSII200(3)

Цөмийн цацрагийн 

харилцан үйлчлэл, 

хэрэглээ 

NUCL305(3)

Нейтрон, реакторын 

физикийн үндэс 

NUCL301(3)

Цөмийн аналитик аргууд 

NUCL304(3)

 Үйлдвэрлэлийн дадлага

INTE300(2)

Цөмийн урвал

NUCL302(3)

ХШУИС-ийн ХБОСХИТ-ийн Цөмийн Инженерчлэл (D078804) Хөтөлбөрийн

 хичээлүүдийн уялдаа холбоо (2016, хувилбар-1.0)

Бакалаврын судалгааны 

ажил 

THES400(3)

D

A
Мэргэжил сонгосны дараа үзнэ

А. Ерөнхий суурь хичээл

Б1. Мэргэжлийн суурь-
заавал судлах хичээл

В1. Мэргэжлийн заавал
 судлах хичээл

В2. Мэргэжлийн сонгон
 судлах

Ердийн дифференциал 

тэгшитгэл* 
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Цөмийн шинжлэх ухаан, 

технологийн асуудал 
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физикийн аргууд
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Материал судлалын 
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Б2. Мэргэжлийн суурь-
сонгон судлах хичээл*

Тайлбар:
* Тэмдэгтэй хичээлүүдийг Б2 буюу 
мэргэжлийн суурь-сонгон судлах 

хичээлээр сонгохыг тэнхимээс санал 
болгож байна. Эдгээр хичээлүүдийг 
сонгосноор мэргэжлийн хичээлүүдийг 

судлахад илүү хялбар болно.
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дозиметр 
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симуляци 
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Цөмийн түлшний цикл 
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Удирдлагатай халуун 

цөмийн урвал 
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Цацрагийн хамгаалал ба 

цацраг идэвхт хаягдлын 

менежмент 
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Цөмийн материал 

NUCL405(3)

Цэнэгт бөөмийн үүсгүүр 

ба цацрагийн технологи 

NUCL408(3)

 Чиглэлтэй битүү шугамаар 

холбогдсон хичээлүүд нь өмнө 

үзсэн байх шаардлагатай 

залгамж хичээл буюу хичээлийн 

уялдаа холбоо юм.

Хичээлүүдийн уялдааг багш нарын хичээлийн тодорхойлолтоор боловсруулан, зурсан: 
ХБОСХИТ-ийн Цөмийн хөтөлбөр хариуцсан дэд профессор
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D
2.8 буюу түүнээс дээш голч 
оноотой оюутан бакалаврын 
судалгааны ажил хийж болно.

Цөмийн физикийн үндэс 
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Хичээлийн нэр

Хичээлийн 

багц цагХичээлийн 

индекс

Олон хувьсагчийн 

функцийн онол 

MATH181

Тасархай гугамаар холбогдсон 
хичээлүүдээс алв нэгийг л үзсэн байхад 
залгамж хичээлийг судлах боломжтой.

Математик 1а

MATH101(3)

Ерөнхий суурийн тасархай шугамаар 
холбосон хичээлүүдийн аль нэгийг 

сонгон судална.

Тасархай шугамаар холбогдсон 
хичээлүүд нь зэрэг үзэхэд тохиромжтой 

хичээлүүд юм.
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