
 ЭРХҮҮГИЙН ЗАМ ХАРИЛЦААНЫ 
УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬД

“МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ” 
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Салбарын боловсон хүчнийг олон улсад 
сургахад төрийн бодлого чиглэх ёстой.

Ухаалаг техник, тоног төхөөрөмжийг 
ажиллуулах инженер шаардлагатай.

Аж үйлдвэрийн 4 дүгээр  хувьсгалд 
монгол улс шилжин орж байна.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГАХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА



2025
ОХУ-ын төмөр замын 

стратеги
Дижитал шилжилт явагдаж байна:

Ø Инноваци, шинэ технологи нэвтрүүлэх,
Ø Компанийн соёл, үр ашгийг дээшлүүлэх,
Ø Үйлчилгээг өргөжүүлэхэд тусална.

2024
 Дата төв (Big data) 

Мэдээлэл технологийн инженерүүд 
дата төвийг хариуцан ажиллана.

2022-23
Төмөр замын мэргэжилтэй, 
мэдээлэл технологиор мэргэшсэн 
инженерүүдтэй болно. 

2020
Мэдээлэл технологийн 
чиглэлээр 15 инженер 
сургана.

2019
Эрхүү хотын зам харилцааны 
улсын их сургуультай 
хамтран ажиллах уулзалт 
зохион байгуулсан. 

АЖ ҮЙЛДЭВРИЙН АЖ ҮЙЛДЭВРИЙН IVIV ХУВЬСГАЛ ХУВЬСГАЛ
ТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРТТӨМӨР ЗАМЫН САЛБАРТ

2025
Цахим шилжилт

Ø Нэгдсэн мэдээллийн систем бий болгох
Ø Төмөр замын бодит цагийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх
Ø Галт тэрэгний суурь өгөгдлүүийг автоматжуулах
Ø Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын систем хөгжүүлэх



ОХУ-ын Эрхүүгийн зам харилцааны 
улсын их сургуультай хамтран ажиллах санамж 
бичиг байгуулан, хоёр удаа уулзалт хийсэн.

 

ИНЖЕНЕР ИРЭЭДҮЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИНЖЕНЕР ИРЭЭДҮЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

“ГТХЗНТ” УТҮГ 2019.11.14

ЭРХҮҮ ХОТ 2019.06.25

Эрхүүгийн зам харилцааны улсын их сургуулийн төлөөллүүд:
- ЭЗХУИС-ийн 1-р орлогч дарга Орленко  А.И.

 - Олон улсын боловсролын төвийн дарга  Маланина Ю.Н.
- Гадаад оюутан хариуцсан декан Манжеева В.М.
- УБ хот дахь салбар сургуулийн захирал В.Чанцалдулам



ЭРХҮҮ  ХОТЫН  ЗАМ  ХАРИЛЦААНЫ УЛСЫН ИХ  СУРГУУЛЬЭРХҮҮ  ХОТЫН  ЗАМ  ХАРИЛЦААНЫ УЛСЫН ИХ  СУРГУУЛЬ

Эрхүүгийн зам харилцааны улсын сургууль 
нь анх 1932 онд байгуулагдсан. 

21 тэнхим, 6-н корпусд 100 гаруй 
мэргэжлийн  лабораторийн тэнхим, багш 
профессор ажилладаг.

Одоогоор 12000 оюутан өдөр болон 
оройн цагаар суралцаж байна.

7 факультет, соёл боловсролын нэмэлт 
мэргэжлийн сургалт, олон улсын 
харилцааны хэлтэстэй.

ОХУ-ийн их дээд сургуулиудаас 
материаллаг бааз болон хангамжаараа 
дээгүүрт ордог.

Шинжлэх ухаан, техникийн номын сан,  
дугуй ширээний ярилцлага, соёл 
шинжлэх ухааны уулзалтууд байнга 
зохион байгуулагддаг.
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Хамтын ажиллагаа
“МТЗ” 
ТӨХК

“УБТЗ” ХНН

“БТЕГ” ХХК

“ТТЗ” ХХК

Бусад төмөр зам

ТӨВИЙН АЛСЫН ХАРАА

Дата төв 
(Big data)

Дата төвд ажиллах 45-50 мэдээлэл технологийн 
инженер шаардлагатай.   
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ОХУ-ын ЭЗХУИС-д магистрын эчнээ хөтөлбөрт  2.5 
жилээр мэдээллийн технологийн чиглэлээр салбарын 
жилд 15-20 инженер техникийн ажилчдыг сургахаар 
тохиролцов.

15
 IT инженер

2020-2022 2022-2024

2021-2023

15-20
 IT инженер

15-20
 IT инженер

45-50 IT 
инженер

2.5 жил 2.5 жил 2.5 жил

МАГИСТРЫН ЭЧНЭЭ СУРГАХ ХӨТӨЛБӨР  



Мэргэжлээрээ 1 ба 
түүнээс дээш жил 
ажилласан байх

Орос, англи хэлний 
суурь мэдлэгтэй байх

Цаашид төмөр замын салбарт 
тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Төмөр замын инженер, 
холбооны инженер,  
сүлжээний технологи, 
мэдээллийн технологи, 
мэдээллийн систем, 
программ хангамжийн 
инженер, системийн 
аюулгүй байдлын 
инженер, электрон 
системийн програм 
хангамжийн инженер,  
автоматжуулсан 
системийн инженер, 
тээврийн удирдлага, 
логистик менежмент, 
тээврийн менежмент,   
мэргэжлээр бакалавр 
зэрэгтэй байх

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Бүрдүүлэх материалд: 
1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
2. Бакалаврын диплом  /хуулбар/, орос хэлд хөрвүүлэх
3. Гадаад паспорт /хуулбар/,орос хэлд хөрвүүлэх
4. Цээж зураг 2% /сүүлийн 6 сард авхуулсан/



Customize this Template

Template Editing 
Instructions and Feedback

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2006808&clcid=0x409

