
 

 

Захиалгат сургалтын хөтөлбөр 

 
Барилгын технологи, зохион байгуулалтын сургалтын зорилго 

Барилга угсралтын төсөл хэрэгжүүлэхээр томилогдсон төрөл бүрийн мэдлэг туршлага бүхий инженер техникийн ажилтнуудаас бүрдсэн төслийн багт 

төслийг удирдан зохион байгуулах нэгдмэл ойлголтыг практик дээр суурилан өгч, хоорондын уялдаа холбоо, харилцан ойлголцлыг сайжруулах замаар 

барилгын ажлыг үр ашигтай гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

 

Барилгын технологи, зохион байгуулалтын сургалтаас олж авах үр өгөөж 

 Хэрэгжүүлж буй төсөлд тулгамдсан асуудлуудыг тогтолцоогоор нь шийдвэрлэх арга барилыг эзэмшинэ, 

 Барилга угсралтын ажил болон түүхий эд материалд хяналт тавих, нэгдсэн зохион байгуулалт хийх туршлагатай болно, 

 Барилга угсралтын төслийн технологийн бичиг баримтуудыг боловсруулах, хөтлөх, баталгаажуулах ур чадвар эзэмшинэ, 

 ХАБЭА-н үйл ажиллагааг зохион байгуулах мэдлэгийг эзэмшинэ. 

 

Сургалтын арга зүй 

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн сургагч, зөвлөхүүд  практиктай нягт холбоотой кейс дасгал ажиллуулан сонирхолтой хэлбэрээр зааж удирдан явуулдгаараа 

онцлогтой 

 Танилцуулга хичээ 

 Багийн хэлэлцүүлэг ба багийн ажил 

 Дасгал, кейс, видео хичээл 

Барилга угсралтын төслийн талбай дээр очиж сургалт явуулах боломжтой. 

 

Барилгын технологи, зохион байгуулалтын сургалтад хэн хамрагдах вэ? 

Барилга угсралтын төсөлд томилогдон ажиллаж буй инженер техникийн ажилчдаас бүрдсэн төслийн баг хамт олон 

 

 

Сертификат 

Байгууллага болон төслийн багийн нэр дээр сургалтад хамрагдсан тухай батламж олгоно. 

  



 

 

Захиалгат сургалтын хөтөлбөр 

 

БАРИЛГЫН ТЕХНОЛОГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН СУРГАЛТ 

Код Сургалтын нэр Сургалтын зорилго 
Үргэлжлэх 

хугацаа, минут 
Сургалтын 

төлбөр 

ЗС-07 

Барилгын байгууллагуудад 
тулгамддаг нийтлэг асуудлууд, 
тэдгээрийг шийдвэрлэж буй 
туршлага 

 Удирдлагын тогтолцооны доголдол, 

 Боловсон хүчний ур чадвар, 

 Ажил үүргийн хуваарилалт, 

 Материал, техникийн нөөцийн зохион байгуулалт 

45 минут 130.000 ₮ 

ЗС-08 
Барилга угсралтын ажлын 
удирдлага, зохион байгуулалт 

 Барилгын байгууллага ба барилга угсралтын төслийн уялдаа холбоо 

 Барилга угсралтын төсөлд оролцогч талууд, тэдгээрийн үүрэг, 
хариуцлага 

 БУА-н бүтэц,  

 Төслийн удирдагчийн хийж гүйцэтгэх ажлууд 

 Инженер, техникийн ажлын хийж гүйцэтгэх ажлууд 

 Оффисын дэмжлэг 

45 минут 130.000 ₮ 

ЗС-09 
БУА-д хэрэглэгдэх түүхий эд 
материалын чанарын хяналт 

 Чанарын тухай тодорхойлолт 

 Чанарын шаардлага хангасан материалыг сонгох, орц тогтоох 
туршилт хийх 

 Зааварчилгаа боловсруулах Захиалагч талаар батлуулах 

 БУА-ын явцад материалд хяналт шалгалт, туршилт хийх 

 Чанарын шаардлага хангахгүй материалыг шийдвэрлэх 

 Гологдол бүтээгдэхүүнийг олж илрүүлэх, засан залруулах" 

60 минут 175.000 ₮ 

ЗС-10 
Барилгын ажилд чанарын хяналт 
тавих  
 

 Технологийн горим, төлөвлөлт, 

 Хяналт, шалгалт хийх аргачлал, 

 Хяналтын хуудас ашиглах, 

 Алдаа, дутагдлыг засварлах, 

 Гэмтэл, согогийн бүртгэл хөтлөх, мониторинг тавих" 

60 минут 175.000 ₮ 

ЗС-11 
Барилга угсралтын төслийн  бичиг 
баримтын хөтлөлт 
 

 Барилга угсралтын үе шатанд бүрдүүлэх шаардлагатай техникийн 
бичиг баримтууд, тэдгээрийг хөтлөх, боловсруулах, 

 Барилга угсралтын төслийн харилцааны бичиг баримт, 

 Барилга угсралтын ажлын явцын тайлан, бүртгэл" 

45 минут 130.000 ₮ 

ЗС-12 

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа болон хүрээлэн буй 
орчин 
 

 Барилгын салбарын ХАБЭА-н нийтлэг шаардлага,  

 ААН-н ХАБЭА-н үйл ажиллагааны  удирдлага, зохион байгуулалт 

 Барилгын төслийн ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зохион байгуулалт 

45 минут 130.000 ₮ 

Курс сургалтын үнэ 5 цаг 870.000 ₮ 

 


