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Барилгын ахлах инженерийн сургалтын зорилго 

Инженерийн мэргэшлийг барилгын ажлын төлөвлөлт, хяналтын ур чадваруудыг эзэмшүүлэх замаар дээшлүүлж, төсөл ахлан ажиллах дадлага, туршлага 

олгох. 

Барилгын ахлах инженерийн сургалтаас олж авах үр өгөөж 

 Барилга угсралтын ажлыг төлөвлөх, төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авах зарчим, аргачлалыг эзэмших, 

 БУА-н график төлөвлөгөөг Microsoft project программаар боловсруулах, шинэчлэх, нөөцийн хуваарилалт хийх ур чадварыг эзэмших, 

 Барилгын төсөлд ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг мөрдөн, аюул осолгүй ажиллах тогтолцоог бүрдүүлэх аргачлалыг эзэмших,  

 Төвөгшилтэй барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж буй тэргүүн туршлагатай танилцаж, тооцооллын болон технологийн үндсэн зарчмуудыг ойлгох 

 

Сургалтын арга зүй 

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

онцлогтой. 

· Танилцуулга хичээл 

· Багийн хэлэлцүүлэг ба багийн ажил 

· Дасгал, видео хичээл 

· Талбайн танилцах аялал 

 

Барилгын ахлах инженерийн сургалтанд хэн хамрагдах вэ? 

Мэргэжлийн дипломоо гардаж аваад 3-с дээш жил ажиллаж буй барилгын бүтээц, инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан, холбоо дохиолол зэрэг төрөл 

бүрийн мэргэжлийн чиглэлээрх инженерүүд 

Сертификат 

Тус сургалт нь мэргэшсэн инженерийн зэрэг хамгаалахад цуглуулсан байх шаардлагатай байдаг сургалтын багц цагийн албан ёсны гэрчилгээг олгоно. 
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БАРИЛГЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕРИЙН СУРГАЛТ 

Код Сургалтын нэр Сургалтын зорилго 
Үргэлжлэх 

хугацаа, цаг 
Олгох багц 

Сургалтын 
төлбөр 

МИ-2 
Барилга угсралтын ажлын 
удирдлага, зохион байгуулалт 
 

 Төслийн удирдлагын тогтолцоог Монгол улсын барилгын 
салбарт хэрэгжүүлж буй өнөөгийн нөхцөл байдал 

 Төслийн удирдлагын арга зүйгээр барилгын ажлыг гүйцэтгэх 

 Барилгын ажил эхлүүлэхтэй холбоотой бэлтгэл ажлыг хангах 

 Барилга угсралтын ажлын төлөвлөлт 

 Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, түүний хяналт,  

 Барилга угсралтын ажлыг хүлээлгэж өгөх 

2 өдөр 2 багц цаг 90.000 ₮ 

МИ-8 
Барилга угсралтын ажлын цаг 
хугацааны төлөвлөлт хийх 
 

 Барилга угсралтын үе шатны ажлын дараалал, уялдаа 
холбоо 

 Сүлжээ график боловсруулах, критик замыг тодорхойлох 

 Нөөцийг хуваарилах 

 График төлөвлөгөө программ хангамжаар боловсруулах, 
удирдах 

1 өдөр 1 баг цаг 45.000 ₮ 

МИ-10 

Ажилчдын эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа болон 
хүрээлэн буй орчин 
 

 Барилгын төслийн ХАБЭА-н хууль, тогтоомжууд эрх зүйн 
орчин 

 ХАБЭА-н үйл ажиллагааг төлөвлөх 

 ХАБЭА-н өдөр тутмын үйл ажиллагааны хяналт 

 Хүрээлэн буй орчны хяналт 

1 өдөр 1 багц цаг 45.000 ₮ 

МИ-11 
Төвөгшилтэй барилга 
угсралтын ажлын технологи 

 Хөрсний ус зайлуулах технологи 

 Хөрсний нуралтаас сэргийлэх технологи 

 Гүн суулттай суурь, шон суурь 

 Нил хавтан суурь 

 Түшиц хана гэх мэт... 

1 өдөр 1 багц цаг 45.000 ₮ 

Ахлах инженерийн курс сургалтын үнэ 5 өдөр 5 багц цаг 225.000₮ 

 


