
МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ                       

ЭРЧИМ КЛУБИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Түүхэн замнал: 

Эрчим хүчний сургуулийн Цахилгаан Электроник мэргэжлийн дэд профессор 

Б.Нямбаяр багшийн санаачилгаар 2015 онд “Эрчим” клубийг байгуулсан. Багийн 

ахлагчаар Цахилгаан-Электроник мэргэжлийн ангийн оюутан А.Галсан-Ёндон 

сонгогдож Цахилгаан-Электроник мэргэжлийн 2011 оны элсэлтийн оюутнуудыг 

гишүүнчлэлээр багтаан анх эхэлсэн. 

• ШУТИС-ЭХИС-ийн Электроник, Автоматикийн Тэнхимийн лабораторийн бааз, 

профессор багш нарт түшиглэн 2001 -2002 оны хичээлийн жилээс “Цахилгаан 

Электроник”-ийн мэргэжлийг нээж, 30 оюутан элсүүлж боловсон хүчнийг 

бэлтгэж эхэлсэн. Өнөөг хүртэл 14 удаагийн элсэлтээр 265 бакалавр, 30 гаруй  

магистрын зэрэгтэй мэргэжилтэн бэлтгэж төгсгөсөн байна.  

• Уг мэргэжил нь 2014 оноос элсэлт авахгүй тасарсан ба 2018 онд шинэ хөтөлбөр 

батлуулж, сүүлийн 4 жил элсэлт авч байна. Одоо шинэ хөтөлбөрөөр 2021-2022 

оны хаврын улиралд анхны төгсөлтөө хийнэ. 

Зорилго: 

Электроник автоматжуулалт, автомат роботод сонирхолтой оюутан залуусыг нэгтгэж 

онолын мэдлэгээ практик, дадал туршлага олгож улсын хэмжээний автомат роботын 

тэмцээнүүдэд авьяас чадвар, эрдэм мэдлэгээ сориход оршино. 

Үндсэн үйл ажиллагаа:  

Робот зохион бүтээх, үндэсний болон олон улсын уралдаан тэмцээнд оролцох бэлтгэл 

хангах, туршилт хийх зэрэг үйл ажиллагаануудыг явуулна. Ингэснээр хийж бүтээж 

чаддаг залуу инженерүүдийг бэлтгэж Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, 

Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн гол тулгуур, нээлттэй, 

судалгааны их сургууль болно. 

 

ХОЛБОО БАРИХ:  

Хаяг: ШУТИС Эрчим хүчний сургууль Хичээлийн II Байр 315 тоот 

Зөвлөх багш: Ч.Ангараг -86012990          

Тэргүүн: А.Мөнх-Оргил -80400389 

 

Клубын амжилт: 

1. “ABU РОБОКОН-2016”  Үндэсний роботын тэмцээнд “ЭРЧИМ” баг амжилттай 

оролцож “ГУРАВДУГААР“ байранд шалгарсан. 



     
 

 

2. “ABU РОБОКОН-2017”  Үндэсний роботын тэмцээнд “ЭРЧИМ” баг амжилттай 

оролцож “ДЭД“ байранд шалгарсан. 

   

3. MUST ROBOCON-2018” тэмцээнд Эрчим Хүчний Сургуулийн Эрчим баг Тусгай 

байр эзэлсэн. 

    

 

4. “ABU РОБОКОН-2018”  Үндэсний роботын тэмцээнд Эрчим хүчний 

сургуулийн “ЭРЧИМ” баг “ТЭРГҮҮН” байранд орж үндэсний аварга болсон. 

ШУТИС –ЭХС –ийн Эрчим-1 баг олон улсын тэмцээнд оролцох эрх авсан. 

 



    

 

 

5. Вьетнам Улсад зохион байгуулагдсан “ABU РОБОКОН-2018” Олон улсын 

роботын тэмцээнд ШУТИС-ЭХС-ийн “ЭРЧИМ” баг Монгол улсаа төлөөлөн 

амжилттай оролцож “ТУСГАЙ “ байранд шалгарсан. 

  

6. “ABU РОБОКОН-2019” Үндэсний Роботын тэмцээнд “Эрчим” баг амжилттай 

оролцсон. 

 ШУТИС-ийн багуудын дунд зохион байгуулагдсан “MUST-2019” 

роботын тэмцээнд оролцож ““ГУРАВДУГААР” байранд шалгарсан. 

 MҮОНТ-ээс зохион байгуулсан 3 шатлалт тэмцээнд амжилттай оролцсон.  

7. “АВТОМАТ РОБОТ-2015” Улсын тэмцээнд 

 Шулуун замын робот 1-р байр 

 Тойрог замын робот 3-р байр  

 Шилдэг дизайнтай роботоор шалгарсан 

 



8. "АВТОМАТ РОБОТ-2016” Улсын тэмцээнд 

 Шулуун замын робот 1-р байр 

 Тойрог замын робот - 1,2,3-р байр  

 
9. “АВТОМАТ РОБОТ-2017” Улсын тэмцээнд 

 Шулуун замын робот 2-р байр  

 Тойрог замын робот 1,2-байр  

 

 

10. Оюутан залуусын мэдлэг боловсрол, зохион бүтээлч сэтгэлгээ, авьяас чадвар, 

техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилготой “ЦАГААН ЗУРААС ДАГАГЧ 

АВТОМАТ РОБОТ” –ын тэмцээнийг  ЭХС-ийн “ЭРЧИМ КЛУБ” –ээс  2021 оны 

11 сарын 20-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. 

Тус тэмцээнд ЭХС-ийн “Цахилгаан, Электроник”, “Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт”, “Цахилгаан хангамж” мэргэжлээр суралцаж буй  оюутнууд 

хамрагдсан бөгөөд нийт 17 багийн тамирчид оролцов. 

Тус тэмцээний ерөнхий шүүгчээр “НАРТ ИМПЕКС” ХХК –ийн ерөнхий 

захирал Ц.Батзул, ЭХС-ийн доктор (Ph.D), профессор М.Ганхүлэг, магистр 

Д.Өлзийноров, магистр Ч.Ангараг нар ажиллалаа. 



 

  

  Үүнээс:           1-р байр   ЭХС-ийн “Цахилгаан, Электроник” мэргэжлийн 

                                      3-р курсийн оюутан Г.Мөнх-Оргил 

            2-р байр  ЭХС-ийн “Цахилгаан, Электроник” мэргэжлийн 

                         4-р курсийн оюутан М.Ариунсайхан, А.Өлзийбаяр 

            3-р байр  ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн автоматжуулалт” мэргэжлийн      

                          2-р курсийн оюутан А.Чинзориг, Л.Эрхэс 

 

“ЗАГВАРЛАГ РОБОТ” төрөлд ЭХС-ийн “Цахилгаан, Электроник” мэргэжлийн 4-р курсийн 
оюутан У.Дэлгэрдалай, Д.Цэрэнтогтох 

 



“НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААТАЙ РОБОТ”-оор ЭХС-ийн “Цахилгаан, Электроник” 
мэргэжлийн 3-р курсийн оюутан Л.Батдорж нарын роботууд тус тус байр эзлэв. 

 

 

Гишүүнчлэл: 

Эрчим хүчний сургуулийн “Цахилгаан Электроник”, “Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт”, “Цахилгаан хангамж”, “Цахилгаан систем” зэрэг мэргэжлийн 

оюутнуудаар хүрээгээ тэлж байна. Эрчим клуб нь клубын Тэргүүн, нарийн бичиг, 

идэвхитэн гишүүдээс бүрдэнэ. 

 

2022 оны гишүүнчлэл:  

 

 

 

 



  

 

 

2022 оны Эрчим клубын Тэргүүн А.Мөнх-Оргил:  

 2019 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 3-р курсын оюутан. 

 

2022 оны Эрчим клубын нарийн бичгийн дарга 

Л.Батдорж: 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р курсын оюутан. 

 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн Б.Өсөхбаяр: 

 

 2019 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 3-р курсын оюутан. 

 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн Г.Мөнх-

Оргил: 

 

 2019 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 3-р курсын оюутан. 

 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн Ч.Билгүүн: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 
мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р курсын оюутан 



 

 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн Б.Батмандах: 

 

 2019 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 3-р курсын оюутан. 

 

 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн Б.Даваабаяр: 

 

 2019 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 3-р курсын оюутан. 

 

 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн 

М.Цагаанбаяр: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р 

курсын оюутан. 

 

 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн А.Чинзориг: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р 

курсын оюутан. 



 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн 

М.Нармандах: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р 

курсын оюутан. 

 2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн 
Д.Түвшинтөр: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р курсын оюутан. 

 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн Б.Ганбат: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р 

курсын оюутан. 

 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн 

Б.Төгсдэлгэр: 

 

 2017 оны намрын улирал Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт мэргэжлээр элсэн орсон. Цэрэгт 

явсан тул одоо 3-р курсын оюутан. 



 

2022 оны Эрчим клубын идэвхитэн гишүүн 

Б.Төгсдэлгэр: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р 

курсын оюутан. 

 

2022 оны Эрчим клубын гишүүн Б.Мөнхболд: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р курсын оюутан. 

 

2022 оны Эрчим клубын гишүүн О.Чулуунбат: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р курсын оюутан. 

 

 

2022 оны Эрчим клубын гишүүн Баянбулаг: 

 

 2020 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р курсын оюутан. 



 

2022 оны Эрчим клубын гишүүн Э.Хатанбат: 

 

 2020 оны намрын улирал ЭХС-н Цахилгаан 
Систем мэргэжлээр элсэн орсон. 2-р курсын 

оюутан. 

 

2020, 2021 оны гишүүнчлэл: 

  

 

 

2020 оны Эрчим клубын Тэргүүн У.Дэлгэрдалай:  

 2018 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 4-р курсын оюутан. 

 

2020 оны Эрчим клубын нарийн бичгийн дарга 

Н.Билэгсайхан: 

 2018 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 4-р курсын оюутан. 

 2020 оны Эрчим клубын  гишүүн С.Амартайван 

 2018 оны намрын улирал Цахилгаан Электроник 

мэргэжлээр элсэн орсон. 4-р курсын оюутан. 

 

 

 

 

 

 



2018 оны гишүүнчлэл: 

 
 

 

 

        2018 оны Эрчим Клубийн Тэргүүн Э.Шижир  

• 2019 онд ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн 
автоматжуулалт” мэргэжлээр бакалаврын 

зэрэгтэй төгссөн. 

• 2019-2020 /6 сар/ онд Топика ХХК, Цахилгаан 
хангамж, автоматжуулалтын багт инженерээр 

ажилласан. 

• 2020-2021 / 1 жил 6 сар/ Энержи Интернейшнл 

ХХК, Оюу Толгой, Ворлей ашиглалтад оруулах 

баг, Хэмжүүр автоматикийн техникчээр 

ажилласан. 

• 2021 оноос ДЭШУБТБАГ ХХК-ийг үүсгэн 
байгуулж гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.   

 

 

                   2018 оны Эрчим Клубийн гишүүн Б.Титэм 

• 2019 онд ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн 
автоматжуулалт” мэргэжлээр бакалаврын 

зэрэгтэй төгссөн. 

• 2019 -2020 /3сар/ “Шангри-ла Улаанбаатар” 

ХХК-д нам хүчдлийн инженерээр ажилласан. 

• 2020 -2021 /1 жил/ “Energy International” ХХК-
д хэмжүүр автоматикийн техникчээр ажиллаж 

байгаад үргэлжлүүлэн 7 сарын хугацаанд ахлах 

техникч болон дэвшин ажилласан. 

• 2021 оноос хойш “Worley Engineering” ХХК-д 
хэмжүүр автоматикийн инженерээр ажиллаж 

байна. 



 

       2018 оны Эрчим Клубийн гишүүн Б.Ууганбаяр 

 2019 онд ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн 
автоматжуулалт” мэргэжлээр бакалаврын 

зэрэгтэй төгссөн. 

 2019 - 2021 он хүртэл “Energy International” 
ХХК-д ажилласан. 

 

 

             2018 оны Эрчим Клубийн гишүүн 

Х.Дэлгэртамир 

 2019 онд ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт” мэргэжлээр бакалаврын 

зэрэгтэй төгссөн. 

 2019 оноос эхлэн “Cummins Mongolia 
Investment ХХК”-д цахилгааны инженерээр 

одоог хүртэл ажиллаж байна. 

 

 

            2018 оны Эрчим Клубийн гишүүн Ж.Төгөлдөр 

 2019 онд ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн 
автоматжуулалт” мэргэжлээр бакалаврын 

зэрэгтэй төгссөн. 

 2020.9 сараас ЦДҮС Улаанбаатар салбарын 
Реле хамгаалалт автоматик хэмжүүр 

туршилтын албанд электроникийн инженерээр 

ажиллаж эхлээд одоог хүртэл ажиллаж байна. 

 

 2018 оны Эрчим Клубийн гишүүн Б.Ганбат 

 2019 онд ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн 
автоматжуулалт” мэргэжлээр бакалаврын 

зэрэгтэй төгссөн. 

 2020 оноос Монгол болон Австри улсын 
засгийн газрын хамтарсан Сайрам Булган 

ХХК-д “Tashir-Altai” water supply төслийн 

цахилгаан систем автоматжуулалтын ерөнхий 

инженерээр ажиллаж байна. 

 



 

2018 оны Эрчим Клубийн гишүүн Т.Алтанбагана 

 2019 онд ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн 

автоматжуулалт” мэргэжлээр бакалаврын 

зэрэгтэй төгссөн. 

 2020.2-2020.10 хүртэл “Perfect Solution and 
Engineering” ХХК-д цахилгааны хэмжилт 

туршилт зургийн инженерээр ажиллаж байгаад 

2020.10-2021.4 хүртэл ахлах инженерээр 

дэвшин ажилласан. 

 2021.4 сараас эхлэн “MCS international”-д  Оюу 
Толгойн гүний уурхайд хэрэгжүүлж буй 

Booster fan төсөлд цахилгаан талбайн болон 

нарийн хэмжүүрийн инженерээр ажиллаж 

байна. 

 

 

2018 оны Эрчим Клубийн гишүүн А.Хулан 

 2019 онд ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн 
автоматжуулалт” мэргэжлээр бакалаврын 

зэрэгтэй төгссөн. 

 2020 - 2021 он хүртэл  “Хасу Мегаватт” ХХК-д 
цахилгааны инженерээр ажилласан. 

 

 

2018 оны Эрчим Клубийн гишүүн О.Энхсувд 

 2019 онд ЭХС-ийн “Цахилгаан системийн 
автоматжуулалт” мэргэжлээр бакалаврын 

зэрэгтэй төгссөн. 

 2022.01.03-наас ДҮТ-д цахилгааны хэрэглээ, 

балансын инженерээр ажиллаж байна. 

 

 

2017 оны гишүүнчлэл: 



   

 

 2017 оны Эрчим Клубийн ахлагч Х. Ууганбат:  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн 

 2018 онд Жи Мобайл ХХК-д  техник ашиглалтын  

инженерээр ажилласан 

 Одоо Япон улсад үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. 

 

 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн Б. Ганхуяг:  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 

 2018-оноос хойш GCR ХХК-д цахилгаанчнаар 

ажиллаж байна.  

 

 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн Ө.Батмөнх:  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 

 2018 оноос “ЭмЭмЭс Инженеринг” ХХК оюутолгой 

төсөл дээр цахилгаанчнаар ажиллаж байна.  

 



 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн А. Амгаланбаатар:   

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 

 2018 онд “МОНХОРУС” Зургийн инженерээр 

ажилласан.  

 2018 -2020 Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газарт 

автоматжуулалтын инженерээр ажилласан.  

 2020 оноос NUIA –гийн дулааны станцын КИП 

Автоматикийн инженерээр ажиллаж байгаа.     

 

 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн Б. Бунь-Од:  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 

 2018 оноос хойш ДЦС-4 ээлжийн засварчнаар ажиллаж 

байгаа 

 

 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн Б. Энх-Уянга:  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалаврын зэрэгтэй 

төгссөн. 

 2019 оноос хойш “Титан Грид” ХХК-д хэмжүүрийн 

техникчээр ажиллаж байгаа. 

 

 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн М. Бямбасүрэн:  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 

 2019 оноос хойш “Барилгын Политехникийн коллеж”-д 

Цахилгааны багшаар ажиллаж байна.  

 2020 онд ШУТИС-ЭХС-ийн ЦЭ мэргэжлийн магистрант 

оюутнаар элссэн. 

 

 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн М.Чимэддорж :  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 

 2019 оноос УБЦТС ТӨХК- РХТТА реле хамгаалалт 

автоматикийн монтёроор ажиллаж байна. 



 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн Д. Мөнх-Оргил: 

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, Электроникийн 

мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 

 2019 оноос БНСУ-д бизнесийн удирдлагаар суралцаж 

байгаа.  

 

 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн Н. Нацагдорж:  

 2019 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй 

төгссөн. 

 Хувиараа бизнес эрхэлж байгаа. 

 

 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн Б. Ариунаа:  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй 

төгссөн. 

 Хувиараа бизнес эрхэлж байгаа. 

 

 

2017 оны Эрчим Клубийн гишүүн Т. Отгондорж:  

 2019 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй 

төгссөн. 

 Хувиараа бизнес эрхэлж байгаа. 

  

 

 

 

2016 оны гишүүнчлэл: 



 

 

  

 

2016 оны Эрчим клубийн ахлагч Ч.Ангараг: 

 2017 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн.  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийг Цахилгаан, Электроник 

мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан.  

 Одоо ШУТИС – ЭХС-ийн ЦТС-ын Дадлагажигч 

багшаар ажиллаж байгаа. 

 

 

2016 оны Эрчим клубийн гишүүн Б.Тулга:  

 2017 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн.  

 “АВТОМОТИВ ЭЛЕКТРОНИКС” ХХК-ны захирал  

 Монголын нөхцөлд тохирсон Автомашины асаалтын 

системийг хөгжүүлсэн. 

 

2016 оны Эрчим клубийн гишүүн програмист Б.Мөнх-Эрдэнэ:  

 2017 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн.  

 2020 онд солонгосын CHUMBUK –ийн Үндэсний Их 

сургуульд мэргэжлээрээ магистрийн зэрэг хамгаалсан.  

 Одоо Солонгос улсад үргэлжлүүлэн суралцаж байгаа.  

 



 

2016 оны Эрчим клубийн гишүүн  Б.Баярбилэг:  

 2017 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн.  

 Одоо БНАСУ-д ажиллаж амьдарч байгаа.  

 

2016 оны Эрчим клубийн гишүүн  А.Чингүн:  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн.  

 2018 онд "ЖЕМ ИНТЕРНЭШНЛ" ХХК 

автоматжуулалтын инженерээр ажилласан. 

 2018-2020 онд “Эрдэнэс таван толгой” цахилгааны 

инженерээр ажилласан.  

 2020 оноос Эрдэнэс таван толгой төлөвлөлтийн 
механикаар ажиллаж байна. 

 

2016 оны Эрчим клубийн гишүүн A.Амгаланбаатар:  

 2018 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн.  

 2018 онд “МОНХОРУС” Зургийн инженерээр 

ажилласан.  

 2018 -2020 Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газарт 

автоматжуулалтын инженерээр ажилласан.  

 2020 оноос NUIA –гийн дулааны станцын КИП 

Автоматикийн инженерээр ажиллаж байгаа.     

 

 2016 оны Эрчим клубийн гишүүн Бат–Эрдэнэ:   

 2019 онд ШУТИС – ЭХС-ийн Цахилгаан, 

Электроникийн мэргэжлийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн.  

 Япон улсын их сургуульд суралцаж байна.  

 

 


