
“Зөвлөх” зэрэг горилогч хүүхдийн эмчийн бүрдүүлэх материал: 
Д/д Шалгуур Тайлбар Хуудасны 

тоо 
1.  Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад орохыг хүссэн 

хувийн өргөдөл;  
  

2.   Байгууллагын даргын баталгаажуулсан 
мэргэшлийн зэрэг горилогчийн бүрэн бөглөсөн 
хүсэлтийн маягт (Эрүүл мэндийн хөгжлийн 
төвийн захирлын шийдвэрээр баталгаажуулсан 
загвараар);  

  

3.  Мэргэшлийн зэрэг өмнө нь хамгаалсан шийдвэр, 
үнэмлэхний хуулбар; 

  

4.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар;   
5.  НДД-ийн хуулбар;     
6.  3х4 хэмжээний зураг 2 хувь (сүүлийн 6 сард 

авахуулсан); 
  

“Зөвлөх” зэрэг горилогч хүүхдийн эмчид тавигдах нийтлэг шаардлага: 
7.  Мэргэшлийн зэрэг горилж буй чиглэлээр үндсэн 

эсхүл мэргэшлийн үнэмлэхтэй байх; 
  

8.  Тухайн мэргэжил, үндсэн эсхүл төрөлжсөн 
мэргэшлийн чиглэлээр нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн 
оношилгоо, эмчилгээний төв, төрөлжсөн 
мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвд 
25-аас доошгүй жил тасралтгүй ажилласан байх; 

  

9.  Ажиллаж буй байгууллагаас тухайн мэргэжил, 
мэргэшлийн чиглэлээр мэргэшлийн зэрэг 
горилохыг дэмжсэн байх, 

  

10.  Орон нутагт ажиллаж буй эмнэлгийн 
мэргэжилтний тухайд харьяалах Эрүүл мэндийн 
газраас тухайн мэргэжил, мэргэшлийн чиглэлээр 
мэргэшлийн зэрэг горилохыг дэмжсэн байх; 

  

11.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчин 
төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх; 

  

12.  Ажиллаж буй мэргэжил, мэргэшлийн чиглэлээр 
байгууллага болон бүс, орон нутаг, үндэсний 
түвшинд төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх болон 
тасралтгүй сургалт жил тутам зохион байгуулах, 
үр дүнд хүрсэн байх; 

  

13.  Тухайн мэргэжил, мэргэшлээр ажилласан 
сүүлийн 5 жилийн хугацаанд ёс зүйн болон 
мэргэжлийн алдаа гаргаагүй байх; 

  

14.  Салбарын хөгжил, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 
зүйн асуудалд жинтэй хувь нэмэр оруулсан 
манлайлагч байх; 

  

“Зөвлөх” зэрэг горилогч хүүхдийн эмчид тавигдах тусгай шаардлага: 



15.  Хүүхдийн анагаахын эмнэлзүйн чиглэлээр жил 
бүр 3-5 багц цагийн сургалтанд хамрагдсан байх;  

  

16.  Олон улсад мэргэжил дээшлүүлэх урт ба богино 
хугацааны сургалтанд 5 жилд 2-оос доошгүй удаа 
хамрагдсан эсвэл мэргэшлийн чиглэлээр хуралд 
оролцсон байх; 

  

17.  Сүүлийн 5 жилд хүүхдийн эмнэлзүйн анагаах 
ухааны чиглэлээр жил бүр бүтээл хэвлүүлсэн 
байх;  

  

18.  Хүүхэд судлалын чиглэлээр сурах бичиг, гарын 
авлага бичих, мэргэшил арга зүйн чиглэлээр 
бодлогын баримт бичиг боловсруулахад 
оролцсон байх;  

  

19.  Хүүхдийн анагаахын салбарын бусад 
мэргэжилтнүүдтэй албан ёсоор хамтран ажиллан, 
туршлага солилцдог байх. Үүнд:  
− Хүүхдийн эмч нарын улсын зөвөлгөөн буюу 

хүүхдийн эмч нарын эрдэм шинжилгээний 
хуралд оролцох  

− “Монголын хүүхдийн анагаах ухаан” ба 
мэргэжлийн бусад сэтгүүлд эмнэлзүйн 
тохиолдол, онолын лекц, өгүүлэл хэвлүүлэх 

  

 


