
“Тэргүүлэх” зэрэг давтан хамгаалах 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.  Үндсэн, төрөлжсөн мэргэшлийн үнэмлэхний 

хуулбар;   
  

4.  Мэргэшлийн зэрэг өмнө нь хамгаалсан шийдвэр, 

үнэмлэхний хуулбар; 
  

5.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар;   
6.  НДД-ийн хуулбар;     
7.  3х4 хэмжээний зураг 2 хувь (сүүлийн 6 сард 

авахуулсан); 
  

“Тэргүүлэх” зэрэг давтан хамгаалах хүүхдийн эмчид тавигдах нийтлэг шаардлага: 
8.  Мэргэшлийн зэрэг горилж буй чиглэлээр 

мэргэжлийн диплом эсхүл үндсэн мэргэшлийн 

үнэмлэхтэй байх; 

  

9.  Ажиллаж буй байгууллагаас тухайн мэргэжил, 

мэргэшлийн чиглэлээр мэргэшлийн зэрэг 

горилохыг дэмжсэн байх, 

  

10.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчин 

төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх  
  

11.  Ажиллаж буй мэргэжил, мэргэшлийн чиглэлээр 

байгууллага болон бүс, орон нутгийн хэмжээнд 

төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх болон 

тасралтгүй сургалт жил тутам зохион байгуулах 

эсхүл оролцох, үр дүнд хүрсэн байх; 

  

12.  Тухайн мэргэжил, мэргэшлээр ажилласан 

сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ёс зүйн болон 

мэргэжлийн алдаа гаргаагүй байх; 

  

13.  Хүүхдийн анагаахын эмнэлзүйн чиглэлээр жил 

бүр 3 багц цагийн сургалтанд хамрагдсан байх;  
  

14.  Хүүхдийн анагаахын эмнэлзүйн чиглэлээр 

сүүлийн 3 жилд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 

хамрагдсан байх; 

  

“Тэргүүлэх” зэрэг тайлангаар хамгаалах эмчийн заавал биелүүлэх шалгуур:  
15.  Мэргэжлээрээ 25-аас дээш жил ажилласан байх   
16.  Олон нийтэд зориулсан ЭМСС-ны гарын авлага 5-

аас цөөнгүйг хэвлүүлж, баталгаажуулсан байх 
  



17.  Орон нутагт хэрэгжүүлэх удирдамж, заавар, 

стандартын зохиогч, хэрэгжүүлэгч байх 
  

18.  “Монголын хүүхдийн анагаах ухаан” ба 

мэргэжлийн бусад сэтгүүлд эмнэлзүйн 

тохиолдол, онолын лекц, өгүүлэл, ховор 

тохиолдол 5-аас дээш,   үүнээс нэгдүгээр нэрээр 

2-3 судалгааны өгүүлэл хэвлүүлсэн байх. 

  

19.  Эрдэм шинжилгээний илтгэл 10-аас доошгүйг 

нийтлүүлсэн, хэлэлцүүлсэн байх 
  

20.  Хүүхдийн эмч нарын улсын зөвөлгөөнд оролцох 

буюу хүүхдийн эмч нарын эрдэм шинжилгээний 

хуралд оролцох  

  

21.  Эмнэлзүйн ба НЭМ-ийн үр дүнтэй үйл ажиллагаа 
зохион байгуулж, үр дүн нь эрүүл мэндийн 
үзүүлэлтээр баталгаажигдсан байх. 

  

22.  Эрдэм шинжилгээ, эрүүл мэндийн чиглэлээр 2-
оос доошгүй төсөлт ажил санаачилж, 

хэрэгжүүлсэн байх 

  

 


