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УДИРТГАЛ 

Монгол улсын их сургууль нь өнөөгийн байдлаар нийт 90 лабораторитой бөгөөд 

үүнээс судалгааны лаборатори 28, нээлттэй лаборатори 2, сургалтын лаборатори 60  

байна. 

Сүүлийн жилүүдэд их сургуулийн судалгааны үр дүн жилээс жилд өсөн 

нэмэгдэж байгаа нь тус сургуулийн стратегийн зорилгыг хангахад чиглэсэн судалгааны 

дэд бүтцийг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг бодлогын хэрэгжилт  

үр дүнтэй байж энэхүү өсөлтөд нөлөөлсөн. Тухайлбал, 2014-2015 оны хичээлийн жилд 

“Дээд боловсролын шинэчлэл” төслөөр дамжуулан МУИС-ийн сургалт, судалгааны 

лабораторийн тоног, төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулахад зориулан нийт 1 тэрбум 42 

сая 800 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.  

2014-2015 оны хичээлийн жилийн судалгааны гол үр дүнг авч үзвэл, 3 тэрбум 

180 сая төгрөгийн санхүүжилт бүхий 223 төслийг хэрэгжүүлж, олон улсын импакт 

фактор бүхий сэтгүүлд 55 өгүүлэл хэвлүүлж, шинээр 1 патент авсан байна.  

Одоогоор судалгааны лаборатори нь их сургуулийн нийт лабораторийн эзэлж 

буй талбайн хэмжээний 35,7  хувь буюу 1151,03 м
2 

талбайг эзлэн 30 лаборатори үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд эдгээр судалгааны лабораторийн товч мэдээллийг 

дараах байдлаар эмхэтгэн хүргэж байна. 
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НЭГ. БИОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

1.1.  БИОИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Тус лаборатори нь 2015 оны 1 дүгээр сард байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд  

биоинженерчлэлийн судалгаа хөгжүүлэлтийн төслүүдийг хэрэгжүүлж, төсөл дээр суурилсан 

сургалтын үйл ажиллагааг (project based learning) бодит байдлаар нэвтрүүлэх, улмаар Монгол 

улсын хэмжээнд биоинженерчлэлийн сургалт, судалгааны цөм нь байх зорилготойгоор 

ажиллаж байна. Лабораторийн судалгааны ажлууд нь молекул, эд, эс, эрхтэн, нийлмэл 

организмын түвшинд инженерчлэл, зохион бүтээх ажлуудыг хийж биологи, анагаах ухаан, 

хүрээлэн буй орчин зэрэг салбарын асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэгдэнэ.  
 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Р.Чинзориг, БНСУ-ын Инжэгийн их сургуулийн “Ухаалаг хүнс ба эмийн тэнхим”-д 2012 онд 

докторын зэрэг хамгаалсан. Олон улсад хэвлэгдсэн гол өгүүллүүд нь Дауны синдром ба 

Алцхеймерийн өвчлөл, зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний талаар болно.  
 

Үндсэн багаж,  тоног төхөөрөмж: 

МУИС-ийн биоинженерчлэлийн лабораторид 10 гаруй нэр төрлийн тоног төхөөрөмжүүд 

ажиллаж байна. Жишээлбэл: PCR-ийн термоциклер, гэрлийн шингээлтийн спектрофотометер, 

гүн хөлдөөгч хөргөгчүүд, ламинар бокс, төрөл бүрийн нуклейн хүчлийн ба уургийн 

электрофорезийн аппаратууд зэрэг болно. Мөн ЖАЙКА-ын Инженерийн дээд боловсролыг 

дэмжих төслийн хүрээнд МУИС-ийн батлагдсан 10 төслийн нэгийг удирдаж ажилладаг бөгөөд 

төслийн хүрээнд тоног төхөөрөмжүүд авч суурилуулна. 

  
Спектрофотометр    Гүн хөлдөөгч  

Хамтын ажиллагаа:  

ЖАЙКА-ын Инженерийн дээд боловсролыг дэмжих төслийн хүрээнд Кюшюгийн их 

сургуулийн Хүрээлэн буй орчин судлалын лаборатори, Монэнзим компанийн Монэнзим 

биотехнологийн хүрээлэнтэй хамтран ажилладаг. 
 

Cудалгааны үр дүн:  

Тус лаборатори нь нуклейн хүчлийг ялгах соронзон ширхгийн арга дээр үндэслэгдсэн багажийг 

зохион бүтээж бусад эмнэлэг, оношилгооны төвүүдтэй хамтран төрөл бүрийн оношилгоонд 

туршилтаар ашиглаж эхлээд байна.   
 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:   35 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 5 дугаар байрны 102 тоот 
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1.2.  БИОЛОГИЙН  ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Биологийн олон янз байдлын ангилал зүй, микро ба макро артропод бүлгийн амьтдын 

морфологи бүтэц, үржил хөгжил, физиологи амьдралын эргэлтийн онцлог, Монгол орны 

биологийн олон янз байдлын суурь мэдээллийг өнөөгийн шаардлагад нийцсэн хэлбэрээр 

бүрдүүлэх зорилго бүхий судалгааг хийдэг.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Б.Баяртогтох, ШУ-ны доктор, 1995 онд ОХУ-ын ШУА-ын Экологи эволюцын хүрээлэнд 

докторын зэрэг хамгаалсан. Монгол орны шавж, хөрсний үе хөлт амьтдын ангилал зүй, 

биогеографи, онтогенез хөгжил, эволюц, тэдгээрийн гарал үүсэл, бүрэлдэн тогтсон зүй тогтлын 

судалгаа хийдэг.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Амьтан тэжээгч сав /Zilla Tropical Starter Kit/ (БНХАУ), өдрийн болон шөнийн гэрэлтэй, 

зохимжтой дулаан, чийгшлийн автомат тохируулагч бүхий хяналтын дэлгэцтэй. Ажиллах 

хүчдэл: 110 вольт, давтамж: 60 герц, температур: 10-50 цельс, чийгшил: 15-95%, савны 

эзлэхүүн: 20х10х12 инч, Электрон жин /G&G, JJ200B/ (ХБНГУ) LСD дэлгэцтэй, дээд жин 200 

гр, нарийвчлал 0,001 гр, тавцангийн диаметр 105 мм, aмьтдын дээж материал хэмжихэд 

ашиглана.  

 
Амьтан тэжээгч сав /Zilla Tropical Starter Kit/   Электрон жин /G&G, JJ200B/  

 

Хамтын ажиллагаа:  

Сүүлийн жилүүдэд уг лаборатори Солонгосын Корей Их Сургууль, Японы Ёкохамагийн Их 

Сургууль, ОХУ-ын Тюмений Их Сургуулийн судлаачид, Япон улсын Миязаки Их 

Сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна.  

 

Судалгааны үр дүн:  

Тус лабораторид  2 докторант, 5 магистрант, 3 бакалаврын түвшний оюутан судалгааны ажлаа 

гүйцэтгэж байгаа бөгөөд тэд судалгааныхаа үр дүнгээр өгүүлэл бэлтгэн олон улсын сэтгүүлд 

хэвлүүлэхээр төлөвлөж байна.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  15 м
2
  

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 308 тоот 
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1.3.  БИООРГАНИК ХИМИ-ФАРМАКОГНОЗИ БОЛОН УРГАМЛЫН 

БИОТЕХНОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Монгол орны ургамлаас биологийн идэвхит нэгдлийг илрүүлэх, бүтцийг тогтоох, байгалийн 

гаралтай бүтээгдэхүүн бий болгох боломжийг эрэлхийлнэ.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Ж.Батхүү, Японы Тохокүгийн Их Сургуульд, 2001 онд Эм зүйн ухааны докторын зэрэг 

хамгаалсан,  импакт фактор бүхий олон улсын сэтгүүлд 22 өгүүлэл хэвлүүлсэн. 

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Өндөр мэдрэмжит шингэний хроматогафи (HPLC, High Performance Liquid Chromatography), 

полимеразын гинжин урвалын машин (PCR thermal cycler Dice), уургийн электрофорезийн 

систем (Protein electrophoresis system), гүн хөлдөөгч (Ultra Low temperature freezer ), хөлдөөн 

хатаагч (Freeze Dryer), 96 well microplate reader, спектрофотометр (UV visible recording 

spectrophotometer), СО2 инкубатор, вакуум нэрэгч  (Vacuum evaporator), ѐlean bench гэх мэт 

анхан шатны судалгаа явуулахад шаардагдах багаж, тоног төхөөрөмжөөр  хангагдсан. 

 
Хамтын ажиллагаа:  

ШУА, Хими, хими технологийн хүрээлэн (Академич Д.Батсүрэн, доктор Г.Одонтуяа), Мал 

эмнэлгийн хүрээлэн  (доктор Б.Нарангэрэл),  Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн 

(доктор Г.Удвал), Монос групп (доктор Л.Хүрэлбаатар), Австри улсын Грацийн их сургууль 

(профессор A.H.Brantner), Япон улсын Токиогийн их сургууль (профессор T.Asami), РИКЕН 

судалгааны хүрээлэн (доктор T.Nakano), Тохокүгийн Эм зүйн их сургууль (профессор 

K.Sasaki), Тохо их сургууль (профессор Y.Anzai), Тояамагийн их сургууль (профессор 

K.Komatsu), Нагояагийн их сургууль (дэд профессор M.Kawachi), Беларус улсын Сорилын 

биологийн хүрээлэн (доктор B.Domash), БНХАУ-ын Бээжингийн их сургууль (профессор Shao-

Qing Cai). 

 

Судалгааны үр дүн:  

МУИС-ийн нэр дээр 2 патент авч, Япон улсад 2, Беларус улсад нэг патент мэдүүлсэн. Импакт 

фактор бүхий олон улсын сэтгүүлд 22 өгүүлэл хэвлүүлсний ихэнх нь сүүлийн 3 жилд 

хэвлэгдсэн байна. Одоогоор ШУТС-ийн инновацийн төсөл, Монгол улсын Засгийн газар 

ЖАЙКА байгууллагын хамтарсан “Инженер, технологийн дээд боловсрол” төсөл  хэрэгжиж 

байна. 

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  85 м
2
  

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 224 болон 225 тоот 
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1.4.  БИОХИМИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Байгалийн гаралтай уурагт нэгдлийн биологийн идэвхийн судалгаа хийдэг. Исгэлэн сүүн 

бүтээгдэхүүний микрофлорыг молекул генетикийн аргаар тодорхойлно.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Б.Очирхуяг 1999 онд Франц улсын, Үндэсний ХАА-н эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Нантын 

их сургуулийн биологи-химийн салбарт, “Гүүний сүүний уургийн фракц, айргийн биологийн 

идэвхт нэгдэл” сэдвээр Хими-Биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:   

FPLC систем нь уургийг гидрофоб шинж чанараар, молекул жин, цэнэгийн ялгаагаар салгаж 

цэвэрлэх, судлах. Уг багажийн насосны ажиллах чадвар нь 0,01-100 мл/мин, иймээс дээжийг 

салган цэвэрлэхээс гадна аналитик түвшинд хэрэглэж болно. ELISA уншигч нь уургийн 

концентраци тодорхойлох. 400-750 нм ажиллах чадвартай. Электрофорезийн багаж уургийг 

цэнэгийн ялгаагаар хувааж тодорхойлох лиофилизатор - уургийг хөлдөөн хатаах зориулалттай 

багаж  

 
Хамтын ажиллагаа:  

Өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөх Хотын улсын их сургуулийн Биомакромолекулын 

судалгааны лаборатори, академич Ц.Оюунсүрэн, ШУА, Биологийн хүрээлэн, Молекул 

биологийн лаборатори, Японы Каназавагын их сургуулийн Хавдар судлалын төв, Р.Байгалмаа, 

Төгөлдөр ирээдүйн төлөө ТББ  

 

Судалгааны үр дүн:  

Сүү сүүн, мах махан бүтээгдэхүүний дайвар, хаягдалд агуулагдаж байгаа уургуудын физик-

хими, техно-химийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно. Уургийн техно-химийн үзүүлэлтэд тохирсон 

уламжлалт болон сүүлийн үеийн боловсруулах технологийн оновчтой шат дамжлагын тооцоо 

гарна. Эмчилгээний хоол хүнсэнд хэрэглэх зохицуулах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүний найрлагад 

ашиглах уургийн задралын биологийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  26 м
2
  

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 235 тоот 
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1.5.  ГЕНИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Тус лабораторийн зорилго нь Монгол улсад орчин үеийн генетик, молекул биологи, 

биоинженерчлэл, фармакологи, био-анагаахын судалгаа, хөгжүүлэлтийн томоохон төслүүдийг 

хэрэгжүүлэх, улмаар бий болгосон оюуны баялаг дээрээ тулгуурлан өндөр технологи шингэсэн 

бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэх старт-ап компани байгуулахад оршино. Тус лабораторийн үйл 

ажиллагаа нь i) Суурь судалгааны чиглэлээр: Генетик, молекул биологийн суурь судалгаа, 

байгалийн идэвхт бодисуудыг эрэн хайх, биологийн идэвхийн скрийнинг хийх, үйлчлэлийн 

механизмыг тодорхойлох, ii) Инженер, технологийн чиглэлээр: Генийн инженерчлэл, молекул 

клонингийн ажил, шилжмэл гентэй амьтан, ургамал гарган авах, тогтворжуулах, молекулын 

дизайн хийх, молекул синтез хийх, эм хүргэх, эд, эсийн инженерчлэл, эсрэг бие гарган авах, 

түүний маркетинг хийх, оношилгооны цомог зохион бүтээх, iii) Үйлчилгээний чиглэлээр: 

Молекул ба цитогенетик оношилгоо, эцэг тогтоох шинжилгээ, гепатит В, С вирусүүдийн 

халдварын ба идэвхжилийн оношилгоонууд, хавдраас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг эрт 

илрүүлэх молекул маркерийн иж бүрэн оношилгоо, цусны биохимийн болон хематологийн иж 

бүрэн шинжилгээ, iv) Био-аюулгүй байдал, биотерроризм, батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй 

байдлын чиглэлээр үнэлгээ, экспертиз хийх, зөвлөмж боловсруулна.  
 

Лабораторийн эрхлэгч:  

2009 онд ХБНГУ-ийн Гоеттингенийн их сургуульд "Vsig1 генийн функцийн анализ" сэдвээр 

докторын зэрэг хамгаалсан. Генетик, молекул биологи, био-анагаах, биоинженерчлэл болон 

бүтэц үүргийн хувьд тодорхойгүй байгаа шинэ генүүдийг олж илрүүлэх, тэдгээрийн функцийн 

анализыг тодорхойлох, улмаар гарсан үр дүнг өвчний оношилгоо, эмчилгээний технологид 

хувирган шилжүүлэх, шинэ технологи, бүтээгдэхүүнийг бүтээхэд чиглэгдсэн судалгаа хийдэг. 
 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

МУИС-ийн Генийн инженерчлэлийн лабораторид 30 гаруй нэр төрлийн 100 орчим томоохон 

багаж тоног төхөөрөмжүүд ашиглаж байна. Жишээлбэл: флоуресценц инвертед микроскоф, 

микроманипулаторын иж бүрдэл, ердийн болон Real-Time PCR-ийн термоциклерүүд, гэрлийн 

шингээлт, флоуресценц, люминесценцийн микроплейт уншигч машинууд, флоу цитометр, 

спектрофотометр, ердийн ба СО2-ийн инкубаторууд, гүн хөлдөөгч хөргөгчүүд, ламинар бокс, 

төрөл бүрийн нуклейн хүчлийн ба уургийн электрофорезийн аппаратууд зэрэг болно.  Мөн тус 

лабораторийн биоматериалын санд нийт 12 төрлийн эукариот шугамын эсүүд хадгалагдаж 

судалгаанд ашиглагдаж байна. 
 

Хамтын ажиллагаа:  

Тус лаборатори нь ХБНГУ-ын Гоеттингенийн их сургуулийн Хүний генетикийн хүрээлэн, 

АНУ-ын Станфордын их сургуулийн Гастроэнтерологи хепатологийн тэнхим, Японы RIKEN 

хүрээлэнгийн  Органик синтезийн лабораториудтай хамтран ажилладаг.  
 

Cудалгааны үр дүн:  

“Рекомбинант вакцин, оношлуур үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь” цөм технологи, тэргүүлэх 

чиглэлийн төсөл, ЖАЙКА-ын Инженерийн дээд боловсролыг дэмжих төслийн хүрээнд 

“Биологийн нөөцийн тогтвортой ашиглалт” сэдэв, “Генийн инженерчлэлийн аргаар хортон 

шавжид тэсвэртэй шинэс, бургас гаргаж авах нь” инновацийн төсөл, “Бруцелла нянгийн эсрэг 

пре-клиникийн шатан дахь ургамлын гаралтай эмийн бэлдмэл ба мультифлекс PCR-ийн 

оношилгооны цомог зохион бүтээх” инновацийн төслийн үр дүнгүүд  
 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:   80 м
2
  

 

Хаяг,байршил:  

МУИС-ийн 5 дугаар байранд 101 тоот, 1 дүгээр дотуур байрны 117, 118 тоотууд 
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1.6.  МОДНЫ ЦАГИРАГ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Тус лаборатори нь ойн моддын өсөлтийн судалгааны үр дүнг уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

түүхэн судалгаа, хүн байгалийн харилцан үйлчлэл, археологийн олдворууд дахь модон 

материалуудын он цаг тогтоох, сүм дуган, эртний хот, балгасын он цагийг тогтоох зэрэг 

судалгаануудад ашиглах боломжийг бүрдүүлэх зорилго бүхий салбар дундын судалгааны 

лаборатори юм.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Н.Баатарбилэг, 2000 онд Чех улсын Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Ойн факультетад докторын 

зэрэг хамгаалсан. Ой судлалын чиглэлээр судалгаа хийдэг.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:   

Ойн экосистемийн судалгаанд модны цагаригийн болон модлогийн анатоми бүтэцтэй холбон 

судлахад микроскопын бэлдэц бэлтгэх нь маш чухал юм. 2015 онд АНУ-ын Шинжлэх ухаан 

технологийн сангийн PEER Cycle 2 хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “МУИС-д уур амьсгалын 

өөрчлөлт болон байгалийн нөөцийн менежментийн сургалт судалгааны чадавхыг сайжруулах” 

төслийн төсвөөс модны савхан дээжээс микроскопын бэлдэц бэлтгэдэг микротом багажийг 

худалдан авсан. Тус микротом багажийг хоѐр зориулалтаар ашигладаг бөгөөд анатомийн 

бэлдэц бэлтгэхээс гадна модны савхан дээжийн гадаргууг жигд зүсэн скайнер болон электрон 

микроскопоор харахад жилийн цагаригийн бүтэц тод харагддаг болно.  

  
Зураг-1: Модлогийн эс зүсэхэд 

зориулагдан тусгай захиалгаар 

үйлдвэрлэдэг GLS загварын микротом 

Зураг-2: Өндөр өсгөлтийн микроскоп болон дижитал 

камерын тусламжтайгаар хийсэн шинэс модны эд 

эсийн хэмжилтүүд. Анатомийн бэлдмэлийг 

микротомоор хийсэн болно.  
CDendro CooRecorder дижитал зурагт буюу скайнер ашиглан авсан зурагт анализ хийдэг 

программын тусламжтайгаар модны жилийн цагаригийн өсөлтийг шууд дэлгэцэн дээрээ харж, 

хэмждэг болсон нь нийт дээжийн хэмжилтийн хугацааг хэмнэх болсон. Тус программ нь модны 

жилийн цагаригийн хаврын модлог болон зуны модлогийн нягтралыг хөх туяаг ойлгож байгаа 

байдлаар нь ялгаж чаддаг тул бидний энгийн нүдээр микроскопоор харж хэмжсэнээс илүү 

нарийвчлалтайгаар модны улирлын өсөлтийн ялгааг гаргаж чаддаг.  

  
Зураг-3: CDendro  CooRecorder 

программаар модны жилийн цагаригийн 

өсөлтийг хэмжиж буй байдал 

Зураг-4: CDendro CooRecorder программаар модны 

жил бүрийн улирлын өсөлтийг модлогийн нягтралын 

хөх гэрлийг ойлгох чадвар ашиглан хэмжсэн байдал 
Модны жилийн цагираг судлалын шинжлэх ухааны олон улсын стандартыг хангасан иж бүрэн 

багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан.  
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Хамтын ажиллагаа:  

Шинжлэх ухааны академийн Ботаникийн хүрээлэн, Түүхийн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн, 

Гео-экологийн хүрээлэнтэй хамтран ажиллаж байна.  

 

Судалгааны үр дүн:  

Тус лабораторийн хамтарсан судалгааны үр дүнд олон улсын импакт фактор бүхий 

сэтгүүлүүдэд 21 өгүүлэл хэвлэгдсэн.  Тус лабораторид суралцаж буй оюутнуудаас гадна 5 хүн 

гадаадын их дээд сургуульд суралцаж докторын зэрэг, дотоодод 14 хүн магистрын зэрэг 

хамгаалсан.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:   20 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны  308 тоот  
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1.7.  МОЛЕКУЛ ЭКОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Молекул олон янз байдал, молекул экологи, эволюцын  генетикийн чиглэлээр судалгаа хийж 

байна. Мөн лабораторийн судалгааны арга зүй боловсруулах, мэргэжилтэн бэлтгэхэд уг 

лабораторийн үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ. 
 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Б.Болдгив, АНУ-ын Пенсильваний их сургуульд 2006 онд докторын зэрэг хамгаалсан. 

Экологийн системийн (популяци, бүлгэмдэл, экосистем) цаг хугацаа, орон зайн динамик, 

биологийн олон янз байдал үүсэн бүрэлдэх болон хадгалагдах механизмын чиглэлээр судалгаа 

хийж байна. Science, Global Change Biology, Ecology, Oecologia, Biogeochemistry гэх мэт 

мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд бүтээлүүд нь хэвлэгдэж байна.  
 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Зураг-1: Тунадасжуулагч (Центрифуг) /Micro 200R/, уусмалаас шалтгаалж, фазаар ялгах болон 

үл уусах хольцуудыг хүчтэй эргэлдэж тунгаах ажиллагаанд ашигладаг. Зураг-2: Дулаан баригч 

/Memmert GmbH/, нэмэх болон хасах температурт дулаан хадгалах зориулалттай. Зураг-3: ПГУ 

машин/3 Prime X gradient upgrade/. Зураг-4: Хэт ягаан туяаны иллюминатор /UV 

Transilluminator/ Электрофорез явагдаж дууссаны дараа энэхүү багажаар гүйлгэсэн гелийг 

будах замаар ДНХ ялгарсан эсэх, ПГУ амжилттай явагдсан эсэхийг шалгаж болно. 

    
Зураг-1                                   Зураг-2                         Зураг-3                      Зураг-4 

Хамтын ажиллагаа:  

Герман, БНСУ-тай оюутан солилцоо болон эрдэм шинжилгээний ажлын хүрээнд хамтран 

ажиллаж байна. Цаашид АНУ, Франц, Дани зэрэг улстай хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна.  
 

Судалгааны үр дүн:  

Бакалавр, магистр, докторын түвшинд суралцагч оюутнууд лабораторийн болон өгөгдөл 

боловсруулах ажлыг хийж байна. Одоогоор шоргоолж, шөнийн эрвээхий, цохнуудын 

генетикийн судалгаа хийж лабораторийн судалгааны арга зүйгээ боловсруулаад байна. Эдгээр 

судалгааг үргэлжлүүлэн Монгол орны олон янзын экосистемээс цуглуулсан шавж болон өөр 

бусад амьтдын дээжид молекул генетикийн судалгаа хийж экологи, эволюцын асуултуудад 

хариулна. Монгол орны хөрсний метагеномикийн чиглэлийн судалгааг манай оронд анх удаа 

хийж эхэлсэн ба судалгааны ажлын үр дүн гарч эхлээд байгаа бөгөөд цаашдаа ч үр дүнгүүд 

хэвлэгдэнэ. Анхдагч энэ үр дүндээ тулгуурлан олон улсын томоохон санхүүжилттэй төсөл 

боловсруулах чиглэлээр ажиллаж байна. Халдварт өвчин үүсгэгчийн молекул генетикийн 

судалгаа ч энд хийгдэж байгаа бөгөөд зохих үр дүнд хүрч байгаа. 

Kim, M., B. Boldgiv, D. Singh, J. Chun, A.Lkhagvaand J.M. Adams. Structure of soil bacterial communities in 

relation to environmental variables in a semi-arid region of Mongolia. Journal of Arid Environments 89 (2013): 

38-44. http://dx.doi.org/10.1016/j. jaridenv.2012.09.014. 

Arai, S., S. T. Nguyen, B. Boldgiv, D. Fukui, K. Araki, C. N. Dang, S. D. Ohdachi, N. X. Nguyen, T. D. Pham, 

B. Boldbaatar, H. Satoh, Y. Yoshikawa, S. Morikawa, K. Tanaka-Taya, R. Yanagihara and K. Oishi. 2013.Novel 

bat-borne hantavirus, Vietnam. Emerging Infectious Diseases 19  (7):1159-1161. DOI: 10.3201/eid1907.121549.  
 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:   28.6 м
2
  

 

Хаяг, байршил: МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 127 тоот 
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1.8.  МОЛЕКУЛ ЭСИЙН БИОФИЗИКИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Молекул биологи, биофизикийн судалгаа хийхийн зэрэгцээ бакалавр болон ахисан түвшний 

сургалт явуулна.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

М.Цогбадрах, 1996 онд МУИС-д дэд докторын зэрэг, 2002 онд БНСУ-ын Сөүлийн Үндэсний 

Их Сургуульд докторын зэрэг тус тус хамгаалсан. Электрофизиолог, уургийн биофизикийн 

чиглэлээр судалгаа хийдэг.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

JascoJ815 CD спектрометр: Уураг, биомакромолекулын болон химийн нэгдлийн бүтэц, 

конформац, молекул-молекул, эс-молекулын харилцан үйлчлэл, молекулын тоон ба чанарын 

анализын судалгаанд хэрэглэх зориулалттай.  

Hitachi F-4600 спектрофлуорометр: Уураг, биомакромолекулын болон химийн нэгдлийн бүтэц, 

конформац, молекул-молекул, эс-молекулын харилцан үйлчлэл, молекулын тоон ба чанарын 

анализын судалгаанд хэрэглэх зориулалттай. 

Zeta Compact Зетпотенциалметр: Уусмал дахь эс, бактери, нано болон жижиг биетийн 

электрокинетик потенциал хэмжиж, гадаргуугийн шинж чанар, харилцан үйлчлэлийг судлах 

зориулалттай.  

DIONEX өндөр даралтын шингэн хроматограф уураг, пептид, болон органик молекул ялган 

цэвэршүүлэх зориулалттай. 

Hitachi CF16RN ба TGL16 өндөр хурдтай, хөргөгчтэй центрфуг: Молекул биологи болон 

лабораторийн судалгаанд хэрэглэнэ. Хурд 16000 эрг/мин хүртэл 

Qsonicaсоникатор: эс задлах, нано-бөөмийн дисперси, молекул биологийн судалгаанд 

ашиглана. Давтамж 20 кГц   

 
Хамтын ажиллагаа:  

Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Биологи болон эм зүйн сургуулийн профессор Канг Са-Уг, 

Лее Бонг-Жин.  

 

Cудалгааны ажлын үр дүн:  

Томсон Ройтерсийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд 10 өгүүлэл  

хэвлүүлсэн. Уургийн биофизик, биотехнологийн чиглэлээр 2006-2015 онд 4 сэдэвт ажил 

удирдсан.  

 

Эзэмшиж буй талбайн нийт хэмжээ:  55,2 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн  хичээлийн 2 дугаар байрны өргөтгөлийн 117 тоот 
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1.9.  ОЙН ГЕНЕТИК, ЭКОФИЗИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Лабораторийн үндсэн зорилго нь ойн генетик, модлог ургамлын физиологийн чиглэлээр 

мэргэжилтэн, судлаач бэлтгэн ахисан түвшний судалгаа шинжилгээний ажлуудыг гүйцэтгэхэд 

оршино. Тус лаборатори нь ойн генетик, селекц, ойн генетикийн нөөц хамгаалал, мод 

үржүүлэг, ойн үр судлал, үрийн аж ахуй, модлог ургамлын физиологи, ойн экофизиологи зэрэг 

чиглэлүүдээр өргөн хүрээний судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.  

Лабораторийн үйл ажиллагааны хүрээнд дараах чиглэлийн судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэх 

боломжтой болно. Үүнд: ургамлын хийн солилцооны экологи, физиологийн судалгаа, 

ургамлын бүтээгдэхүүнт байдлын үнэлгээ, ойн биологийн олон янз байдлын үнэлгээ, 

хамгаалал, ойн экосистемийн олон янз байдлын генетик үндэс, ойн генетик нөөцийн зохистой 

ашиглалт, хамгаалалт, биотик болон абиотик хүчин зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтөд ой моддын 

дасан зохицох физиологи, хариу үйлчлэлийн судалгаа, ой үржүүлэг, селекцийн судалгаа, ойн 

нөхөн сэргээлтийн экофизиологи гэх мэт. Цаашид Монгол орны ойн салбарын тулгамдсан 

асуудлууд болох ойжуулалт, нөхөн сэргээлт, ойн генетик, селекц, ойн генетикийн нөөцийн 

хамгаалал, мод үржүүлэг, ойн үр судлал, үрийн аж ахуй, модлог ургамлын физиологи, ойн 

экофизиологи, ойн шавж, хортны асуудал хурцаар тавигдахын зэрэгцээ дэлхийн дулаарал, уур 

амьсгалын өөрчлөлтөд ой моддын үзүүлэх хариу үйлчлэлийг судлан ойн экологийн системийн 

төлөв байдлыг тодорхойлох ойн генетик, экофизилогийн лабораторийг бий болгосноор ой 

судлал, биологи, байгаль хамгаалал, орчны шинжилгээний салбарт ажиллах мэргэжлийн 

түвшин нэмэгдэж, чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргах нөхцөл бүрэлдэнэ. Энэ нь улс 

орны хөгжил, шинжлэх ухааны судалгааны түвшнийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах 

учиртай. Олон улсын болон эх орны хөгжлийн ирээдүйтэй уялдан байгаль орчны асуудлын 

талаар сүүлийн үеийн мэдлэг, дадлагыг эзэмшсэн боловсон хүчин бэлтгэж, шинэ мэдлэгийг 

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, шинжлэх ухаан-сургалт-үйлдвэрлэлийн холбоог сайжруулах давуу 

талтай. 

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Н.Батхүү, БНСУ-ын Сөүлийн Үндэсний их сургуульд Ой судлалын ухааны докторын зэрэг 

хамгаалсан. Сүүлийн 20 гаруй жилийн турш манай орны ой мод ялангуяа шинэсэн, нарсан 

болон заган ойн нөхөн сэргээлт, ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлтийн экофизиологийн судалгааг 

хийж ойжуулалт болон нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр судалгаа хийдэг.  Түүний судалгааны 

ажлын онол, практикийн үр дүн нь "Seed Quality and Growth Performance of Seed Sources of 

Siberian Larch  (L. Sibirica Lbd.) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in Mongolia" (2008) нэгэн 

сэдэвт бүтээл болон солонгос хэл дээр хэвлэгдсэн "Cooperative Research for Restoration of 

Degraded Ecosystems in Northeast Asian Regions" (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) хамтын 5 боть 

бүтээл, түүнчлэн сүүлийн 5 жилийн хугацаанд эрдэм шинжилгээний 20 орчим эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэлд (түүний дотор олон улсын хянан магадалгаатай мэргэжлийн сэтгүүлд 

4 өгүүлэл) тус бүр тусгагдсан бөгөөд өөрийн эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнгээр Олон 

улсын эрдэм шинжилгээний хуралд 50 гаруй удаа илтгэл хэлэлцүүлсэн байна.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Ургуулангийн шүүгээ-Growth chamber 1, LAI-2200 навчны талбайн индекс тодорхойлогч 1, 

усны потенциал хэмжигч-Model 1505D-EXP Pressure Chamber Instrument 1, лабораторийн голын 

ширээ (2.7 м) 1, лабораторийн сандал 12, хажуугийн ширээ 1, татах, сорох шүүгээ 1, шил савны 

шүүгээ 4, жингийн ширээ 1, лабораторийн хөргөгч 2-8°С 1, лабораторийн хөлдөөгч 1, UV/Vis 

спектрофотометр, PC software 1, cold wind seed dry 1, incubator 5-70°C 1  
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Хамтын ажиллагаа:  

Лабораторийн үйл ажиллагааны хүрээнд Монгол-Солонгосын хамтарсан “Ногоон хэрэм” төсөл, 

БНСУ-ын Сөүлийн үндэсний их сургууль, Донггукийн их сургууль, Сэжүн их сургууль, 

Солонгосын ойн алба, Солонгосын ой судлалын хүрээлэн, Солонгосын Биологийн нөөцийн 

хүрээлэн, Солонгосын үндэсний арборетум зэрэг гадаадын байгууллага, Шинжлэх ухааны 

академийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнтэй нягт хамтран ажиллаж байна.  

 

Судалгааны үр дүн:  

Сүүлийн 5 жилд гадаадтай хамтарсан 15 төслийг хэрэгжүүлж, 8 төслийн удирдагч, 7 төслийн 

үндсэн гүйцэтгэгчээр ажиллав. Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд БНСУ-ын Их дээд сургуульд 

Магистр-5 (Д. Өлзийжаргал, Ж.Энх-Амгалан, Cho Sung Sik, О.Билгүүдэй, И. Бадамнямбуу), 

доктор-2 (Б.Өсөхбаяр, Л. Хүрэлцэцэг) нарыг сургаж, МУИС-д 1 доктор (Б.Удвал, 2014), 8 

магистрын (Ц. Энхчимэг, 2010, Б.Сэр-Оддамба, 2012, Д. Од, 2013, Д.Долгоржав, 2013, Cho Sung 

Sik, 2014, Д.Буянхишиг, 2015, У.Жаргалсүрэн, 2015, С.Норовсамбуу, 2015), 2 бакалаврын (Б. 

Сэр-Оддамба, 2010, Ж. Их-Аюуш, 2011) ажлыг удирдаж хамгаалуулсан.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:   34 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 312 тоот 
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1.10.  ОЙН ЭКОСИСТЕМИЙН МОНИТОРИНГИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Ойн экосистемийн мониторингийн судалгаа  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Н.Баатарбилэг, 2000 онд Чех улсын Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Ойн факультетад докторын 

зэрэг хамгаалсан. Ой судлалын чиглэлээр судалгаа хийдэг.  

 

Үндсэн багаж тоног, төхөөрөмж:  

Канадын Режент Инструментс компанийн тусгайлан үйлдвэрлэдэг WINRHIZO, WINFOLIA, 

WINSCANOPY, WINSEEDLE, WINCAM NDVI зэрэг ойн экосистемийн эрүүл ахуй, 

ургамалжилт болон сэргэн ургалтыг судалдаг багц тоног төхөөрөмж, программ хангамжуудаар 

тоноглогдсон бөгөөд ойн суурин цамхаг байгуулан судалгаандаа ашиглаж байна. Тус 

лаборатори 2015 оны Азийн хөгжлийн банкны “Дээд боловсролын шинэчлэл” төслийн 

санхүүжилтээр 2015 онд Канадын Regent Instruments судалгааны багаж үйлдвэрлэгч компаниас 

таван багц программ хангамж, дагалдах багажуудын хамт худалдан авсан. Эдгээр багц 

программуудын үндэс, үр, навч, шилмүүсний морфологи бүтэц хэмжих, тоолох, эрүүл байдлыг 

үнэлгээ өгөх программууд нь бүгд скайнердсан зураг дээр ажиллах тул, 2400 пикселээр тухайн 

судалгааны объектуудыг скайнердаж чадах тусгайлан зориулалтын калибраци хийгдсэн EPSON 

скайнер, тэдгээрийн дагалдах тавиур, зургийн хүрээний хамт багц болон ирдэг.  

Програм хангамжийн нэрс үзүүлэлт Дагалдах багажууд 

WinSCANOPY программ хангамж 

Ойн титмийн бүтэц болон нарны цацрагийн хэмжилт, ургамлын 

титмийн эрүүл байдал болон стрессфизиологийн судалгаа (NDVI), 

загасны нүдэн линз бүхий дижитал камер, электрон луужингийн 

хамт 

 

 
WinFOLIA 

Навчны морфологи, хэлбэр, гадаргуун талбай болон харьцаагаар 

физиологийн үнэлгээ хийх, навчны эрүүл байдал, өвчин болон 

шавжид идэгдсэн байдлыг тогтоох 

 

 

WinSEEDLE 

Үрийн болон шилмүүсний морфологи, тоо хэмжээ болон ангилал 

зүйг автоматаар хийнэ. Үр болон шилмүүсний эрүүл байдал, өвчин 

болон шавжид идэгдсэн байдлыг тодорхойлно. 
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WinRHIZO 

Модны тарьц болон бусад ургамлын үндэсний морфологи, топологи, 

архитектор бүтцийг тодорхойлон талбайн хэмжээг тогтооно. Модны 

тарьцын үндэсний хэмжээ болон биомассыг тооцно. Эрүүл байдал, 

өвчин болон шавжид идэгдсэн байдлыг хэмжинэ. 

 

WinRHIZO Tron 

Хөрсөнд ургаж буй үндэсний морфологи болон салаалалт зэргийг 

шууд зураг болгон буулгаж анализыг хээрийн нөхцөлд хийх 

боломжтой.  

 

WinCAM NDVI 

Ургамалжилтын дижитал зургийг өнгө болон үйл ажиллагаагаар нь 

ялгах чадалтай. Өнгөний ангиллаар морфологийн хэмжилтүүдийг 

хийх чадалтай. Ургамалжилтын эрүүл байдлыг NDVI үнэлнэ. Тус 

программ нь зөвхөн NDVI анализад буюу ургамалжилтаас ойсон хэт 

улаан туяаг бүртгэх тусгай сенсортой дижитал зургийн аппаратын 

хамт багц болон ирсэн.   

 

 

Хамтын ажиллагаа:  

Археологи түүхийн хүрээлэн, Геоэкологийн хүрээлэн, Ойн судалгаа хөгжлийн төв, Биологийн 

хүрээлэн, АНУ-ын Колумбын их сургууль, Вержиня их сургууль, Финлиандын ойн хүрээлэн, 

Японы Ой судлалын хүрээлэн, Японы Хоккайдо, Окояамагийн их сургуулиуд  

 

Судалгааны үр дүн:  

АНУ-ын Шинжлэх ухааны сан, Колумбийн их сургуулийн Дэлхий судлалын төв,  Финляндын 

Байгалийн нөөцийн хүрээлэн, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Японы Ой 

болон ойн бүтээгдэхүүний хүрээлэн, Хоккайдогийн их сургуулийн ХАА-н факультет, 

Шэншугийн их сургуулийн ХАА-н сургууль, Окаяамагийн их сургуулиудтай хамтран Монгол 

орны ойн экосистемийн нүүрстөрөгчийн нөөцийн судалгаа, ойн хүлэмжийн хийн шингээлтийн 

эрчим, хөрсний биомасс болон нүүрстөрөгчийн хэмжээ, ойн өсөлтийн динамикийн судалгаа, 

ойн байгалийн сэргэн ургалт, ойжуулалтын дэвшилтэт технологи зэрэг сэдэвт төслүүдийг 

эхлүүлээд байна.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:   20 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 309 тоот 
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1.11.  ЭКОЛОГИЙН  ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Хуурай ба усан орчны экосистемүүдийн биологийн олон янз байдал, эдгээр экосистемүүдийн 

үйл ажиллагаа, динамик болон эдгээрт хүний үйл ажиллагаа ба газар ашиглалтын үзүүлэх 

нөлөөг хээрийн туршилт судалгаа, лабораторийн анализ, математик загварчлал, газарзүйн 

мэдээллийн систем болон зайнаас тандан судлах зэрэг арга зүйн хандлагыг судлана.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Б.Болдгив, АНУ-ын Пенсильваний их сургуульд 2006 онд докторын зэрэг хамгаалсан. 

Экологийн системийн (популяци, бүлгэмдэл, экосистем) цаг хугацаа, орон зайн динамик, 

биологийн олон янз байдал үүсэн бүрэлдэх болон хадгалагдах механизмын чиглэлээр судалгаа 

хийж байна. Science, Ecology, Global Change Biology, Oecologia, Biogeochemistry гэх мэт 

мэргэжлийн сэтгүүлүүдэд бүтээлүүд нь хэвлэгдэж байна. Судлаач Л.Ариунцэцэг АНУ-ын 

Уайомингийн их сургуульд “Умард Монголын хээрийн экосистемийн цэвэр анхдагч 

бүтээмжийн динамик” сэдвээр экологийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Биологийн янз байдлыг тодорхойлох болон биологийн олон янз байдлын электрон каталоги 

болон визуал өгөгдлийн сан үүсгэх зориулалт бүхий сүүлийн үеийн загварын дижитал зургийн 

аппарат, микроскоп, бинокуляр болон тэдгээрийн гэрлийн нэмэлт хэрэгслүүдээр бүрэн 

тоноглогдсон. Усан орчин ба хөрсний хими, физикийн анализ болон ургамал, амьтны химийн 

анализ хийхэд зориулагдсан сүүлийн үеийн загварын спектрофотометр, хатаах болон шатаах 

шүүгээ ба эдгээр анализад шаардагдах дагалдах лабораторийн багаж хэрэгслүүд болох ус 

ионгүйжүүлэгч, усан ванн гэх мэт багаж тоног төхөөрөмжүүдтэй. Экосистемийн өөрчлөлтийг 

зайнаас тандан судлах судалгаанд зориулагдсан дифференциаль GPS болон спектрорадиометр 

зэрэг багажууд ба энэ судалгааны өгөгдлийн сан ба экосистемийн загварчлалд зориулсан өндөр 

хүчин чадал бүхий сервер компьютер зэргийг суурилуулсан.  

   
Хамтын ажиллагаа:  

АНУ-ын Пенсильваний их сургууль, Уайомингийн их сургууль, Ратгерсийн их сургууль, 

Канзасын их сургууль, Невадагийн их сургууль, ХБНГУ-ын Дрезденийн техникийн их 

сургууль, Өвөр Монголын их сургуулийн Үетэнт хээрийн лаборатори  

 

Судалгааны үр дүн:  

Судалгааны чиглэлээр олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд 7 өгүүлэл хэвлүүлсэн.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  63 м
2
  

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны 315, 313 тоотууд 
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ХОЁР. ГАЗАР ЗҮЙ-ГЕОЛОГИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

2.1.  ГЕОЛОГИЙН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Шлих минералогийн шинжилгээгээр хүнд эрдсийн хагас тоон болон бүрэн тоон шинжилгээ 

хийхээс гадна үндсэн чулуулгийн дээжээс цацраг идэвхт болон тогтвортой изотопийн 

судалгаанд зориулж дээж ялгана. Петрографийн шинжилгээгээр магмын болон хувирмал, 

тунамал чулуулгийн найрлага, структур, текстур, хувирал өөрчлөлтийг тодорхойлох, нүүрсний 

петрографийн шинжилгээгээр чулуун болон хүрэн нүүрсний бодисын бүрэлдэхүүн, микролито 

төрөл, түүний исэлдлийн зэргийг тодорхойлох, минераграфийн шинжилгээгээр хүдрийн 

найрлага, эрдэс үүслийн дэс дараалал, хувирал өөрчлөлт зэргийг тодорхойлно. Мөн эртний 

ургамлын үр тоосонцрын судалгаагаар давхраат хурдасны нас, орчныг тодорхойлох, далайн 

сээр нуруугүй микро организмуудын төрөл зүйлүүдийг тодорхойлж насны үнэлгээг хийнэ.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Л.Оюунжаргал, Монгол Улсын Их Сургуульд “Улаанбаатар террейний элсэн чулууны 

петрографи” сэдвээр 2007 онд магистрын зэрэг хамгаалсан.  

 

Үндсэн багаж тоног, төхөөрөмж:  

Тус лабораторид OMAX маркийн туйлширсан гэрлийн микроскопоор чулуулгийн болон 

нүүрсний петрографийн судалгаа хийж байна. Стерео бинокуляр-лед гэрэлтэй, 20- 80 дахин 

өсгөлттэй, минералогийн шинжилгээ хийнэ.  

     
OMAX маркын туйлширсан гэрлийн микроскоп Стерео бинокуляр 

Хамтын ажиллагаа:  

Шинжлэх ухааны академийн Геологи, эрдэс баялагийн хүрээлэн, Палеонтологийн төв, 

Геологийн төв лаборатори, Солонгос улсын Сөүлийн үндэсний их сургууль  

 

Судалгааны үр дүн:  

Монгол орны төв хойд хэсгийн геологи, эдийн засгийн хайгуул, ашиглалтын Зуун мод орчмын 

алтны ордын геохимийн хүдрийн генетикийн судалгаа сэдэвт олон улсын төсөл, улсын төсвийн 

хөрөнгөөр хийгдэж буй УГЗ-200 болон 1:50000 масштабтай геологийн ерөнхий эрэл, 

зураглалын ажилд зөвлөх болон судлаачаар ажиллаж байна.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:    65,53 м
2
   

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн 7 дугаар байрны 304 тоот  
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2.2.  ГЕОХИМИ-ГЕОМОРФОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Олон улсын нэршлээр Дэлхий судлал (Earth science) буюу Геосудлал (Geoscience)-ын шинжлэх 

ухааны, Монгол нэршлээр Байгалийн газар зүй (Physical geography)-н шинжлэх ухааны дэд 

салбарууд болох геохими, геоморфологи, палеогазарзүйн чиглэлээр суурь судалгаа явуулдаг. 

Төв Азийн эх газрын уур амьсгалтай Монгол орны байгалийн элемент бүрийг нарийвчлан 

судалж, дэлхийн байгалийн түүхийг сэргээх дэлхий судлалын шинжлэх ухааны судалгааны 

арга, аргачлалд суралцах хүсэл сонирхолтой оюутан, залуу судлаачдыг мэргэшүүлэх, дэлхий 

судлалын шинжлэх ухааны геохими, геоморфологи, геохронологи, палеогазарзүй гэх зэрэг дэд 

салбаруудыг Монголд хөгжүүлэх зорилготой.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

А.Орхонсэлэнгэ, Солонгос, Seoul-Kyung Hee  их сургуульд 2006 онд докторын зэрэг 

хамгаалсан, гадаадад 33 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: 

Аналитик жин FA-I1104 (180 гр, 0.0001 нарийвчлалтай), хатаах шүүгээ (220-ОА), 

спектрофотометр UV-1600 (1100 nm), центрифуг 800B (4000 rpm), автомат пипеткүүд (0.1-5000 

µl), ус нэрэгч (HS.Z11.5), зөөврийн рН метр (SX711)  

 
Хамтын ажиллагаа:  

Гадаадын хэд хэдэн орны их сургууль, хүрээлэнгүүдийн судлаач эрдэмтэдтэй хамтран 

ажиллахаар төлөвлөж байна. Цаашид дараах байгууллагын судлаачидтай хамтарсан шинэ 

судалгааны төслийн ажил явуулахаар хэлэлцээд байна. Үүнд: ОХУ-ын Москвагийн их 

сургууль, Японы шинжлэх ухааны Чивагийн хүрээлэн, Польшийн шинжлэх ухааны академи, 

Германы Аачений их сургууль, Aвстрийн Венийн их сургууль, АНУ-ын шинэ Мексикийн их 

сургууль, ОХУ-н Шинжлэх ухааны академи, ОХУ-ын Шинжлэх ухааны академийн Иркутск дэх 

салбар.  

 

Судалгааны  үр дүн: 

Өнөөг хүртэл дараах олон улсын судалгааны төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Үүнд: 

(1) Aлтай төсөл, Хөвсгөл төсөл  зэрэг болно. Олон улсын Geomorphology, Journal of Maps, 

Quaternary International, Annals of Geomorphology сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлсэн.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  12.5 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 7 дугаар байрны  201 тоот  
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2.3.  ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИ-ГЕОТЕХНИК, ДЭЭЖ БЭЛТГЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Барилга, зам гүүрний хөрс, чулуулгийн инженер геологийн судалгаа, төрөл бүрийн дээжүүд 

бэлтгэдэг. Уул уурхайн төслүүд, хот байгуулалт, дэд бүтцийн барилга байгууламжийн инженер 

геологийн угтвар судалгаа, оюутны сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 

явуулах, МУИС-ийн сургалт судалгааны нэгжүүд, дотоод гадаадын байгууллагуудад үйлчилнэ.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Б.Бат, ОХУ-ын Шинжлэх ухааны академийн Сибирийн салбар, Газрын царцдасын хүрээлэнд 

Геологи-Минералогийн ухааны боловсролын докторыг 2004 онд "Улаанбаатар хотын гео орчны 

байгалийн болон техноген нөлөөллийн судалгаа, урьдчилсан таамаглал"сэдвээр хамгаалсан.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Хөрсний механик туршилтын багажууд: 1 тэнхлэгт шахалтын багаж 4 ширхэг, 2 тэнхлэгт 

шилжилтийн (сдвиг) багаж 1 ширхэг, хөрсний физик-химийн туршилт шинжилгээний иж 

бүрдэл, шигшүүр, чулууны хөрөө, шлифийн хөрөө, өнгөлөгч, спектрометрийн багаж.  

 

 
Инженер геологи-Геотехник, Дээж бэлтгэлийн лабораторийн тоног төхөөрөмжүүд 

 

Хамтын ажиллагаа:  

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилт, "Орхон гидрогео" ХХК, МУЗИ Т.Бээжинхүү, "Оюу 

толгой" ХХК, Геологи хайгуулын хэсэг.  

 

Судалгааны үр дүн:  

"Улаанбаатар хотын инженер геологи, хөрсний нормативын судалгаа", "АМО-ын геотехникийн 

судалгаа", "Монгол орны 1:1000000 масштабтай геоморфологийн зураг" зохиох төслийн ажил.  

 

Эзэмшиж байгаа талбайн хэмжээ:  56 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 7 дугаар байранд  
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ГУРАВ. КОМПЬЮТЕР, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН 

ЧИГЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

3.1.  3D ДЭЛГЭЦ БОЛОН  АНТЕННИЙН СУДАЛГАА 

Лабораторийн зориулалт:  

3D дэлгэцийн судалгаа, антеннийн тооцоолол, параметр, нүдний шилгүйгээр 3D харах 

боломжтой гурван хэмжээст дэлгэцийн судалгаа болон 3D дүрс боловсруулалтаар судалгаа 

хийдэг. Хамтарсан судалгааны ажлын үр дүнгээр SCI сэтгүүлд 5 өгүүлэл хэвлүүлээд байна. 

Судалгааны чиглэл нь харагдах өнцгийг ихэсгэх, нягтшилыг сайжруулах буюу нэг цэгийн 

хэмжээг багасгах талаар судалгаа хийдэг.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Б.Ганбат, БНСУ, Чунгбук үндэсний их сургуульд 2010 онд докторын зэрэг хамгаалсан.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Туршилт хийх том жижиг хоѐр оптик ширээтэй. Зураг1-д туршилтын ширээ, линз, линз матриц, 

SLM болон бусад төхөөрөмжийг үзүүлэв. 

 
Зураг-1. Туршилтын ширээ болон зарим төхөөрөмжүүд  

Зураг-2. Стерео дэлгэц. Нүдний шил ашиглаж үзнэ. 

Зураг-3. Агаарт гардаг дэлгэц. Дүрсийг 40-50 см зайнд үзүүлнэ. 

Өнөө үед хэрэглээнд нэвтрээд байгаа 3D технологи буюу стерео дэлгэцийг өөрсдөө угсарч 

туршилтад ашиглаж байна. Уг дэлгэцийг зураг 2-д үзүүлэв. Агаарт гардаг дэлгэц нь үзүүлж 

байгаа зүйлээ дэлгэцийн дотор биш дэлгэцийн нүүрээс 40-50 см зайнд буюу дүрсийг агаарт 

үзүүлнэ. Хэрэглэгч дүрсэнд хүрч болно. Дэлгэцийг Зураг 3-д үзүүлэв.  

 

Хамтын ажиллагаа:  

БНСУ-ын Чунгбук үндэсний их сургуулийн Ким Нам профессорын Optical Information 

Processing лабораторитой хамтран ажиллаж байна. Уг лаборатори нь 15 гишүүнтэй бөгөөд SCI 

сэтгүүлд 200 гаруй өгүүлэл хэвлүүлээд байна.  

 

Судалгааны ажлын үр дүн:  

Шинэ төрлийн гурван хэмжээст нийлмэл дүрсэн дэлгэц нэртэй суурь судалгааны ажил. “Гурван 

хэмжээст дэлгэцийн харагдах өнцгийг ихэсгэх арга” нэртэй оюуны өмч мэдүүлээд байна. 

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:      

 

Хаяг, байршил: 
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3.2.  КОМПЬЮТЕР ГРАФИК-МУЛЬТМЕДИАГИЙН СУДАЛГААНЫ НЭЭЛТТЭЙ 

ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Компьютер график, дүрс боловсруулалт, мультмедиагийн чиглэлийн судалгааны ажлыг 

дэлхийн түвшинд хийж, арга технологи боловсруулах, гаргаж авсан технологийг практикт 

нэвтрүүлнэ.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

А.Энхбаяр 2012 онд Япон улсын Ивате их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан. 3D цэгэн 

өгөгдлийн чиглэлээр судалгаа хийдэг. Судлаачид: Н.Пүрэвцогт 2011 онд Япон улсын Ивате их 

сургуульд докторын зэрэг  хамгаалсан бөгөөд шингэний симуляцийн чиглэлээр, Б.Сувдаа 2011 

онд Солонгос улсын Кыму үндэсний их сургуульд докторын зэрэг хамгаалж дүрс 

боловсруулалтын чиглэлээр судалгаа хийдэг. Х.Оюундолгор  2011 онд Япон улсын Ивате их 

сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан. Байгалийн үзэгдлийн загварчлалын чиглэлээр судалгаа 

хийдэг.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Сүүлийн үеийн суурин компьютер, хөдөлгөөн мэдрэгч, таблет, зөөврийн диск, гэрэлтүүлгийн 

иж бүрдэл, камер зэрэг судалгаанд хэрэглэгдэх үндсэн багаж тоног төхөөрөмж болон бага 

оврын 3D скайнер  

 
Хамтын ажиллагаа:  

Япон улсын Иватэ их сургууль, Солонгос  улсын Кыму үндэсний их сургууль, БСШУЯ-ны 

харьяа Соѐлын өвийн төв, ШУА-ийн Түүх археологийн хүрээлэн, Г.Занабазарын нэрэмжит 

Дүрслэх урлагийн музей  

 

Судалгааны үр дүн:  

Судалгааны ажлын үр дүнг олон улсын нэр хүндтэй импакт фактор бүхий сэтгүүлүүдэд 

хэвлүүлэх, илтгэх, сурталчлах, Өндөр гэгээн Г.Занабазарын  хосгүй үнэт бүтээлүүдийн гурван 

хэмжээст мэдээллийн сан үүсгэх, виртуаль музей байгуулж олон нийтийн хүртээл болгох, 

Өндөр гэгээн Г.Занабазарын  хосгүй үнэт бүтээлүүдийг гурван хэмжээст загвар ашиглан орчин 

үеийн шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр мэргэжлийн түвшинд судлах, Монголын түүхийн 

хосгүй үнэт бүтээлүүдийн дижитал сан бүрдүүлэх, судалгаа шинжилгээ хийх, олон нийтэд 

түгээх 

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  36 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 3 дугаар байрны 107 тоот 
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3.3.  КОМПЬЮТЕР ТООЦООЛЛЫН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Бактери болон эсийн уургийн молекуляр динамик загварчлалыг атом, молекул, нано түвшинд 

онолын тооцоолол гүйцэтгэнэ.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Н.Жавхлантөгс,  2012 онд Японы Ёкохамагийн улсын их сургуульд инженерийн докторын зэрэг 

хамгаалсан.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

8 CPU, 16GB RAM, 1.8 ТВ HDD бүхий воркстэйшин ашиглан 2013 онд Химийн чиглэлээр 

Нобелийн шагнал хүртсэн CHARMM програм хэрэглэнэ. Мөн Японы Ёкохамагийн улсын их 

сургуулийн супер компьютерүүдтэй холбогдож тооцоолол гүйцэтгэдэг. Атомын хүчний 

микроскоп 10⨯10 нм-аас 20⨯20 микрометрийн талбайд скан хийж, нано зүү болон хэмжилтийн 

дээжийн хоорондох хүчийг хэмждэг. Компьютер симуляцийн кластер компьютерүүд. Квант 

хими болон молекул динамикын симуляцийг CHARMM, Gaussian 03, Quantum espresso зэрэг 

програм дээр хийхээс гадна Японы Ёкохамагийн Улсын Их Сургуулийн супер 

компьютерүүдтэй сүлжээгээр холбогдож тооцоог гүйцэтгэдэг.  

 
Хамтын ажиллагаа:  

Ёкохамагийн улсын их сургууль, профессор К.Үэда, профессор А.Найто, профессор 

И.Кавамура  

 

Судалгааны үр дүн:  

2015 оны 11 сард Biо.Med. Research олон улсын имфакт фактор бүхий сэтгүүлд бактерийн эсрэг 

уургийн судалгаагаар өгүүлэл хэвлүүлнэ.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  38 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны  129 тоот 
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ДӨРӨВ. ФИЗИКИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

4.1.  NUM-ITC-UNESCO САНСАР СУДЛАЛ БА ЗАЙНААС ТАНДАН СУДЛАЛ-НАНО 

ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Тус лаборатори нь магистр, докторын түвшинд сургалт, судалгаа хийдэг. Сансар судлал, 

зайнаас тандан судлал, астрономийн чиглэлээр судалгаа хийдэг. Үүнд байгаль орчинд зайнаас 

тандан судлалын хэрэглээ, бичил хиймэл дагуулын бүтэц, зохион байгуулалт, одон орны 

судалгаа зэрэг болно.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Р.Цолмон, Япон улсын Чибагийн их сургуульд 2003 онд докторын зэрэг хамгаалсан. Олон 

улсын мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл 4 байна.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Prototype /5 separate technique/, HOWVIEW, БНХАУ. Уг тоног төхөөрөмжийг бичил хиймэл 

дагуул хийхэд ашиглагддаг. 15 сургалтын компьютер-хиймэл дагуулын мэдээний 

боловсруулалт хийхэд ашиглагддаг. Телескоп-одон орны ажиглалт хийхэд ашиглагдана.  

 
 

Хамтын ажиллагаа:  

Профессор Кондо, Япон улсын Чибагийн их сургууль, Профессор Менгү Чо - Кюүшүгийн 

Технологийн их сургууль, доктор Акира Агата Одон орон судлалын төв, профессор Мартин 

Каппас Герман улсын Гѐотенгений их сургууль гэх мэт  

 

Cудалгааны үр дүн:  

Лаазан доторх хиймэл дагуул, зайнаас тандан судлалын чиглэлээр судалгаа олон хийгддэг. 

Жишээ нь ган зуд, цөлжилт, ургамалжилт, ойн түймэр, агаарын бохирдол, хөрс гэх мэт. 

Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд: 1000 инженер төсөл, Азийн судалгааны  төвийн төсөл, 

Өндөр түвшний судалгаа зэргийг хэрэгжүүлж байна.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:   98 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 400, 402 тоотууд  
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4.2.  ПЛАЗМЫН ФИЗИК, ДИСПЕРСЛЭГДСЭН ОРЧНЫ СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Энэ лабораторийг хийн ниргэлэгийн плазмын шинж чанар, дисперслэгдсэн орчны шинж 

чанарыг судлах зорилгоор 2014 оноос эхлэн байгуулж байна. Одоогийн байдлаар ахисан 

түвшний сургалтыг явуулахаас гадна утааг шүүх шүүлтүүрийн судалгаа гүйцэтгэж байна. Мөн 

нимгэн үе суулгах төхөөрөмж ажиллаж байна. 

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Ж.Ванчинхүү, Турк Улс, Ойрхи Дорнодын Техникийн их сургуулийн Физикийн салбарт 2001 

онд докторын зэрэг хамгаалсан. J.Vanchinkhuu, and S. Bilikmen, “Wakefield generation in one-

dimensional LWFA” Eur. Phys.J. D, vol.14, pp 367-371, 2001. [Average impact factor JCR 1.45], 

Плотников В.А., Макаров С.В., Богданов Д.Г., Жуковский М.С., Ванчинхуу Дж., Безносюк С.А. 

Биосовместимая примесная подсистема детонационного наноалмаза // Фундаментальные 

проблемы современного материаловедения. 2011. т.8. №4. С.54-59.  [Average impact factor 

РИНЦ 0.222]  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж 

 
Хамтын ажиллагаа:  

Физикийн тэнхим, Физик технологийн хүрээлэн 

 

Cудалгааны ажлын үр дүн:  

“Хот суурин газрын утааны тоосонцор хорт хийн хэмжээг бууруулах техник технологийн 

судалгаа” сэдэвт ШУТС-ийн төсөл, Тоосонцорт плазмын онолын судалгаа (2005-2007, ШУТС), 

Хий болон сул иончлогдсон плазм орчин дотор явагдах бөөмжилтийн процесс (2008-2010, 

ШУТС) ОХУ, Монгол улс хамтарсан “Материал бэлтгэх нано биоинженерчлэлийн загвар 

боловсруулах болон механизмын судалгааны хөгжил” сэдэвт хамтарсан судалгааны ажил 

(2011-2012, ШУТС) 

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:   9 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 109 тоот 

  



МУИС-ийн судалгааны лаборатори 

27 
 

ТАВ. ХИМИЙН ЧИГЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

5.1.  МУИС-ИЙН НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Ахисан түвшний судалгааг мэргэжлийн түвшинд хийх зориулалт бүхий лаборатори юм. Багаж 

болгон дээр зориулалтын дагуу үр дүнгүүд гардаг. Гарсан үр дүнг судалгааны баг бүр өөрсдийн 

зорилгод нийцүүлэн боловсруулж өөрсдийн шаардлагатай үр дүнг гарган авдаг.  Нэгдсэн 

лаборатори нь тодорхой нэг чиглэлээр судалгаа хийгддэггүй. Тус химийн тэнхимийн бүхий л 

чиглэлийн судлаачид уг лабораторид байгаа багажнуудаар шаардлагатай туршилт, 

шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэдэг.   

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Д.Рэнцэнмядаг, МУИС-д докторын зэрэг хамгаалсан, синтезийн химийн чиглэлээр судалгаа 

хийдэг.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Зураг-1 “FLOWSORB III 2305/2310” Гадаргуугийн талбай хэмжих төхөөрөмж, гадаргуугийн 

талбай, хувийн гадаргуугийн талбайг тодорхойлдог. Хувийн гадаргуугийн талбайг  

тодорхойлсноор дисперс системийн дисперсжилт, тогтворжилт, адсобрц, хемосорбцын 

үзэгдлийн судалгаа хийх, гетероген (хатуу) катализаторын гадаргуугийн талбайг тооцоолох 

боломжтой. Зураг-2 “ELISA” Иммунофермент-спектрометр, макромолекул, вирус зэрэгт 

иммуноферментийн аргаар тооны болон чанарын анализ хийх зориулалттай. Зураг 3 “Bruker 

Alpha-T”  FTIR спектрометр. Нил улаан туяаны (НУТ) спектр буулгаж чанарын болон тооны 

анализ хийдэг. Органик бодист НУТ спектр тодорхойлсноор бодисын төлөв байдал, хэмжээнээс 

үл хамааран тухайн бодисын бүтцийн нэгжүүд, функциональ бүлгийг шууд тодорхойлох 

боломжтой. Зураг 4 “GENIUS 9000 XRF” Макро болон микро элементийг анализ хийх зөөврийн 

Рентген флоурисценцийн спектрометр. Хэмжилт хийсэн үр дүнг дэлгэцэн дээр хүснэгт 

байдлаар харуулах, хэмжилтийн алдааг харуулах, багажны ажиллах хүчин чадал, заалтыг 

дэлгэцэн дээр харах, элементийн спектрийг харуулах, хэмжилтийн үр дүнг хадгалах 

боломжтой.  

 
                 Зураг-1                        Зураг-2                                Зураг-3                            Зураг-4  

 

Хамтын ажиллагаа:  

АНУ-ын Колорадогийн их сургууль, ОХУ-ын Эрхүүгийн их сургууль, Буриадын их сургууль, 

ХБНГУ-ын Дусселдорфын их сургууль, Галлегийн их сургууль, Кобургийн их сургууль, Японы 

Мияазакигийн их сургууль, Токиогийн их сургууль, Китасато их сургууль, Гакугейн их 

сургууль, Дэвшилтэт үйлдвэрлэлийн шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний хүрээлэнгийн 

Дэвшилтэт түлшний групп, Күюшүгийн их сургууль, Нүүрсний нөөцийн судалгаа, 

Боловсролын төв, Өмнөд Солонгосын Кореа их сургууль, Гуанжугийн Шинжлэх ухаан, 
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технологийн хүрээлэн, ЛНЖ судалгааны баг, Тайваны Синика академи, БНХАУ-ын Өвөр 

Монголын их сургууль, Бээжингийн ХААИС, Хятадын шинжлэх ухааны академийн Нүүрсний 

химийн хүрээлэн, Канадын Баруун Онтариогийн их сургуулийн Биомассыг нөхөн сэргээх 

судалгааны лаборатори зэрэг болно.  

 

Судалгааны үр дүн:  

Их сургуулийн санхүүжүүлж байгаа өндөр түвшний судалгааны төсөл 4, Залуу судлаачдын багт 

грант олгох төсөл 5, ШУТС болон  бусад  судалгааны төвөөс санхүүжилт бүхий төслүүд 7 

байна. 

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:    22 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 318 тоот 
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5.2.  НҮҮРСНИЙ ХИЙЖҮҮЛЭЛТ БА ДИМЕТИЛИЙН ЭФИРИЙН СИНТЕЗИЙН 

ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Цэвэр энергийн технологи боловсруулалт, шатах ашигт малтмалын хими ба хими технологийн 

судалгаа  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Б.Энхсаруул, Япон Тохокүгийн их сургуульд 2004 онд докторын зэрэг хамгаалсан.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

 
            Зураг-1                              Зураг-2                                    Зураг - 3 

Зураг-1. Хийн хроматограф /Хий болон шингэн органик дээжид бүтэц, найрлагын шинжилгээ 

хийх зориулалттай/ 

Зураг-2. Дифференциал дулааны анализатор /Хатуу дээжийн дулааны нөлөөгөөр задрах зүй 

тогтлыг судлах зориулалттай/ 

Зураг-3. Хөдөлгөөнгүй үет уурын риформингийн төхөөрөмж /Органик дээжийн риформинг 

процессыг судлах зориулалттай/ 

 

Хамтын ажиллагаа:  

Япон улс, Күюшүгийн их сургууль, Нүүрстөрөгчийн эх үүсвэрийн боловсрол ба судалгааны 

төв; Ивате их сургууль, Хими ба инженерийн факультет, Түлшний элементийн судалгааны баг; 

Цукуба хот, Дэвшилтэт шинжлэх ухаан ба технологийн хүрээлэн; Түлшний судалгааны баг, 

БНХАУ, Нүүрсний химийн хүрээлэн, ОХУ, Кемеровын нүүрсний хими ба материал судлалын 

хүрээлэн,  Канад улс, Баруун Онториогийн их сургууль, Цэвэр ба дахин сэргээгдэх энергийн 

судалгааны баг  

 

Cудалгааны үр дүн:  

Олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл 13, патент 4, хэрэгжүүлсэн төсөл, 

судалгааны ажил 13  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  49 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 7 дугаар байрны  105 тоот 
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5.3.  ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХҮНС, БАЙГАЛИЙН НЭГДЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Үйлдвэрийн хаягдал боловсруулж шинэ төрлийн хүнс гарган авах, эмчилгээний хүнс бий 

болгох, хагас үйлдвэрийн нөхцлийг туршина.  
 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Н.Цэвэгсүрэн, Шинжлэх ухааны доктор, профессор, 1986 онд Карл Шорлеммерийн нэрэмжит 

Мерзебургийн техникийн их сургуульд химийн ухааны докторын зэрэг, 1998 онд МУИС-д 

Шинжлэх ухааны докторын зэргийг тус тус хамгаалсан. Функциональ хүнс судлал, биоорганик 

хими, байгалийн нэгдлийн химийн чиглэлээр сургалт судалгааны ажлыг эрхлэн профессорын 

багийг удирдан ажилладаг. Энэ чиглэлээр 7 доктор, 60 гаруй магистрын ажлыг удирдан 

хамгаалуулсан. Тэрээр Journal of Natural products, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 

Applied Microbiology and Biotechnology, Lipids, Plant Systematics and Evolution, Journal of High 

Resolution Chromatography, Journal of Oleo Science, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 

зэрэг олон улсын нэр хүндтэй гадаад болон дотоодын сэтгүүлүүдэд 200 гаруй эрдэм 

шинжилгээний бүтээлтэй.  
 

Үндсэн багаж тоног, төхөөрөмж 

 
Зураг-1 фертентѐр, Shanghai Biological Science Inc. компанийн DGF-5L загварын ширээний 

шилэн ферментер нь 5 литрийн багтаамжтай, хүчил, шүлтэд тэсвэртэй борсиликатан шилэн их 

биетэй бөгөөд танк,  температур хянагч, систем хянагч гэсэн гурван үндсэн хэсэгтэй. 

Ферментацийн процесс явуулах, микробын ферментацийн орчин шалгах, ферментацийн 

процессын параметрийг хянах, ферментацийн процессыг тохируулах зэрэгт ашиглана. Зураг-2 

хөлдөөн хадаагч LGJ-12 загварын хөлдөөн хатаагч нь бүтээгдэхүүний биохимийн, биологийн 

болон өнгө, үнэр, амт, тэжээллэг шинж чанарыг алдагдуулахгүйгээр усгүйжүүлдэг, 

бүтээгдэхүүнийг удаан хугацаанд хадгалах зорилгод хэрэглэнэ. Зураг-3 hc-3018r маркийн өндөр 

хурдны хөргөлттэй центрифуг энэ нь дулаанд мэдрэмтгий биоматериалууд – уураг, энзим, 

бусад био-бэлдмэлийн дээж ялган авахад ашиглагддаг. Микро хяналтын дижитал дэлгэцтэй, 

бүх хэсэг нь гангаар хийгдсэн,  дуу чимээ багатай багаж.  
 

Хамтын ажиллагаа:  

АШУИС-ийн цөм лаборатори, Ургамал газар тариалангийн лаборатори, Дарханы ХААИС-ийн 

химийн лаборатори,  Германы Дузельдорфийн их сургууль, Тайваний их сургууль, Кореа их 

сургууль,  АПУ ХК, Сүү ХК, ШУА-Хими, хими технологийн хүрээлэн, Кейзо Арихара Япон 

улс, Китасато их сургууль, Хүнсний аюулгүй байдлын лаборатори, БНХАУ-ын Өвөр Монголын 

их сургууль, Биомолекулын лаборатори, БНХАУ-ын ХААИС, БНСУ-ын Чунгбукийн үндэсний 

их сургууль  
 

Судалгааны үр дүн:  

Патент 3, олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо 50 байна.  
 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:    54 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  МУИС-ийн хичээлийн  1 дүгээр байрны 221 тоот  

http://link.springer.com/journal/11746
http://link.springer.com/journal/253
http://link.springer.com/journal/606
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4168
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4168
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0960894X
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5.4.  ЭХ ОРНЫ ЭРДЭС ТҮҮХИЙ ЭД БОЛОН ОРЧНЫ ХИМИЙН ХАВСАРСАН 

СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Эрдэс түүхий эдийн био уусалтын судалгаа, хүнд металлын биосорбцын судалгаа, стандарт 

загвар зохион бүтээх судалгаа  
 

Лабораторийн эрхлэгч:  

С.Даваасүрэн, 2009 онд Шинжлэх ухааны докторыг Монгол улсад хамгаалсан. 1984 онд 

Химийн ухааны докторын зэргийг Болгари улсад хамгаалсан.  
 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Тус лабораторид бактерийн тэжээлт орчинг ариутгах автоклав, усан болон дисперс орчны гэрэл 

шингээлт, сарниулалтыг хэмжих спектрофотометр, нефелометр, орчны рН болон потенциал 

тодорхойлох рН/mV-метр, ус нэрэгч, термостат, ламинар бокс, аналитик жин, уусалтын 

төхөөрөмжүүд, центрифуг, микроскоп, бүх төрлийн шигшүүр, инкубатор зэрэг багаж тоног 

төхөөрөмж суурилуулагдсан. 

 

Стандарт: ISO Class 5,Class 100(Fed 209E) 
Агаарын хурд: ≥0.3 м/с 
Дуу чимээ: ≤ 62 дБ 
Гэрэлтүүлэг: ≥ 300Lx 
Хангамж: ~220 В/50Гц 
Онцлог: Үнэгүй технологийн патенттай гүйдэг 

хаалган системтэй. Дотор талдаа агаарын урсгал 

эргэлдэж байдаг ба дээрээ яндантай. Нүүрэн 

талын хяналтын бүсэд агаарын хаалтан 

хамгаалалттай. Олон төрлийн цахилгааны 

аюулгүй байдлыг хамгаалах системтэй. 

Мэдрэгчтэй дижитал дэлгэцтэй SAT132609 BCM-1300A маркийн биологийн 

ламинар агаарын урсгалын шүүгээ 

 

Эргэх хурд: 40-250 эрг/мин 
Эргэх хүрээ, 30 мм 
Багтаамж: 9*500 мл, 12*250 мл 
Температурын хязгаар: +3-50С0.5С 
Хугацааны хязгаар: 0-999 мин 
Хэмжээ, мм: 770570590 
Био-уусалт нь хутгалтын хурд, температураас 

хамаардаг учир процессыг явуулахад хамгийн 

тохиромжтой температур, хутгалтыг тогтмол 

байлгадаг багаж Термостаттай сэгсрэгч, агааржуулагч 
(THZ-82N) 

 

Хамтын ажиллагаа:  

ШУА-ийн Хими, хими технологийн хүрээлэн, Монгол улсын Боловсролын их сургуулийн 

Химийн тэнхим, Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий 

газрын нэгдсэн лаборатори, “Хан Лаб” ХХК-ийн химийн лаборатори  
 

Судалгааны үр дүн:  

Батлуулсан стандарт 7, хэрэгжүүлсэн төсөл сэдэвт ажил 10 
 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:    18 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны  219 тоо 
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ЗУРГАА. ХИМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ, МАТЕРИАЛ СУДЛАЛЫН 

ЧИГЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

6.1.  ШИНЭ МАТЕРИАЛЫН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Эрдэс, материалын хими-инженерчлэлийн судалгааг физик-хими, коллоид хими, химийн 

термодинамикын онол практикийн үүднээс тус тус харьцуулан судалж, технологийн ерөнхий 

болон суурь үр дүнг тодорхойлж байна.  
 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Ц.Эрдэнэбат, “Байгалийн хатуу уусмал эрдсүүдийг термохимийн аргаар боловсруулан 

цементийн гидравлик идэвхийн сайжруулагч нэмэлт компонент гарган авах физик-химийн 

судалгаа” сэдвээр MУИС-д докторын зэрэг хамгаалсан.  
 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Ган бөмбөлөгт, гариган загварт тээрэм /Зураг 1*/ нунтаглах, Гадаргууг идэвхжүүлэх, ВМ-400 

Desktop Electromotion Рresser, FYD /Зураг 2**/ бүтцийн физик-механик шинж чанарт нөлөөлөх, 

лабораторийн зуух бүтцийн физик-химийн шинж чанарыг өөрчлөх, фотоэлектрик колориметр 

гэрэл шингээлтийн мужид бодисын агуулгыг тодорхойлох, сэгсрэгч төхөөрөмж уусмал ба 

бодис, жижиг хэсгийн урвалдах чадварт нөлөөлөх, лабораторийн зуух, Kewei /Зураг 3***/ 

бБүтцийн физик-химийн шинж чанарыг өөрчлөнө.  

 
Хамтын ажиллагаа:  

Австрийн Венийн их сургуулийн Эрдэс, материалын химийн хүрээлэн, хатуу биетүүд, металл 

болон силикат материалын хими-инженерчлэлийн чиглэлээр, Аaлто их сургуулийн материалын 

хими инженерчлэлийн тэнхим, Эрдсийн боловсруулалт ба баяжуулалт, пирометалургийн хими 

инженерчлэл чиглэлээр, Солонгосын Керамик инженер технологийн хүрээлэн, керамик 

материалууд: карбид болон силицид материалын хими инженерчлэлийн чиглэлээр, Иватегийн 

Хими инженерчлэлийн сургууль, органик бус материалын хими инженерчлэл, материалын 

синтез, бүтцийн судалгааны чиглэлээр, Дорнод Сибирийн Технологи-менежментийн улсын их 

сургуулийн Барилга-тоног төхөөрөмжийн факультет, БНХАУ, Цинхуа их сургууль, Барилгын 

материалын инженерчлэлийн тэнхимтэй тус тус хамтран ажиллаж байна. 

 

Cудалгааны үр дүн:  

5 патент, 2 патентын мэдүүлэг, олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд 5 өгүүлэл хэвлүүлсэн, 1 

сэдэвт ажил гүйцэтгэж байгаа. 

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  23 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 326-А, 116 тоотууд  
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6.2.  ШИНЭ МАТЕРИАЛЫН ХИМИ ТЕХНОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Химийн цэвэр нэгдлүүд болон байгалийн эрдэс түүхий эдэд тулгуурлан тусгай зориулалтын 

шинэ төрлийн материал гарган авах  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Б.Очирхуяг, 2008 онд Япон улсын Нагоягийн их сургуулийн Инженерийн сургуульд нунтаг 

материал судлал, эрдсийн баяжуулалтын чиглэлээр инженерийн докторын зэрэг хамгаалсан. 

Керамик материалын технологи, нано композитын чиглэлээр судалгааны ажлаа голлон хийдэг.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: 

Жижиг хэсгийн хэмжээс тодорхойлогч (Particle size analyzer –Nanophox, Sympatec, Germany) 

материалын нунтаглалт болон тархалтын хэмжээг тодорхойлох бөгөөд нанометрээс микро метр 

хүртэлх жижиг хэсгийн хэмжээс, тархалтын хувь, жижиг хэсгийн талст бүтцийг тодорхойлох 

боломжтой өндөр түвшний судалгааны зориулалтын багаж юм. 

Өндөр температурын шатаах зуух (Furnace - BH, China) химийн цэвэр болон байгалийн 

нэгдлүүдийг өндөр температурт синтезлэх зориулалттай бөгөөд 1600
0
С хүртэл хадаах 

боломжтой. 

Бөмбөлгөн тээрэм (Ball mill - Haji Eng, Korea) түүхий эдийг нунтаглах, хатуугийн синтез 

явуулах зориулалттай бөгөөд 20 нм хүртэл нунтаглах боломжтой.  

Хүчит гэсэн гариган бөмбөлгөн тээрэм (Strengthened planetary ball mill - 

PM400, Retsch, Germany) эрдэс түүхий эд болон синтезийн материалыг 

10 мм-ээс 0.1 микро метр хүртэл нунтаглах боломжтой, эргэлтийн хурд 

өндөртэй сайн чанарын материалаар хийгдсэн бөгөөд зөвхөн нунтаглах 

төдийгүй механохими, нунтаглалтын аргаар шинэ төрлийн синтез 

материал гарган авах боломжтой, өндөр түвшний судалгаанд 

зориулагдсан багаж юм. 

 

Хамтын ажиллагаа:  

Тус лабораторийн судалгааны ажлууд нь “Инженер технологийн дээд боловсрол” төслийн 

хүрээнд хэрэгжүүлж буй судалгааны төслийн нэг хэсэг бөгөөд бид хамтын ажиллагааны 

хүрээнд Япон улсын Миязаки их сургуулийн Инженерийн сургуулийн харьяа профессор 

К.Шиоморигийн лаборатори, БНСУ-ын Чангвоны үндэсний их сургуулийн Материалын 

шинжлэх ухаан ба инженерчлэлийн сургуулийн харьяа профессор Х.К.Чойгийн 

лабораториудтай хамтарсан судалгаа явуулж байна. 

 

Судалгааны үр дүн:  

Хамтарсан судалгааны хүрээнд Азийн судалгааны төв болон МУИС-ийн санхүүжилттэй 

төслүүдийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ойрын хугацаанд нано керамик ба хөнгөн цагаан, зэс 

суурьт композитын судалгаагаар олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүллүүд хэвлүүлэхээр 

бэлтгэж байна. Монгол орны керамикийн болон хөнгөн цагааны түүхий эдийн баяжуулалтын 

судалгааны үр дүнгээр оюуны өмчийн бүтээл мэдүүлээд байна. Сүүлийн жилүүдэд хэвлүүлсэн 

бүтээлүүд: 

H.Choi, J.Lee, H.Hong, J.Gu, J.Lee, H.Yoon, J.Choi, Y.Jeong, J.Song, M.Kim, B.Ochirkhuyag, New 

evaluation method for the kinetic analysis of the grinding rate constant via the uniformity of particle 

size distribution during a grinding process, Powder Technology, 2.28, Vol.247, (2013) 44-46.  
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S.Kim, H.Chung, H.Jeong, B.Lee, B.Ochirkhuyag, J.Lee, H.Choi, The study of heat transfer for 

nanofluid with carbon nano particle in an exhaust gas recirculation (EGR) cooler, Heat and Mass 

Transfer, 0.93,  Vol.49, (7) (2013) 1051-1055.  

B.Munkhbayar, M.Bat-Erdene, D.Sarangerel, B.Ochirkhuyag, Effect of the collision medium size on 

thermal performance of silver nanoparticles based aqueous nanofluids, Composites Part B, 2.61, 54 

(2013) 383-390.  

B.Munkhbayar, D.Dorjderem, D.Sarangerel, B.Ochirkhuyag, Effect of N719-Dye adsorption into 

composition of different sized TiO2 films for photovoltaic performance of the dye-sensitized solar 

cells, Nanoscience and Nanotechnology Letters, 1.44, Vol.5, (7) (2013) 741-749.  

B.Munkhbayar, M.Bat-Erdene, B.Ochirkhuyag, D.Sarangerel, B.Battsengel, H.Chung, H.Jeong, An 

experimental study of the planetary ball milling effect on dispersibility and thermal conductivity of 

MWCNTs-based aqueous nanofluids, Materials Research Bulletin, 1.96 Vol.47 (12) (2012) 4187-

4196.) 

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  48 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 5 дугаар байрны 103 тоот 
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ДОЛОО. ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН СУДЛАЛ-ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН 

ЧИГЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

7.1.  УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Тус лаборатори нь цэвэр болон бохир усны хими (макро болон микро элементийн агуулга), 

физик (рН, ЦДЧ, ИАП, температур гэх мэт) болон биологийн (гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч 

нийт колиформ, дулаанд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн колиформ) параметрүүдийг хэмждэг. Мөн 

гадаргийн усны гүнд орших хурдас- седиментийн хатуу дээжний химийн найрлага, 

седиментийн сүвийн химийн усны найрлагыг тодорхойлдог.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Т.Энхдөл, БНСУ-ын Мѐнгжи Их Сургуульд, 2008  онд докторын зэрэг хамгаалсан.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Тус шинжилгээг дараах багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан тодорхойлдог. Үүнд: UV-VIS 

спектрофотометр, ион сонгомол электрод (Меttler-toledo), элементийн анализатор (Varian EL 

elementar) зэрэг нарийн мэдрэмтгий багажнаас гадна лабораторийн үндсэн хэрэглээний багаж 

тоног төхөөрөмжүүдтэй.  

 
 

Хамтын ажиллагаа:  

ACF-Монгол, НВЦ ХХК, MIH ХХК, Бороо Гоулд, хувь хүн болон судлаачид (Д.Дорж, Ц.Соѐл-

Эрдэнэ, Т.Энхдөл нарын удирдаж байгаа төслүүд)  

 

Cудалгааны үр дүн:  

Монгол-Тайваны хамтарсан “Туул голын ѐроолын хурдсын бохирдол, түүнийг бууруулах 

технологийн судалгаа” (2013-2015), “Өмнөговь аймгийн гүний усны хоруу чанарын үнэлгээ” 

(2015- Kurita Water Environment Foundation), “Ариутгалын бодис гарган авах давсны 

электролизѐрын горимын судалгаа” (2015-MIH LLC), “Гадаргийн ус болон хурдсын бохирдлыг 

бууруулах био нэвчимтгий хаалтын судалгаа” (2015-МУИС залуу судлаачийн грант)    

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ: 28 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 331 тоот    
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7.2.  ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ АНАЛИЗИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:   

Хөрс, ус, агаар, биологийн объект, химийн бохирдуулагчид, химийн хэмжил зүй, хүрээлэн буй 

орчны бохирдол (хөрс, ус, агаар), бохирдлыг бууруулах судалгаа, дипломын болон төгсөлтийн 

дараах шатны сургалтад оролцдог. Эрдэм шинжилгээний гэрээт болон төсөлт ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэдэг.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

О.Болормаа, 2001 онд ОХУ, Эрхүүгийн их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан. Хөрс, ус, 

агаар, биологийн объектын элементийн анализ, химийн бохирдуулагчид, химийн хэмжил зүй 

болон гол, давст нуур, уурхайн хаягдал усны физик-хими, ерөнхий химийн шинжилгээг 

багажит болон уламжлалт аргуудаар хийж гүйцэтгэдэг.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Рентген флуоресценци, Genius 9000 XRF, USA, Mg-U. Рентген флуоресценци, Genius 9000 XRF, 

USAMg-U, Мультипараметр, Hanna HI 9828, USA, DO, рН, ORP, ToC, P, EC, Sal, анализатор, 

ТА-Lab, Russia Se, As, Pd, Cu, Zn, Cd, I, Hg, хий хэмжигч,  Drager X-5000, Germany CH4, H2S, 

NO2, CO, SO2, ууссан устөрөгч хэмжигч,  ENH-1000, ууссан устөрөгч  

     
Хамтын ажиллагаа:  

Эрхүүгийн их сургууль, Беларусийн Шинжлэх ухааны академи, Сибирийн Байгалийн нөөцийн 

институт, Мияазакигийн их сургууль, Токио хотын их сургууль, Тайваны Синика академи, 

Солонгос, Гуанжугийн Шинжлэх ухаан,  технологийн хүрээлэн, Солонгосын Шинжлэх ухаан 

технологийн их сургууль, Чонбүк их сургууль, Чангвон Үндэсний их сургууль, Анкарагийн их 

сургууль, Геологийн төв лаборатори, Багануур ХХК, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Мацүзакаяа ХХК, 

Монхимо ХХК  

 

Судалгааны үр дүн:  

Патент 1, ашигтай загвар 1, үндэсний стандарт 2, ном, сурах бичиг, гарын авлага 9, эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл /ОУ-н сэтгүүлд/ 23, дотоодын мэргэжлийн сэтгүүлд 4, эрдэм 

шинжилгээний хурлын бүтээл 51, нийт төсөл 11  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:   46,9 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 7 дугаар байрны 106 тоот   
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7.3.  ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН СУДЛАЛ-ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Хүрээлэн буй орчны судалгаа-инженерчлэлийн лаборатори нь анх 2001 онд Германы эрдмийн 

солилцооны алба (DAAD) болон МУИС-ийн дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан. Одоо ус, агаар, 

хөрс, хог хаягдлын судалгааны ажил хийж байна.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Ч.Сономдагва, 2009 онд МУИС-д Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн 

судалгааны ажлаар докторын зэрэг хамгаалсан. О.Алтансүх, 2010 онд МУИС-д “Голын 

урсацын болон чанарын загварчлалын асуудалд” сэдвээр докторын зэрэг хамгаалсан.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Агаарын тоосонцрын болон утааны найрлага тодорхойлох, усны анализын, хөрсний судалгааны 

багаж төхөөрөмжүүдтэй. 

 
Хамтын ажиллагаа:  

Английн RORO тусламжийн байгууллага, Япон Улсын Каназава болон Миязакигийн их 

сургууль, Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын Хамгаалалтын захиргаа, НҮБХХ-ийн 

Байгаль орчны нэгж, Инженер, технологийн дээд боловсрол төсөл, ИнжГеоТех ХХК, 

БОНХАЖЯ, OSF, Азийн хөгжлийн банкны дэд төслүүд зэрэгтэй хамтарч сургалт-судалгааны 

багаж худалдан авч байна.  

 

Cудалгааны үр дүн:  

“Улаанбаатар хотын хог хаягдлын талбай, үнсэн сангийн судалгаа” төсөл, “Улаанбаатар хотын 

агаарын чанарын судалгаа”, Хүрээлэн буй орчны бохирдлын гэрээт ажлууд жилд дунджаар 5 

орчим, Хөв цөөрөм байгуулах тохиромжтой газрын үнэлгээ гэх мэт судалгааны төслүүд 

хэрэгжиж байна. Үүний зэрэгцээ ном, сурах бичиг 5, олон улсын эрдэм шинжилгээний өгүүллэг 

5, үнэсний хэмжээний өгүүллэг 4, хурлын эмхэтгэл 8, ашигтай загвар 2 байна.  

 

Эзэмшиж буй талбайн хэмжээ:  54 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 7 дугаар байрны 301 тоот 
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НАЙМ. ЭЛЕКТРОНИКИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛИЙН 

ЛАБОРАТОРИ 

8.1.  СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЛАБОРАТОРИ 

Лабораторийн зориулалт:  

Тус лаборатори нь сэргээгдэх эрчим хүчний хөтөлбөрийн бакалавр, магистрын түвшний 

оюутнуудад сэргээгдэх эрчим хүчний технологи, арга ухааны туршилт, судалгааны аргаар 

дадлагажуулан сургах, Монголын нөхцөлд зохимжтой сэргээгдэх эрчим хүчний системийг 

зохиомжлох,  дэвшилтэт шийдлийг боловсруулах судалгаа хөгжүүлэлт явуулахад ашиглаж 

байна.  

 

Лабораторийн эрхлэгч:  

Сэргээгдэх эрчим хүчний хөтөлбөрийн багийн ахлагч, дэд профессор A.Aмарбаяр, 2006 онд 

Токиогийн ХАА ба техник технологийн их сургуульд “Хуурай бүс нутаг дахь нарны фото 

цахилгаан үүсгүүрийн судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. 2010 он 

хүртэл Япон улсын Аж үйлдвэрийн дэвшилтэт технологийн үндэсний төв, Нарны зайн 

судалгааны төв (AIST-RCPV)-д нарны зайн зохиомжлол, туршилт-үйлдвэрлэлийн ажил хийсэн 

туршлагатай.  

 

Үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж:  

Нарны эрчмийн нийлбэр цацраг хэмжигч Пиранометр EKO MS-802, НФЦҮ судалгааны 

зориулалттай автомат удирдлагатай тоног төхөөрөмжүүд, I-V curve tracer гэх мэт, Нарны спектр 

хэмжигч Spectroradiameter, EKO MS-700, Аморф, Моно болон Поли кристал Цахиурт 

туршилтын НФЦҮ дэлгэцүүд, бусад туршилтын тоног төхөөрөмжүүд ашиглагдаж байна. Тус 

лабораторийг 2011 онд байгуулж, Японы Хонжѐ сангийн хандив дэмжлэгээр сургалт, 

судалгааны багаж төхөөрөмжөөр тоноглосон. 

 
Хамтын ажиллагаа:  

AIST-RCPV, Otani Kenji; TUS, Ueda Yuzuru; TUAT, Akisawa Atsushi; Japan Weather Association, 

JWA, Itagaki  

 

Cудалгааны үр дүн:  

УБ хотын утааг бууруулах нарны агаарын халаагуур, Нарын вакуум коллекторын судалгаа 

боловсруулалт, Монгол улсын нарны энергийн нөөцийг тодорхойлох мэдээллийн бааз Solar 

Irradation DB  

 

Эзэмшиж буй талбайн нийт хэмжээ:   40 м
2
 

 

Хаяг, байршил:  

МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 501 тоот, дээвэр  


