
Ажлын байрны нэр Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж БЗД-ийн Эрүүл мэндийн төв, Амбулатори  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн жирэмсний хяналтын тусламж 
үйлчилгээ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо  2 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Эх барих эмэгтэйчүүдийн үндсэн мэргэжил олгох  сургалтанд 
хамрагдсан байх 

Ажлын туршлага Туршлага хамаарахгүй 

Ур чадвар  Англи хэлний мэдлэгтэй байх, 
Багаар ажиллах чадвартай байх, Хэрэглээний программуудыг 
эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага  Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг баримталдаг байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Улирал тутам хийсэн ажлын үр дүнгээр цалингийн 60 хүртэлх 
хувиар урамшуулах, бусад нийгмийн асуудал  

Байгууллагын хаяг Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв-БЗД-ийн 7-р хороо, Салбар 
1-р амбулаторийн байр, 312 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, и-
мэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Л.Болормаа 98078833, 
bolor_3050@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-наас 2021.07.10-ны 12.00 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Зүрхний ЭХО-ны эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв, амбулатори   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зүрхний хэв авиан оношилгооны тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Дотор судлалын үндсэн мэргэжил, зүрх судас болон зүрхний хэв 
авиан оношилгооны төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Туршлага хамаарахгүй 

Ур чадвар  Англи хэлний мэдлэгтэй байх, 
Багаар ажиллах чадвартай байх, Хэрэглээний программуудыг 
эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага  Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг баримталдаг байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Улирал тутам хийсэн ажлын үр дүнгээр цалингийн 60 хүртэлх 
хувиар урамшуулах, бусад нийгмийн асуудал  

Байгууллагын хаяг Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв-БЗД-ийн 7-р хороо, Салбар 
1-р амбулаторийн байр, 312 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, и-
мэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Л.Болормаа 98078833, 
bolor_3050@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-наас 2021.07.10-ны 12.00 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Хүүхдийн сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв, салбар хүүхдийн нэгдсэн 
эмнэлэг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хүүхдийн хэвтэн эмчлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-4 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Хүүхдийн сувилахуйн мэргэжил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Туршлага хамаарахгүй 

Ур чадвар  Англи хэлний мэдлэгтэй байх, 
Багаар ажиллах чадвартай байх, Хэрэглээний программуудыг 
эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага  Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг баримталдаг байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Улирал тутам хийсэн ажлын үр дүнгээр цалингийн 60 хүртэлх 
хувиар урамшуулах, бусад нийгмийн асуудал  

Байгууллагын хаяг Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв-БЗД-ийн 7-р хороо, Салбар 
1-р амбулаторийн байр, 312 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, и-
мэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Л.Болормаа 98078833, 
bolor_3050@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-наас 2021.07.10-ны 12.00 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Хүүхдийн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв, салбар хүүхдийн нэгдсэн 
эмнэлэг  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хүүхдийн хэвтэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Хүүхэд судлал үндсэн мэргэжил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Туршлага хамаарахгүй 

Ур чадвар  Англи хэлний мэдлэгтэй байх, 
Багаар ажиллах чадвартай байх, Хэрэглээний программуудыг 
эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага  Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг баримталдаг байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Улирал тутам хийсэн ажлын үр дүнгээр цалингийн 60 хүртэлх 
хувиар урамшуулах, бусад нийгмийн асуудал  

Байгууллагын хаяг Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв-БЗД-ийн 7-р хороо, Салбар 
1-р амбулаторийн байр, 312 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, и-
мэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Л.Болормаа 98078833, 
bolor_3050@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-наас 2021.07.10-ны 12.00 цаг хүртэл 

 
  



Ажлын байрны нэр Чих, хамар, хоолойн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв, амбулатори   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэжил эзэмшсэн байх  

Ажлын туршлага Туршлага хамаарахгүй 

Ур чадвар  Англи хэлний мэдлэгтэй байх, 
Багаар ажиллах чадвартай байх, Хэрэглээний программуудыг 
эзэмшсэн байх 

Тусгай шаардлага  Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг баримталдаг байх 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Улирал тутам хийсэн ажлын үр дүнгээр цалингийн 60 хүртэлх 
хувиар урамшуулах, бусад нийгмийн асуудал  

Байгууллагын хаяг Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв-БЗД-ийн 7-р хороо, Салбар 
1-р амбулаторийн байр, 312 тоот 

Холбогдох ажилтан, утас, и-
мэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Л.Болормаа 98078833, 
bolor_3050@yahoo.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-наас 2021.07.10-ны 12.00 цаг хүртэл 

 


