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Эрхэм хүндэт ахмадуудынхаа амар амгаланг айлтгаж, ирж буй XYII жарны “Урвуулагч”
хэмээх Шороон гахай жилдээ аз хийморьтой, эрүүл энх байхын өлзийтэй ерөөлийг өргөн
дэвшүүлж байна.

Ирж буй Шороон гахай жил Та бидний хувьд олон тэмдэглэлт үйл явдал тохиож байна.
Орчин цагийн цэргийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх цэргийн эрдэм судлалын ажлын
анхны (нэгж цэргийн түүх судлалын төвийг байгуулсан) суурийг тавьснаас хойш нэгэн
жаран болжээ. Харин Батлан хамгаалах яамны бүтцэд Цэргийн эрдэм шинжилгээний
институтыг байгуулснаас хойш 40 жил, БХЯ-ны ШУТЗ-ийг байгуулснаас хойш 30 жил
өнгөрсөн байна. Эдгээр байгууллагуудын тэгш ойг тэмдэглэж өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд
Та бидэнд хийж бүтээх ажил нэлээд байна.

БХЭШХ-ийн эрдмийн хамт олон эдгээр ойг угтаж дараах гурван цогц бүтээл туурвилыг
Та бүхэнтэй хамтран туурвих саналтай байгаа юм. Үүнд: 1. “Цэргийн эрдэм судлал
нэгэн жаранд” гэсэн нэртэй түүхийн бүтээл
;
2. “Цэргийн эрдэм судлал нэгэн жаранд түүхчилсэн зургийн цомог” гэсэн
альбом
;
3. “Цэргийн эрдэмтдийн дурсамж”
гэсэн эмхэтгэл
.
Та бүхний дээрх бүтээл туурвилд оролцох оролцоо, хувь нэмэр их юм аа.
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Нэг. Бүтээлийн товч агуулга нь:
1. “Цэргийн эрдэм судлал нэгэн жаранд” гэсэн нэртэй бүтээлд: цэргийн эрдэм
шинжилгээний байгууллага, судлаачдынхаа бүтээл, туурвилаа багцалж үнэлж дүгнэх;
эрдэм шинжилгээний ажилтан, эрдэмтдийнхээ бүтээл туурвилаас онцгой зарим ач
холбогдол, үр өгөөжийг тэмдэглэх, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, тэдгээрийн
тогтолцоо, үйл ажиллагааг он дарааллаар түүхчлэн бичих, эрдэм шинжилгээний
байгууллагуудад ажиллаж байсан ахмадууд, одоо ажиллаж буй хүмүүсийн эрдмийн
ажлын агуулгыг түүхэнд тодотгон оруулж, мөнхжүүлэх, алдаршуулах.
2. “Цэргийн эрдэм судлал нэгэн жаранд түүхчилсэн зургийн цомог” гэсэн
альбомд:
цэргийн эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг удирдаж, цэргийн шинжлэх ухаанд хувь
нэмрээ оруулсан захирал, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга болон шинжлэх ухааны доктор
(Sc.D), цэргийн ухааны доктор (Ph.D)-ууд, төв (сектор)-ийн дарга нар, эрдэм
шинжилгээний ажилтан, туслах ажилтнуудын тухай зураг, дэлгэрэнгүй тайлбар зэргийг
багтаах.
3. “Цэргийн эрдэмтдийн дурсамж” гэсэн нэртэй дурсамжийн эмхэтгэлд: Ахмадуу
д болон эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын дурсамжийг оруулах юм. Нэг.Захирлууд,
эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга нарын дурсамж; Хоёр.Төв (сектор)-ийн дарга нарын
дурсамж; Гурав. Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), доктор (Ph.D)-уудын дурсамж; Дөрөв.
Судлаачдын дурсамж; Тав. Туслах ажилтнуудын дурсамжийг оруулах бөгөөд тухайн үед
хамт ажиллаж байсан бие бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн он, цаг, хугацааг тодорхой бичих нь
чухал байх болно.

Хоёр. Ахмадууд болон БХЭШХ-ийн судлаачид хэрхэн оролцох тухай товч
танилцуулга:
1. "Цэргийн эрдэм судлал нэгэн жаранд” гэсэн нэртэй бүтээлд: ахмадууд болон
БХЭШХ-ийн судлаачид өөр өөрсдийн эрхэлж явуулсан гол гол судалгаа, эрдэм
шинжилгээнийхээ бүтээл болон эрдэм шинжилгээний хурлын талаар, тэдгээрийн ач
холбогдол, үр өгөөж, цэргийн амьдрал, практикт нэвтрүүлсэн байдлыг бичнэ. 1-4
нүүрийн хэмжээтэй материал байна;
2. "Цэргийн эрдэм судлал нэгэн жаранд түүхчилсэн зургийн цомог” альбомд:
ахмадууд болон БХЭШХ-ийн судлаачид өөр өөрсдийн өнгөт цээж зураг, өөрийн түүх,
эрдэм судлалын бүтээлийн жагсаалт, тэдгээрээс нэгээс хоёр ширхэг гол бүтээлийн зураг,
хүрээлэн, төвүүдийн тэмдэглэлт үйл явдлыг харуулсан зураг, баримт бичгийн хуулбар
байж болно; Нэг хүний ганцаарчилсан зураг – 1, гэр бүл, хамт олонтойгоо авахуулсан
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бол – 2-3 ш байна.
3. "Цэргийн эрдэмтдийн дурсамж”-д бүх амхадууд болон БХЭШХ-ийн судлаачид
өөр өөрсдийн дурсамжийг бичиж өгнө. Багтаамж нь А4 цаасны нэг талд 2-8 нүүр байж
болно. Үсгийн фонд нь arial, хэмжээ нь 12 pt байна. Дурсамжийн агуулга нь: хамтран
ажиллаж байсан эрдэмтэн, судлаачдын болон өөрийн эрдэм судлалын ажлыг явуулж
байсан тухай, аргазүй, аргачлалтай холбоотой дурсамж байвал сайн. Өөрийн чинь
удирдсан, оролцсон бүтээл, туурвилд хамтран ажиллаж байсан хүмүүсийнхээ оруулсан
хувь нэмрийг дурсан бичиж болно.

Ахмадууд Та бүхэн өөр өөрсдийн харьяалагдаж байсан төв (сектор)-ийн дарга нартайгаа
байнга холбоотой байж, дээрх материалаа төвүүдийн дарга нараар дамжуулан, эсвэл
шууд хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор (Ph.D), хурандаа Ч.Баттулгад
энэ оны 5 дугаар сарын 1-ны дотор өгнө.

Холбогдох утас:

Хурандаа Б.Мөнхсайхан -99195474;

Хурандаа Ч.Баттулга - 89193676;

Бригадын генерал Ч.Сосорбарам - 99719700;

Хурандаа Т.Соронзонболд - 99020823;

Хурандаа Ц.Гандорж - 99299073;

Дэд хурандаа Д.Содномцог - 88027028;
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Ахмад Т.Сүхбаатар – 99064287;

Ш.Паламдорж – 99153000.

Цахим шуудан: mids@mndu.gov.mn, gannaranmn2001@gmail.com

Та бүхнийг хүндэтгэсэн:

БХЭШХ-ийн захирал, доктор (Ph.D), профессор, хурандаа Б.Мөнхсайхан
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