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НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙН УДИРДЛАГЫН AIRCON 2100 

АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМИЙН СУРГАЛТ, ДАДЛАГА

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 4 өдөр /32 цаг/ 
Сургалтын зорилго
 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтныг ИНД-65 дүрмийн 305.а.3.1 
шаардлагын дагуу сургалт, дадлагад хамруулан мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд:
 - Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний ажилтнууд

НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧДАД  ЗОРИУЛСАН НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ 
ТОХИОЛДОЛ, НӨХЦЛИЙН ДАВТАН СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 1 өдөр /8 цаг/ 
Сургалтын зорилго
 Нислэгийн удирдлагын зэрэглэл эзэмшигчдийг Иргэний нисэхийн багц дүрэм 
65.309.(г) дэх заалтын шаардлагын дагуу нислэгийн онцгой тохиолдол, нөхцөлийн 
сургалтад хамруулж холбогдох мэдлэг, ур чадвар, дадлагыг олгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд:
 - Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний нислэгийн удирдагч

АЭРОДРОМЫН НИСЛЭГИЙН УДИРДЛАГЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ӨМНӨХ 
СУРГАЛТ, ДАДЛАГА

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 4 долоо хоног /160 цаг/ 
Сургалтын зорилго
 Аэродромын нислэгийн удирдлагын зэрэглэл горилогчийг ИНД-65.305 (а) 1-р 
заалтад тавигдсан шаардлагын дагуу ажлын байрны өмнөх сургалт, дадлагад хамруулж, 
үндсэн мэдлэгийг сэргээж, ажиллах чадвар дадлагатай болгоход оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд:
 - Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний нислэгийн удирдагч

НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧ НАРТ  ЗОРИУЛСАН АГААРЫН НАВИГАЦИЙН 
ТООЦООЛОЛТЫН СЭРГЭЭХ БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:      8 цаг                                                                
Сургалтын зорилго
 ИНД-172,53(г).2 дахь заалтад тавигдсан шаардлагын дагуу үндсэн мэдлэгийг 
сэргээж, онцгой нөхцөл тохиолдлын үед ажиллах чадвар дадлагатай болгоход оршино. 

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд
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БҮСИЙН АЖИГЛАЛТЫН НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ 

ДАДЛАГЫН ӨМНӨХ СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:     120 цаг                                                                
Сургалтын зорилго
 Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн ажлын байрны дадлагын өмнөх 
сургалтад хамрагдагчдад Иргэний нисэхийн дүрэм 65-ын 65.303, 65.305 заалтуудын дагуу 
холбогдох мэдлэг, ур чадвар, дадлыг олгоно. 

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

ОЙРТОЛТЫН АЖИГЛАЛТЫН НИСЛЭГИЙН УДИРДЛАГЫН ЗЭРЭГЛЭЛ 
ГОРИЛОГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ДАДЛАГЫН ӨМНӨХ СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:   184 цаг                                                                
Сургалтын зорилго
 ИНД 65.303.(а). 1/-р заалт буюу “Энэ дүрмийн дагуу нислэгийн удирдагчийн 
тухайн зэрэглэлийн дагуу үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх шаардлагын хүрээнд 65.305 (a)-д заасан 
сэдвүүдийг багтаасан сургалтад амжилттай хамрагдсан байх” шаардлагыг хангаж, мэдлэг 
олгоход оршино. 

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧ, НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН 
АЖИЛТНУУДЫН СЭРГЭЭХ, ДАВТАН БОЛОН ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ, 

ТОХИОЛДЛЫН СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:     2 долоо хоног /80 цаг/
Сургалтын зорилго
 ИНД-172.53 (г). 2/-р, ИНД-65.309.(г). дугаар    заалтуудад тавигдсан шаардлагын 
дагуу үндсэн мэдлэгийг сэргээж, онцгой нөхцөл тохиолдлын үед ажиллах чадвар 
дадлагатай болгоно. 

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

БҮСИЙН АЖИГЛАЛТЫН НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧИЙН ПРОЦЕДУРЫН 
УДИРДЛАГЫН СЭРГЭЭХ БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:  32 цаг                                                                
Сургалтын зорилго
 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтныг ИНД-175.53.(г).2 болон 
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Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны Сургалт, дадлагын журмын 10.4.4 дэх 
заалтуудад тавигдсан шаардлагын дагуу үндсэн мэдлэгийг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН АНХАН 
ШАТНЫ СУРГАЛТ 

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 5 хоног /40 цаг/ 
Сургалтын зорилго
 Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудын мэргэжлийн анхан шатны сургалт нь өсөн 
нэмэгдэж буй олон улс болон орон нутгийн нислэгийн ихсэж буй хэрэгцээ шаардлагад 
тулгуурлан хэсгийн шинээр ажилд орсон ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, 
ажиллах хүчний нөөц бололцоог бэхжүүлэх, нэмэгдүүлэх үндсэн чиглэлтэй бөгөөд 
сургалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай зохион байгуулахад энэ сургалтын 
зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнууд

НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ДАВТАН 
СУРГАЛТ 

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 5 хоног /40 цаг/ 
Сургалтын зорилго
 Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудын мэргэжлийн давтан сургалт нь өсөн 
нэмэгдэж буй олон улс болон орон нутгийн нислэгийн хэрэгцээ шаардлагад өссөнтэй 
холбоотойгоор хэсгийн ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, ажиллах хүчний 
нөөц бололцоог бэхжүүлэх, нэмэгдүүлэх үндсэн чиглэлтэй бөгөөд сургалтыг мэргэжлийн 
өндөр түвшинд чанартай зохион байгуулахад энэ сургалтын зорилго оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнууд

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТАНИЛЦАХ СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:  160 цаг /3 долоо хоног/
Сургалтын зорилго
 Энэхүү сургалт нь Нисэхийн сургалтын төвийн “Үйл ажиллагааны үндсэн 
заавар””Хөтөлбөр боловсруулах журам” НСТЖ-09 зэргийг үндэслэн боловсруулагдсан 
ба нислэгийн удирдагч мэргэжлээр суралцах суралцагчдад зориулан иргэний нисэхийн 
талаар анхан шатны мэдлэг олгоно. 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Шинэ ажилтнуудыг хамруулах
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НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНЫ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:    480 цаг /12 долоо хоног/
Сургалтын зорилго
 Нислэгийн мэдээллийн ажилтан бэлтгэх сургалтад  суралцсанаар суралцагчид 
нислэгийн мэдээллийн ажилтны мэргэжил эзэмшиж, уг мэргэжилд тавигдсан шаардлагын 
дагуу ажиллах чадвар дадлагыг олгоно.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

ҮЗҮҮЛЭЛТЭД ТУЛГУУРЛАСАН НАВИГАЦИЙГ /PBN/ НИСЛЭГИЙН 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД АШИГЛАХ СУРГАЛТ, 

ДАДЛАГА

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:  8 цаг 
Сургалтын зорилго
 Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг (PBN) нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын 
үйлчилгээнд ашиглахад холбогдох мэдлэг, ур чадвар, дадлагыг олгоно. 

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮЗҮҮЛЭЛТЭД 
ТУЛГУУРЛАСАН НАВИГАЦИ (PBN-2)-ИЙН ХОЁРДУГААР ҮЕ ШАТЫГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ШИЛЖИХ СУРГАЛТ, ДАДЛАГЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:   16 цаг 
Сургалтын зорилго
 Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг (PBN) хоёрдугаар үе шатыг нислэгийн 
хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээнд ашиглахад холбогдох мэдлэг, ур чадвар, дадлагыг 
олгоно. 

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

БҮСИЙН НИСЛЭГИЙН УДИРДЛАГЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ГОРИЛОГЧИЙН АЖЛЫН 
БАЙРНЫ ДАДЛАГЫН ӨМНӨХ СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:   160 цаг /4 долоо хоног/ 
Сургалтын зорилго
 ИНД 65.303.(a).1/-р заалт буюу “Энэ дүрмийн дагуу нислэгийн удирдагчийн 
тухайн зэрэглэлийн дагуу үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх шаардлагын хүрээнд 65.305.(a)-д 
заасан сэдвүүдийг багтаасан сургалтад амжилттай хамрагдсан байх” шаардлагыг хангахад 
оршино. 
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Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

ОЙРТОЛТЫН НИСЛЭГИЙН УДИРДЛАГЫН ЗЭРЭГЛЭЛ ГОРИЛОГЧИЙН 
АЖЛЫН БАЙРНЫ ДАДЛАГЫН ӨМНӨХ СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:    160 цаг /4 долоо хоног/
Сургалтын зорилго
 ИНД 65.303.(a).1/-р заалт буюу “Энэ дүрмийн дагуу нислэгийн удирдагчийн 
тухайн зэрэглэлийн дагуу үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх шаардлагын хүрээнд 65.305.(a)-д 
заасан сэдвүүдийг багтаасан сургалтад амжилттай хамрагдсан байх” шаардлагыг хангахад 
оршино. 

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

ОЙРТОЛТЫН АЖИГЛАЛТЫН НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧИЙН ПРОЦЕДУРЫН 
УДИРДЛАГЫН СЭРГЭЭХ БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 8 цаг 
Сургалтын зорилго
 ИНД 172.53(г).2/- болон Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны  Сургалт, 
дадлагын журмын 10.4.4 дэх заалтуудад тавигдсан шаардлагын дагуу үндсэн мэдлэгийг 
сэргээж, ажиллах ур чадварыг  бататган сэргээхэд оршино. 
Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд

БҮСИЙН АЖИГЛАЛТЫН НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧИЙН ПРОЦЕДУРЫН 
УДИРДЛАГЫН СЭРГЭЭХ БОЛОН ДАВТАН СУРГАЛТ

Сургалтын төрөл:   Танхимын сургалт
Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 8 цаг 
Сургалтын зорилго
 ИНД-172.53 (г).2 болон Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны Сургалт, 
дадлагын журмын 10.4.4 дэх заалтуудад тавигдсан шаардлагын дагуу үндсэн мэдлэгийг 
сэргээж, ажиллах ур чадварыг бататган сэргээхэд оршино.

Сургалтад хамрагдах албан хаагч, ажилтнууд
 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтнууд


