2018 ОНД АВСАН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ГРАНТ
Академич Ш.Нацагдоржийн бүтээл туурвил дахь нэгдсэн төрт ёсны үзлийн тусгал
ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэн
Н.Ариунгуа
Монголын гадаад улс төрийн харьцаа 1850-1911 сэдэвт бүтээлийн судалгаа
ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэн
О.Батсайхан
БНМАУ-ын шинжлэх ухааны хүрээлэн 1930-1960
ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн
П.Пунсалдулам
Монголын хуучин чулуун зэвсгийн дурсгалт газруудын байршил зүйн нарийвчилсан
судалгаа
ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэн
Я.Цэрэндагва
Тогтовортой хөгжил ба хүмүүний ертөнц
ШУА-ийн Философийн хүрээлэн
Ш.Ариунаа
Аж үйдлвэрийн хөгжлийн бүсийг тодорхойлох, нэгдсэн зураглал хийх аргачлалыг
боловсруулах
ШУА-ийн Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн
Д.Баттогтох
Ц.Дамдинсүрэнгийн судалгааны өв
ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн
Г.Билгүүдэй
Ардын уламжлалт нэр томьёо, үг хэллэгийн өв
ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэн
Б.Золжаргал
Монголын менежментийн өв судлалын бүтээлийг нэгтгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Г.Батхүрэл
Монгол орны ой зохион байгуулалт бүтээл гаргах
ШУА-ийн Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн
Д.Цэндсүрэн
Улаанбаатар хотын унд, ахуйд ашиглаж буй усны бохирдлоос хүний эрүүл мэндийг
хамгаалах үндэслэл
ШУА-ийн Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн
Ч.Жавзан
Монгол орны зарим нуурын шаймий хавчийн нөөц, ашиглах хамгаалах
ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
Ч.Аюушсүрэн
Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд ургамлын дасан зохилдолгоо
ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
И.Түвшинтогтох

Ургамлын өвчний эсрэг антагонист идэвхтэй актиномицетүүдийн судалгаа
ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
Ж.Норовсүрэн
Болзошгүй хүчтэй газар хөдлөлтийг урьдчилан таамаглах аргазүйг боловсруулах
ШУА-ийн Одон орон, геофизикийн хүрээлэн
Ц.Батсайхан
Уул уурхайн тэсэлгээнээс үүсэх сейсмо -акустик долгионы тархалтыг нарийвчлан
тодорхойлох
ШУА-ийн Одон орон, геофизикийн хүрээлэн
Ч.Баярсайхан
Биологийн системд үүсэх чалаат радикалын судалгаа
ШУА-ийн Физик технологийн хүрээлэн
М.Тамара
Органик бус бодис, бүтээгдэхүүний найрлага тодорхойлох стандарт арга зүй
ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэн
Ш.Нямдэлгэр
Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх транс тосны судалгаа
ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэн
Н.Эрдэнэчимэг
Эвтектик хөдлөлтийн аргаар хаягдал ус цэвэршүүлэх технологийн судалгаа
ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэн
М.Туяа
Малын гадар, дотор паразитийн эсрэг үйлчилгээтэй Ивомик тарилгын бжлдмэлийн
технологи боловсруулж, туршин сорих
ХААИС-ийн харъяа Мал эмнэлгийн хүрээлэн
Б.Бямбаа
ХАА-н салбарын эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын санхүүжилтийн судалгаа
ХААИС-ийн харъяа Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
М.Бямбасүрэн

