Суурь судалгааны төслийн үр дүнгийн даалгаврын биелэлтийн бүтээгдэхүүн
нийлүүлэлт
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2017 ОНД ДУУССАН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ 40 ТӨСЛИЙН ҮР ДҮНГИЙН ДААЛГАВРЫН
БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭЛТ
НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ, НОМ, ТОВХИМОЛ
П.Алтанцог
/Шинжлэх ухааны
академийн Физик
технологийн хүрээлэн/
Б.Баяртогтох
/Монгол Улсын их
сургууль/

Газрын
ховор
элемент
агуулсан материал гарган
авах, шинж чанарын судалгаа

“Монгол орны шилний түүхий эд, шилний
шинж чанар” ном 2017 он, 183 хуудастай

Монгол орны шавьжийн
олон янз байдал

Bayartogtokh, B. et al. 2016. Common Insects of
Mongolia. National Institute of Biological
Resources, Incheon. Doohyun Publishing Co.,
Korea. 468 pp. ISBN 978-89-6811-258-4 93490
Government Publications Registration Number
11-1480592-001210-01

Bayartogtokh, B. et al. 2015. Important Plants of
East Asia: Endemic Plant Stories. East Asia

Biodiversity Conservation Network, Pocheon,
256 pp. ISBN 978-89-97450-29-9 96480
Government Publications Registration Number
11-1400119-000240-01
Д.Батмөнх
/Шинжлэх ухааны
академийн

Нарны идэвхжлийн үеийн
идэвхт муж, үзэгдлүүдийн
бүтэц, динамикийн судалгаа

Астрономийн цаглабар, 2016-2018 он

Нар
болон
альтернатив
энергийн
үүсгүүрийн
физикийн суурь судалгаа

Академич
Б.Чадраа,
С.Баяннасан
“Цахилгаан” танин мэдэхүйн цуврал ном-4,
ШУА, Улаанбаатар хот -2015

Одон орон, геофизикийн
хүрээлэн/
Н.Энэбиш
/Шинжлэх ухааны
академийн
Физик технологийн
хүрээлэн/

Б.Амарсанаа
/Шинжлэх ухааны
академийн Хими,
химийн технологийн
хүрээлэн/
Б.Дамдинсүрэн
/Шинжлэх ухаан
технологийн их
сургууль/

Я.Авирмэд “Шинжлэх ухаан -30 секунд”
орчуулгын ном, Улаанбаатар хот 2016
Гадаргын болон гүний ус,
хөрсний чанарын үнэлгээ,
тэдгээрийн бохирдлыг
бууруулах судалгаа

Х.Мөнхзаяа,
Б.Амарсанаа,
Ц.Сэлэнгэ.
“Уусмал найруулах аргачлал” Оюутнуудад
зориулсан гарын авлага, ШУТИС, Алмаз
пресс, 2017 он.

Монгол хэлний үргэлжилсэн
яриа таних систем зохион
бүтээх

Б.Дамдинсүрэн
“Тоон
дохионы
боловсруулалт” сурах бичиг, 2017 он, “Ном
хур” хэвлэлийн газар

Б.Дамдинсүрэн “Ярианы дохионы тоон
боловсруулалт. Компьютержсэн ярианы
синтез, автомат яриа танилт”, 2014 он, “Ном
хур” хэвлэлийн газар
Г.Баяраа
/Хөдөө аж ахуйн их
сургуулийн харъяа
Ургамал, газар
тариалангийн хүрээлэн/

Их нууруудын хотгорын
бүсийн
таримал
жимс
жимсгэний
генофондын
цуглуулга,
судалгаа,
тарималжуулах

Г.Баяраа ба бусад. Монгол орны байгалийн
чацарганы тархалт, нөөц. ХХ-8, R and N
хэвлэх үйлдвэр, УБ.2016 он
ХАА-н
таримлын
сортын
Улаанбаатар, 2017 он. х. 196-206.

ШИНЭ, ШИНЭЧИЛСЭН ТЕХНОЛОГИ

каталоги.

Г. Баяраа
/Шинжлэх ухааны
академийн

Монгол орны хүчтэй газар
хөдлөлийн
голомтын
динамик
параметрүүдийн
харьцуулсан судалгаа

Сул хөдлөлтөөр голомтын орчим хүчдэлийн
чиглэл тогтоох арга

Хүнс хөнгөн үйлдвэрийн
уургаар баялаг хоёрдогч
түүхий
эдийг
гүнзгийрүүлэн боловсруулах
биохими-технологийн
судалгаа

Элэг
хамгаалах
“Ливерон”

Арьс шир боловсруулах явц
дахь рН хэлбэлзэл ба
коллагены хөөлтийн зэргийг
бууруулах судалгаа

“Арьс ширний үсийг хадгалж авах, органик
идээгээр идээлэх арга зөвлөмж”

Монголын хөгжил: судалгаа,
бодлогын хөгжил

Монгол зан үйлийн нэвтэрхий толь. Оюуны
боть.

Одон орон, геофизикийн
хүрээлэн/

Т.Ган-Эрдэнэ
/Шинжлэх ухааны
академийн Хими,
химийн технологийн
хүрээлэн/

С.Дашбал
/Шинжлэх ухааны
техникийн их
сургуулийн Хөнгөн
үйлдвэрийн судалгаа
хөгжлийн хүрээлэн/
Г.Чулуунбаатар
/Шинжлэх ухааны
академийн

биологийн

идэвхит

“Холимог уургийн гидролизат”

Философийн хүрээлэн/
ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ, СТАНДАРТ

Т.Ган-Эрдэнэ
/Шинжлэх ухааны
академийн Хими,
химийн технологийн
хүрээлэн/

Д.Рэгдэл
/Шинжлэх ухааны
академийн

Хүнс хөнгөн үйлдвэрийн
уургаар баялаг хоёрдогч
түүхий
эдийг
гүнзгийрүүлэн боловсруулах
биохими-технологийн
судалгаа

MNS 6602:2016, Биологийн идэвхт
бүтээгдэхүүн “Силлихол”. Техникийн
шаардлага.

Монгол орны зарим зүйл
мөөг,
эмийн
ургамлын
биологийн идэвхийн болон
фитохимийн судалгаа

М.Думаа, (2017) Их шүүдэргэнэ өвсний
газрын дээд хэсгийн түүхий эдийн
үйлдвэрлэгчийн фармакопейн өгүүлэл

MNS 6612:2016, Уургийн задралын
бүтээгдэхүүний шинжилгээний арга.

Физик технологийн
хүрээлэн/
ЗААВАР ЗӨВЛӨМЖ, АРГАЧЛАЛ
Монгол хүн амын дунд
булчин
хатангирших
хажуугийн хатуурал өвчний
өвчлөл, тархалт, нас баралт,
шалтгаан
хүчин
зүйлс,молекул
генетикийн
зарим шинж байдал

Я.Эрдэнэчимэг

1.”Булчин хатангирших хажуугийн хатуурал
өвчний оношлогоо, эмнэлзүй, эмчилгээ”
аргачилсан зөвлөмж

2.”Булчин хатангирших хажуугийн хатуурал
өвчнийг нөхцөлдүүлж буй удамзүйн шинж
байдал, молекул генетикийн судалгааны
аргууд” аргачилсан зөвлөмж

/Анагаах ухааны
хүрээлэн/
3.”Булчин хатангирших хажуугийн хатуурал
өвчний оношлогоо, эмнэлзүй, эмчилгээ”
практик зөвлөмж
Я.Дагвадорж
/Анагаахын шинжлэх
ухааны үндэсний их
сургууль/

Н.Энэбиш
/Шинжлэх ухааны
академийн

Монгол хүний зарим генийн
полиморфизм,
зарим
витаминууд
ба
вируст
хепатитын хамаарал

Архаг вируст хепатит (онош эмчилгээ)

Нар
болон
альтернатив
энергийн
үүсгүүрийн
физикийн суурь судалгаа

Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний
хөгжил”сэдэвт
Хэлэлцүүлгээс
гаргасан
зөвлөмж - 2015 он

Физик технологийн
хүрээлэн/

Р.Мижиддорж
/Шинжлэх ухаан
технологийн их
сургууль/

Айл өрхийн халаалтанд Сэргээгдэх эрчим
хүчний технологийг ашиглах шийдлүүд-2017
“Хур тунадас татруу байх
үеийн уур амьсгалын онцлог,
түүний экосистемд үзүүлэх
эрсдлийн судалгаа”

“Ойрын 10 жилд тохиолдож болзошгүй
гандуу үеийн экосистемийн эрсдлийг
бууруулах зөвлөмж”

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БҮТЭЭЛ

Р.Хоролжав
/Шинжлэх ухааны
академийн

Биополимер, бага молекулт
нэгдлийг
соно,
фотобиофизикийн судалгаа

Соно, фотофлуорометрт аналоги-дижитал
хувиргагч нэмж тоноглосон холболт. Улсын
бүртгэлийн дугаар 20-0002835

Физик технологийн
хүрээлэн/
Д.Рэгдэл
/Шинжлэх ухааны
академийн

Монгол орны зарим зүйл
мөөг,
эмийн
ургамлын
биологийн идэвхийн болон
фитохимийн судалгаа

“Алтан гагнуурын (Rhodiola rosea L.) хуурай
хандыг электрофорезийн эмчилгээнд
зориулан гаргаж авах арга”, гэрчилгээний
дугаар №4006, Улсын бүртгэлийн дугаар №
5106

Монгол хүн амын дунд
булчин
хатангирших
хажуугийн хатуурал өвчний
өвчлөл, тархалт, нас баралт,
шалтгаан
хүчин
зүйлс,молекул
генетикийн
зарим шинж байдал

Монгол орны хүн амын дундах булчин
хатангирших хажуугийн хатуурал өвчний
өвчлөл, тархалт, эмнэлзүйн хэлбэрүүд,
онцлог. Дугаар № 9291

Монголын хөгжил: судалгаа,
бодлогын хөгжил

Монгол улсын Засгийн газар, УИХ-ын
нийгмийн бодлого боловсрол, соёл, шинжлэх
ухааны байнгын хороонд хүргүүлэх зөвлөмж

Физик технологийн
хүрээлэн/
Я.Эрдэнэчимэг
/Анагаах ухааны
хүрээлэн/

Г.Чулуунбаатар
/Шинжлэх ухааны
академийн
Философийн хүрээлэн/

Соно, фотолюминометрт аналоги-дижитал
хувиргагч нэмж тоноглосон холболт . Улсын
бүртгэлийн дугаар 20-0002834

Монгол орны хүн амын дундах булчин
хатангирших хажуугийн хатуурал өвчний
SOD1 генийн D90A мутаци болон C90orf72
хексануклеотидын давталтын түгэл молекул
генетикийн шинжилгээнд илэрсэн нь.
Дугаар № 9292

