Сурагчийн ажил мэргэжлийн төлөвлөгөө
8 дугаар анги
Хот/Аймаг _____________________Дүүрэг/Сум____________________________________
Овог, нэр:___________________________________________________________________
Сургууль: ___________________________________________________________________
Анги: ________ Бүлэг: ________ Нас: _______ Хүйс: _____ эрэгтэй, _____ эмэгтэй
1. АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ХЭСЭГ
1.1 Хамгийн их бодож, мөрөөдөж байгаа 2 ажил эсвэл мэргэжлийг бичнэ үү!
1._________________________________

2. __________________________________

1.2 Арын хуудасны хүснэгтээс дор хаяж 3 ажил эсвэл мэргэжлийг сонгон бичнэ үү!
1._________________________________

2. __________________________________

3._________________________________

4. _____________________________ гэх мэт

1.3 Дээр дурдсан (1.1 болон 1.2) ажил эсвэл мэргэжлээс цаашид илүү судлах хүсэлтэй
байгаа 3 ажил эсвэл мэргэжлийн доогуур зурна уу!
АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ДААЛГАВАР: 9-р ангидаа ороод дараах 3 ажил эсвэл мэргэжлийн
талаар илүү ихийг олж мэдэх болно.
1.___________________

2. _____________________ 3.______________________

(эцэг эх, асран хамгаалагч, багш, найз нөхөд болон хамаатнуудаасаа асуух эсвэл ном, интернэт
вэбсайтаас мэдээлэл цуглуулах замаар илүү ихийг олж мэднэ)

2. СУРГАЛТЫН ХЭСЭГ
2.1 Таны хамгийн сайн сурдаг 3 хичээл юу вэ?
1.___________________

2. _____________________ 3.______________________

2.4: Танд хамгийн хэцүү санагддаг 3 хичээл юу вэ?
1.___________________

2. _____________________ 3.______________________

СУРГАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ДААЛГАВАР: 9-р ангид сурч байхдаа:
1. Одоо сайн сурч байгаа дараах 2 хичээлдээ илүү сайн сурах болно.
1.__________________________________

2. ____________________________________

2. Дараах 2 хичээл дээр илүү их анхаарч сурах бөгөөд сурлагын амжилтаа сайжруулахын тулд
бусдаас дэмжлэг авна.
1.__________________________________

2. ____________________________________

(эцэг эх, багш, найз нөхөд болон хамаатнуудаасаа асуух эсвэл ном, вэбсайтаас мэдээлэл 1
цуглуулах замаар илүү ихийг олж мэднэ)

3. БАТАЛГААЖУУЛАХ ХЭСЭГ
Дээр хийсэн сонголтыг зөвшөөрч гарын үсэг зурж баталгаажуулна уу!
______________________
Суралцагч

______________________
Эцэг эх, асран хамгаалагч

_____________________
Анги удирдсан багш

__________________________________________________________________________
14. ЭРГЭЖ ДҮГНЭХ ХЭСЭГ: 2016 оны 12 сард заавал эргэж дүгнэнэ.
Энэ суралцагч ажил мэргэжилтэй холбоотой судалгаагаа үр дүнтэй гүйцэтгэж байгаа эсэх:
Тийм / Үгүй
Энэ суралцагч анхаарал хандуулж суралцахаар төлөвлөсөн хичээлүүддээ ахиц гаргаж
байгаа эсэх: Тийм / Үгүй
8-р ангид суралцагсдын Ажил мэргэжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сурагч тус
бүрээр дүгнэж сургуулийн төвшинд хүснэгт хэлбэрээр бэлтгэн аймаг, дүүргийн
Боловсрол, соёлын газарт нэгтгэж 2020 оны 1 сарын 30-ны дотор Хөдөлмөр эрхлэх ур
чадварыг дээшлүүлэх төслийн aimagduureg@gmail.com, gerel@sfep.mn цахим шууданд
ирүүлнэ үү!
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АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
ХӨДӨЛМӨРИЙН
САЛБАР
-Хөдөө аж ахуй
-Загасчлал
-Ой мод
-Газар тариалан
-Мал аж ахуй
-Байгал орчин
-Аялал
-Чийрэгжүүлэлт
-Спорт
-Хууль
-Улс төр
-Маркетинг
-Худалдаа наймаа
-Үл хөдлөх хөрөнгө

-Аялал жуулчлал
-Зочлох үйлчилгээ
-Хүнсний хангамж
-Үйлчилгээ
-Төрийн үйлчилгээ
-Менежмент

-Санхүү
-Даатгал

-Архивын бичиг хэрэг
-Байгууллагын бичиг
хэрэг
-Барилга байгууламж
-Аюулгүй байдал
-Хог хаягдал

-Батлан хамгаалах
-Хил гааль
-Аюулгүй байдал
-Үйлдэрлэл
-Механик

АЖИЛ МЭРГЭЖИЛ
Хөдөө аж ахуй, ой мод, хөдөө аж ахуйн техникч, усан сангийн ажилтан,
галуу, нугас, загасны мэргэжилтэн, фермийн ажилтан, малчин гэх мэт
Фермер, ойн инженер, цэцэрлэгч, ойн аж ахуйн ажилтан, мод бэлтгэгч,
ургамал тариалагч, цэцэрлэгжүүлэгч
Мал аж ахуй эрхлэгч, малчин, малын арчилгаа, маллагааны сургагч,
малын эмч, эмчийн туслах
Хөтөч, спортын дасгалжуулагч, шүүгч, зааварлагч, спортын
байгууллагын ажилтан
Хуульч, өмгөөлөгч, шүүгч, шүүхийн нарийн бичиг, хууль сахиулагч,
хуулийн байгууллагын ажилтан
Зарлал, сурталчилгаа, маркетингийн мэргэжилтэн, дуудлагын төвийн
ажилтан, худалдааны нарийн бичиг, хангамжийн ажилтан, электрон
барааны худалдааны ажилтан, импортлогч, экспортлогч, загвар болон
худалдааны төлөөлөгч, олон нийтийн харилцааны мэргэжилтэн,
худалдагч, худалдааны туслах ажилтан, эмийн сангийн мэргэжилтэн,
үл хөдлөх хөрөнгийн агент, автомашин, түүний эд ангийн худалдааны
ажилтан, гудамжны худалдаа эрхлэгч гэх мэт
Тоглоомын газрын ажилтан, уран зураг, музей, аялал жуулчлалын
хөтөч, зөвлөгч
Талх, нарийн боовны тогооч, баарны ажилтан, махны худалдаа
эрхлэгч, жижиг хоол хүнсний тогооч, кафены ажилтан, тогооч, түргэн
хоолны тогооч, гал тогооны туслах ажилтан, мах шулагч, мах
жижиглэгч, зочид буудлын үйлчилгээний менежер, гэрийн үйлчлэгч,
зөөгч гэх мэт
Гэрээ, хөтөлбөр,төрийн үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчид
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал,
менежментийн болон байгууллагын шинжээч, зар сурталчилгаа,
худалдааны ажилтан, парк, фитнесс, спорт цогцолборын ажилтан,
кафе, ресторан, дуудлагын төв, камп менежер, гэрээ, хэрэглэгчийн
үйлчилгээний ажилтан, барилга байгууламж, корпорацийн үйлчилгээ,
инженер, санхүү, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, кочид буудал, дэн
буудал, мэдээлэл харилцааны технологийн дугуйлан, сувилал,
оффис, бусад угтах, зочлох үйлчилгээ, боловсролын үйлчилгээний
менежер, бодлого төлөвлөлт, практик, бүтээгдэхүүн, судалгаа,
хөгжлийн байгууллага, хангамжийн, тээвэр үйлчилгээний менежер
Нягтлан бодогч, аудит, нярав, банкны мэргэжилтэн, ажилтан, нягтлан
бодогчийн туслах, даатгал, мөнгөний зах зээл, статистик, цалингийн
нягтлан, зээл, түрээсийн ажилтан, зээл цуглуулагч, эдийн засагч,
эдийн засаг, хөрөнгийн үнэлгээчин, санхүүгийн брокер, санхүүгийн
дилер, санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөгч, менежер, даатгалын
мэргэжилтэн, ажилтан, хорогдол тооцогч, газрын эдийн засагч, гэх мэт
Архивын ажилтан, бүртгэлийн менежер, нярав, хүний нөөцийн нарийн
бичиг, бүртгэл хөтлөгч, хурал, цуглаан зохион байгуулагч, хувь хүний
туслах, хүлээн авагч, гэх мэт
Завь угсрагч, өрлөгчин, чулуун засалчин, мужаан, холбогч, цэвэрлэгч,
худалдагч, орон байрны цэвэрлэгч, бетон цутгагч, өргөх краны
машинист, барилгын дотоод заслын мэргэжилтэн, уул уурхайн дэд
бүтцийн мэргэжилтэн, угаалгын газрын ажилтан, будагчин, засалчин,
дахин боловсруулах хог хаягдлын мэргэжилтэн, аюулгүй ажиллагааны
мэргэжилтэн, гангийн үйлдвэрийн мэргэжилтэн, ажилтан, гагнуурчин,
мэргэжилтэн, барилгын бүтцийн мэргэжилтэн
Армийн офицер, гал, түргэн тусламжийн ажилтан, улсын байцаагч,
бодлогын шинжээч, цагдаа, шоронгийн ажилтан, хамгаалалтын
ажилтан, хамгаалагчид
Хавтаслагч, хэвлэх ажилтан, савхин эдлэлийн үйлдвэрийн
мэргэжилтэн, ажилтан, инженерийн байгууламжийн ажилтан,
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-Тээвэр
-Шуудан
-Хадгалалт

-Урлал
-Дизайн
-Фото зураг
-График дизайн
-Үзүүлбэр
-Тоглолт
-Мэдээллийн хэрэгсэл
-Харилцаа холбоо
-Компьютер
-Математик

-Шинжлэх ухаан
-Техник

-Инженер
-Уул уурхай

-Цахилгаан эрчим хүч
-Телехолбоо
-Нийгмийн ажил
-Шашин
-Боловсрол
-Сургалт
-Соёл
-Анагаах ухаан
-Эрүүл мэнд

-Хувь хүнд чиглэсэн
үйлчилгээ

баяжуулах үйлдвэрийн ажилтан, хүнс, ундаа, хуванцар, хаймар болон
хүнсний
худалдааны
туслах
ажилтан,
будаг,
металлын
үйлдвэрлэлийн
ажилтан,
машинист,
үйлдвэрийн
оператор,
бүтээгдэхүүн угсрагч, цуглуулагч, машинист, багаж төхөөрөмж хийгч,
модны үйлдвэрийн ажилтан гэх мэт модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн
мэргэжилтэн, ажилтан, оёдлын машины засварчин
Агаарын тээврийн мэргэжилтэн, машин угсрагч, тээврийн болон
хүргэлтийн нарийн бичиг, шуудангийн үйлчилгээний ажилтан,
автомашин, галт тэрэг, ачааны машины жолооч, жолооны багш, ачаа
тээврийн ложистик, усан тээврийн мэргэжилтэн, моторын механик,
моторын эд ангийн засварчин, галт тэрэгний замын ажилтан, вокзалын
ажилтан, агуулахын ажилтан, аялал жуулчлалын тээврийн
мэргэжилтэн
Загварын хувцас, гоёл чимэглэлийн дизайнер, дотоод заслын
дизайнер, гоёл чигмэглэлч, зураач, дархан
График, хэвлэлийн ажилтан, хэвлэлийн эх бэлтгэгч, зурагчин, зураг
урлалын хэвлэгч, хөгжүүлэгч гэх мэт
Жүжигчин, бүжигчин, зохиолч, номын редактор, урлагийн
байгууллагын захирал, найруулагч, кино, урлагийн мэргэжилтэн,
хөгжмийн мэргэжилтэн, уран нугараач, гэх мэт урлагийн тоглолт
хийхтэй холбоотой бүх мэргэжилтэн, техникчид
График, вэб дизайнер, сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтан,
мультмедиа мэргэжилтэн, вэб хөгжүүлэгч
Математикч, статистикч, компьютер сүлжээний мэргэжилтэн,
электроникийн инженер, мэдээлэл харилцаа технологийн инженер,
системийн шинжээч, мэдээлэл харилцаа технологийн худалдааны
мэргэжилтэн, мэдээлэл харилцаа технологийн аюулгүй байдал
хариуцсан мэргэжилтэн, мэдээлийн сан, системийн админ, мэдээлэл
харилцаа технологийн болон тестийн инженер, мэдээлэл харилцаа
технологийн техникч, сургагч, програм хангамж, техник хангамжийн
мэргэжилтэн
Химич, хүнсний судлаач, шинжлэх ухааны эрдэмтэн, мэргэжилтэн,
шинжлэх ухааны хүрээлэн лабораторийн техникч, хөдөө аж ахуй, ой,
байгал орчин, хүнс, амьдрал, анагаах ухаан, эм зүй, номын сан,
галерей, музейн техникч
Агааржуулагч, хөргөлтийн механикч, агаарын хөлгийн засварын
инженер, архитектур, барилгын техникч, автомашины цахилгаанчин,
өрмийн, уурхайн механикч, цахилгаанчин, электрон барааны
худалдааны ажилтан, иргэний, цахилгааны, цахилгаан механикийн,
химийн, материалын, үйлдвэрлэлийн, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхтэй
холбоотой ажил мэргэжил, уурхай, геологи, газрын тос, геофизик, хот
төлөвлөлт, автомашины их бие угсрагч гэх мэт
Цахилгаан эрчим хүч, холбооны инженер, техникийн ажилтан, энэ
чиглэлийн худалдааны ажилтан
Буяны байгууллагын ажилтан, шашин, нийгмийн ажилтан, халамжийн
ажилтан, нийгмийн бүлэг, нөхөрлөлийн ажилтан
Боловсролын зөвлөгөө, үйлчилгээний ажилтан, номын сан, номын
сангийн туслах, сургуулийн захирал, бүх түвшний боловсролын
байгууллагын багш, сургагч, их дээд сургуулийн профессор
Түргэн тусламжийн ажилтан, эмнэлгийн бүх нарийн мэргэжлийн эмч,
ажилтан, сувилагч, эрүүл мэндийн үйлчилгээний ажилтан, техникч,
эрүүл ахуйн мэргэжилтэн, ажилтан, эрүүл мэндийн сургалт,
сурталчилгааны ажилтан, эх баригч, сэтгэл засалч, хэл яриа заслын
мэргэжилтэн гэх мэт
Гоо сайханч, хувь хүн асрах ажилтан, ахмад настанг асрагч,
массажист, эрүүл мэндийн зөвлөгч, гэх мэт

Танд амжилт хүсье!
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