
АШУҮИС – Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт

Төгсөлтийн дараах сургалтын 

цахим бүртгэлийн заавар



ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРАГЛТЫН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

1. http://burtgel.mnums.edu.mn/ 

хаягаар нэвтэрнэ. 

2. Энд дарж бүртгүүнэ үү товч 

дээр дарна

2.1 Бүртгэлийн мэдээлэл засах бол өмнө 

нь бүртгүүлсэн Утасны дугаар, Нууц үгийг 

оруулан Нэвтрэх дарна



1-Р АЛХАМ: БҮРТГҮҮЛЭХ ХЭСЭГ

Бүх талбарыг үнэн зөв бөглөөд Элсэлтийн 

нийтлэг журмыг уншиж танилцан 

Хадгалах/Бүртгүүлэх товчийг дарна

Утасны дугаар нь нэвтрэх нэр болох тул 

үнэн зөв бөглөнө үү.

Бүртгүүлсний дараа утасны дугаар болон 

энд бөгөлсөн нууц үгийг ашиглан нэвтэрч 

бүртгэлийн дараагийн алхамд шилжих тул 

утасны дугаар, нууц үгийн мэдээллээ 

анхааралтай бөглөнө үү.



2-Р АЛХАМ: СУРГУУЛЬ СОНГОХ

2-р алхам: Сургууль сонгох хэсэг нь Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт сонгогдсон байгаа тул 

энэ алхамыг алгасаад дараагийн алхамд шилжинэ.



3-Р АЛХАМ: БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

3-р алхам: Бүртгэлийн хураамж 15.000 төгрөгийг Хаан банкны карт ашиглан төлсний дараа 

дараагийн алхамд шилжинэ. Картаар төлбөр төлөхдөө Төлөх гэсэн товч дээр дарна.



3-Р АЛХАМ: БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

3-р алхам: Бүртгэлийн хураамж төлөх хэсэг.

ЗӨВХӨН ХААН БАНКНЫ картаар гүйлгээгээ хийнэ үү. Уг карт нь Е-пин код авсан байх шаардлагатай.



3-Р АЛХАМ: БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

Бүртгэлийн хураамж амжилттай 

төлөгдсөн тохиолдолд ТӨЛСӨН 

төлөвт орсны дараа 4-р алхамд 

шилжих боломжтой.

4-р алхам буюу Дэлгэрэнгүй 

бүртгэл оруулах хэсэгт шилжих.



4-Р АЛХАМ: ДЭЛГЭРЭНГҮЙ БҮРТГЭЛ

Дэлгэрэнгүй бүртгэл хэсгийн шаардлагатай бүх мэдээллийг бөглөөд ХАДГАЛАХ товч дарна.

Жич: Бичиг баримтыг скайнердаж .pdf өргөтгөлтэй 1 файл болгон хавсаргана.

Зурган файлуудыг .pdf файл болгох бол https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf -ийг ашиглаж 

болно.

https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf


5-Р АЛХАМ: ХӨТӨЛБӨР СОНГОХ (Элсэх мэргэшлийн чиглэл сонгох)

Элсэх мэргэшлийн чиглэл сонгохын 

тулд Хөтөлбөр сонгох дээр дарна.

Таны сонгосон Элсэх мэргэшлийн 

чиглэл энэ хэсэгт харагдана.



5-Р АЛХАМ: ХӨТӨЛБӨР СОНГОХ (Элсэх мэргэшлийн чиглэл сонгох)

Энэ хэсэгт таны элсэн суралцах боломжтой 

мэргэшлийн чиглэлүүд харагдана. Энэ хэсгээс 

өөрийн элсэх гэж буй мэргэшлийн чиглэлийн ард 

байрлах СОНГОХ товчийг дарна.

Хэрэв таны суралцахыг хүссэн мэргэшлийн чиглэл 

харагдахгүй бол та Дэлгэрэнгүй бүртгэл хэсэгт 

орж дутуу мэдээллээ бүртгүүлнэ үү. Жишээ нь: 

Тухай сургалтын чиглэлд Лицензийн мэдээлэл 

заавал шаардлагатай байхад та Лицензийн 

мэдээллээ оруулаагүй бол таны элсэх 

мэргэшлийн чиглэл харагдахгүй байж болно.



5-Р АЛХАМ: ХӨТӨЛБӨР СОНГОХ (Элсэх мэргэшлийн чиглэл сонгох)

Таны сонгосон Элсэх мэргэшлийн 

чиглэл энэ хэсэгт харагдана.

Дээрх хэсэгт таны элсэхийг хүссэн Мэргэшлийн чиглэл сонгогдсон бол таны бүртгэл амжилтай 

хийгдсэн болно.

Сургалтын албанаас таны бүртгүүлсэн мэдээллийг шалгаад Элсэлтийн шалгалтыг товлон 

http://postgraduate.mnums.edu.mn вэб хаягаар зарлах болно.

http://postgraduate.mnums.edu.mn/

