
ИДЭР ИХ СУРГУУЛЬ 

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН 
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

ЦАЛИНТАЙ ДАДЛАГА

ХАМГИЙН САЙН ГАДААД 

ХАРИЛЦААТАЙ  

Хаяг.

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 

Оюутны гудамж – 7

Утас: 9985-9958; 321950 



Мэргэжлүүдийн давуу тал, онцлог – Япон улсад Өндөр цалинтай дадлага

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН

1. Хүнсний технологийн тэнхим

• Кансай нисэх буудал

• Royal in catering

• EIC групп

• Uokuni Sohonsha компани (Уокуни Сохонша)

2. Нийгмийн ажилтан, Нийгмийн ухааны багшийн тэнхим

• Sunwells групп

3. Бизнесийн удирдлагын тэнхим (аялал жуулчлалын менежмент)

• Kariyushi hotel

• Haneda airpott

• Narita airport

4. Мэдээлэл, технологийн тэнхим (IT Компьтер, программ)

• CAL компани

• Pasona групп

ИДЭР ИХ СУРГУУЛЬ



Ворлд Бизнес Партнер ХХК

 Олон улсын хөдөлмөрийн хөтөлбөрт хамрагдаж, 

суралцах 

 Япон хэлний болон япон соёл, боловсролд 

суралцах 

 Японд нэг жилийн цалинтай дадлагажиж, Монгол 

дахь сургалтын төлбөрөө олох 

 Маш бага зардлаар хөтөлбөртөө хамрагдах 

 Сургуулиа төгссөний дараа Япон улсад ажиллаж 

амьдрах боломж нээгдэх

• Манай Идэр сургууль Олон улсын дадлагажигч оюутан хөтөлбөрт хамрагдаж 2019 оноос
эхлэж Япон улсын “World Business Partner” компанитай гэрээ байгуулан ажиллаж энэ хугацаанд
зөвхөн ХҮТЭА мэргэжлийн 30 гаруй дадлагажигч оюутнуудыг Японд явуулаад байна.

• Японд байх хугацаанд /очиход нь тосохоос эхлээд эрүүл мэнд, ажил төрөл, аюулгүй байдал,
интернэт холбоогоор хангах/ зэрэг бүх талаар “World Business Partner “ компани хариуцаж
ажиллаж байгаа.

Дадлагажигч оюутан хөтөлбөрийн давуу талууд:



• 2018 оноос хойш “World Useful“ зуучилагч компанитай
хамтран ажиллаж байна.

• Дадлагажигч оюутнууд дөрвөлсөн гэрээ хийж явдаг. Үүнд: 
(ИИС - Ворлд бизнес партнер - зуучилагч байгууллага – оюутан)

Хамтын ажиллагаа “World Useful“ ХХК



Хамтын ажиллагаа “World Useful“ компани

2020 оны 12 сарын 05

ХҮТЭА мэргэжил 4 оюутан Япон улсыг 
зорьсон.

Дараагийн ээлжинд явах ХҮТЭА-н 1,2-р 

курсын оюутнууд хэлний хичээлээ үзэж 

судлаж байна. 

Оюутнууд Япон хэлний N3, N4 түвшинг 

хангасан байх ёстой.



ХҮНСНИЙ ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМ

Тэнхмийн эрхэм зорилго:

Эрүүл органик хүнс үйлдвэрлэлийг зөв

эрхэлж, хүн амыг хэрэгцээт хүнсээр хангах,

мэргэжлээрээ тив дэлхийн түвшинд ажиллаж

чадахуйц мэдлэг, чадвартай өөртөө итгэлтэй

мэргэжилтэнг сургаж бэлтгэнэ.

Мэргэжил: Хүнсний үйлдвэрийн технологи-эрүүл ахуй

Олон улсын дадлагажигч оюутан хөтөлбөрт хамрагдаж, 

Япон улсын гэрээ байгуулсан компаниуд:

• Кансай нисэх буудал

• Royal in catering

• EIC групп

• Uokuni Sohonsha компани (Уокуни Сохонша)



Осака хотын Кансай олон улсын нисэх

онгоцны буудал нь хиймэл арал дээр

байрладаг. Уг далайг хаягдал хогоор

дүүргэж хийсэн байдаг.

 1951 онд байгуулагдсан Нисэх онгоцны хоол

бэлтгэх, борлуулах үйл ажиллагаа явуулдаг.

 Нислэгийн хоолыг улсын хэмжээнд 3 үйлдвэр

40 орчим агаарын тээврийн компаниудад өгдөг.

 Үйлдвэрүүд Фукуока, Осака, Окинавад байдаг.

 Кансай үйлдвэр нь нийт 968 ажилчидтай. 600

орчим нь түнш компаниудын ажилчид

ажилладаг.

ROYAL HOLDINGS co., Ltd.



 Суралцах хугацаандаа 1 жилийн

хугацаатай дадлагжигч оюутанаар Япон

оронд цалинтай дадлага хийх боломжтой.

\сарын цалин 4.5-5 сая төг\

 Япон хэл хэрхэн сурч байгаагаас хамаарч курс

харгалзахгүй явах боломжтой.

ХҮТЭА мэргэжлийн давуу тал, онцлог 

EIC - “И АЙ СИ” Компани нь 2003 онд 

байгуулагдсан бөгөөд 200 гаруй ажилтантай. 

Энэхүү компани нь: 

• цэцэрлэг,

• эмнэлэг,

• асрамжийн газар,

• авто сургууль,

• үл хөдлөх хөрөнгө гэх мэт олон үйл 

ажиллагаа явуулдаг компани юм.

Кобе хот



“И АЙ СИ” Компани

ХҮТЭА-3,4 курс

• Б.Дашдулам

• Б.Намуунцэцэг

• Х.Хүчүгүр

• О.Халиун-Эрдэнэ 

Эмнэлэг болон асрамжийн газрын хоол хүнс 

хариуцсан хэсэгт хувиарлагдан дадлага хийсэн.



ROYAL HOLDINGS co., Ltd.

Онгоцны хоолны катерингийн үйлдвэр
In-flight catering business 

Дадлагажигч оюутнууд

ХҮТЭА -3р курс

• С.Лхамноржмаа

• Д. Ганчимэг

• Н.Гэрэлмаа

• Ж.Сугарсүрэн 



In-flight catering business 



АХМАДЫГ АСРАХ ГАЗАР  

‘’株式会社 EIC Co.,ltd ‘’

Дадлагажигч оюутнууд: 

ХҮТЭА-4 курс 
• Б.Мишээлт
• Г.Төгс-Отгон
• Ч.Ганбаяр



НАГАТА-ын АХМАДЫГ 

АСРАХ ГАЗАР  

‘’株式会社 EIC Co.,ltd ‘’

Дадлагажигч оюутнууд: 

ХҮТЭА-3,4 курс 

• Б.Золзаяа

• Д.Булгантамир

• Ц.Доржмаа

• Б.Сэлэнгэ



Дадлагажигч оюутны амьдардаг байр, орчин 





Оюутны чөлөөт цаг



Нийгмийн ажил, Нийгмийн ухааны багшийн тэнхим 

“会社概要 company”,  САНВЭЛС компани

Ахмад настны асрамжийн газар (даатгалын болон 

төлбөртэй),

 Ахмад настанд зориулсан орон сууцны

худалдаа

 Гэрээр асрах, сувилах、асаргааны төлөвлөгөө 

зохиох

 Aсрамжийн зориулалтын хэрэгсэл түрээслэх

худалдах

 Асаргаанд зориулсан байрны засал

 Асаргааны эрчимжүүлсэн сургалт
Каназава төв компани

(дадлагын төв)

Токио төв компани

Осака салбар 

Фукуока салбар

Ишикава, Тояама, Фукуокад нийт 20 асрамжийн

газартай 

Мэргэжил: Нийгмийн ажилтан



 Сувилагчтай цаг

 Ор засах

 Биеийг арчиж өгөх

 Живх солих

 Хооллох

 Хэвтэр засах

Ажлын өдөр ба ажлын нөхцөл  
Мэргэжлийн давуу тал, онцлог   

 Нийгмийн ажлын ур чадвар 

эзэмших,

 Өндөр цалинтай дадлага 

хөтөлбөрт хамрагдах 

боломжтой. 



Дадлагажигчийн амьдрах 
орчин



Бизнесийн удирдлагын тэнхим 

Олон улсын дадлагажигч оюутан хөтөлбөрт

хамрагдаж, Япон улсын гэрээ байгуулсан

компаниуд:

• Kariyushi hotel

• Haneda airpott

• Narita airport

Мэргэжлийн давуу тал, онцлог: 

 1 сарын 3.300.000 - 4.500.000 төгрөг,

 1жилийн хугацаанд 50.000.000 ₮ цалинтай

ажиллана

 дадлагын кредит тооцно

 Япон улсад амьдрах байр, хоолыг

байгууллага хариуцна

 Японы иргэнтэй адил эрүүл мэндийн

даатгалд хамрагдана.

Мэргэжил: Аялал жуулчлалын менежмент 



Мэдээлэл, технологийн тэнхим

Олон улсын дадлагажигч оюутан хөтөлбөрт хамрагдаж Япон улсын 2 компанитай 

гэрээ байгуулсан.

Мэргэжлийн давуу тал,онцлог: 

- Төгсөгчид Япон улсад үндсэн ажилтан болж төгсөх чадварыг эзэмшдэг.

 CAL Co., Ltd нь Японд мэдээллийн

технологи, механик төхөөрөмжийн зураг

төсөл гэх мэт олон талт салбарт 1200

инженер ажиллуулдаг.

 Toyota, Mitsubishi зэрэг компаниудын

аутсорсинг ажлыг гүйцэтгэдэг.

 Япон улсын Токио, Фукуока зэрэг 10

байршилд албан ёсны оффисуудтай.
2. Pasona групп

1. CAL компани

Мэргэжил: IT Компьтер, программ



Аралын Япон 
улсыг зорих 

аялал 
үргэлжилсээр.... 



Хамгийн сайн гадаад харилцаатай сургууль 

ХҮТЭА-н тэнхим: Тэнхмийн эрхлэгч багш, Б.Энхтуул

2021.06.16


