ХШУИС-ийн ХБИТ-ийн Наношинжлэх ухаан, инженерчлэлийн (D078801)
хөтөлбөрийн хичээлүүдийн уялдаа холбоо (2020, хувилбар-2)
Математик 1б
MATH101 (3)

Математик 1в
MATH102 (3)

Физик
PHYS101 (3)

Физикийн үндэс
PHYS102 (3)
A

Мэргэжил сонгосны дараа
үзнэ.

B

А. Ерөнхий суурь

Үйлдвэрийн дадлагыг
мэргэшүүлэх хичээлүүдийн
агуулгаар 4 долоо хоногийн
хугацаатай нийт 96 цаг
хийнэ.

Б1. Мэргэжлийн
суурь (заавал
судлах)
Б2. Мэргэжлийн суурь
(сонгон судлах)

C

Эхний 6 улирлын голч оноо
2.7 ба түүнээс дээш оноотой
оюутан бакалаврын
судалгааны ажил сонгон
хийж болно.

Инженерийн математик
MATH180 (3)

Хэрэглээний математик*
APMA201 (3)

Инженерийн физик
PHYS180 (3)

A

Алгоритмын үндэс*
CSII200 (3)

Инженерийн
термодинамик*
ENGI202 (3)

Хэрэглээний хими*
ACHE201 (3)

Электроникийн үндэс*
EENG202 (3)

В1. Мэргэжлийн заавал
судлах
В2. Мэргэжлийн сонгон
судлах

Аналитик химийн
үндэс
CHEM220 (3)

Ерөнхий хими
CHEM205 (3)

Ерөнхий процесс
аппарат
ACHE302 (3)

Наноинженерчлэл
NANO306 (3)

Инженерийн термодинамик,
кинетик
CHEN304 (3)

Үйлдвэрийн химийн
лаборатори
ACHE309 (1)

Материал судлалын
үндэс
MTRL301 (3)

Инженерийн эдийн засаг,
эрсдлийн анализ
CHEN401 (3)

Физик хими
CHEM311 (3)

Нано бүтцэт материал
NANO305 (3)

Шингэний механик
CHEN302 (3)

Баяжуулалтын
технологи
ACHE406 (3)

Хичээлүүдийн уялдааг багш нарын хичээлийн тодорхойлолтоор боловсруулан, зурсан:
ХБИТ-ийн Наношинжлэх ухаан, инженерчлэлийн хөтөлбөр хариуцсан дэд профессор
………………………………………/ Х.Тэгшжаргал /

Компьютер тооцооллын
аргууд
NANO201 (3)

Органик хими
CHEM207 (3)

Үйлдвэрийн хими
ACHE301 (3)

Нанобүтцийн микроскоп,
спектроскоп
NANO402 (3)

Микро, нано систем
дэх материалын
боловсруулалт
MTRL407 (3)

C

Нано загварчлал ба симуляц
NANO302 (3)

Нанобиологи ба нано
анагаах ухаан
NANO303 (2)

Хэрэглээний биохими,
биотехнологи
BIOE309 (3)

Нимгэн үеийн технологи
NANO403 (3)

Гадаргуугийн
молекуляр процесс
NANO404 (3)

Квант химийн
тооцоолол
NANO409 (3)

Молекуляр динамик
загварчлал
NANO408 (3)

Бакалаврын
судалгааны ажил
THES400 (3)

Био физик хими
NANO401 (3)

ХБИТ-ийн Хөтөлбөрийн дэд хорооны ахлагч дэд профессор

Үйлдвэрийн дадлага
INTE303 (2)

Процесс дизайн
CHEN305 (3)

Наноэлектроник ба
оптоэлектроник
NANO410 (3)

Нанобиотехнологи
NANO406 (3)

Нанобио инженерчлэл
NANO411 (3)

Нано, Биоматериал
MTRL402 (3)

Наноматериалын хоруу
чанар
NANO407 (3)

/…... он ..... сар .... өдөр/

Хүлээн авсан:
Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
……………………………………… / Р.Цэрэнням /

B

/…... он ..... сар .... өдөр/

Хянасан:
………………………………………/ Р.Чинзориг /

Нанофизик
NANO304 (3)

/…... он ..... сар .... өдөр/

ТАЙЛБАР:

* Тэмдэгтэй хичээлүүдийг Б2
буюу мэргэжлийн суурь сонгон
судлах хичээлээр сонговол
мэргжлийн бусад хичээлүүдийг
үзэхэд илүү хялбар болно.

Чиглэлтэй битүү шугамаар
холбогдсон хичээлүүд нь өмнө
үзсэн байх шаардлагатай
залгамж хичээл буюу хичээлийн
уялдаа холбоо юм.

Ерөнхий суурийн тасархай
шугамаар холбосон
хичээлүүдийн аль нэгийг сонгон
судална.

