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ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

БОЛОВСРОЛ: 

 Техникийн ухааны докторын зэрэг, ШУТИС, 2011. 

Докторын ажлын сэдэв: Тготвортой хөгжлийн хэв шинж, загварын судалгаа 

 Үйлдвэрлэлийн удирдлагын магистр, Уул уурхайн удирдлага мэргэжлээр. ШУТИС, 2002 

 Уул уурхайн инженерийн магистр, Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи 

мэргэжлээр. ШУТИС, 2001 

 Уул уурхайн баяжуулалтын технологийн инженерийн бакалавр, ТИС, 2000 

АЖЛЫН ТУРШЛАГА: 

 ШУТИС, ГУУС, УТС-д профессор. 2019 оноос одоог хүртэл 

 ШУТИС, ГУУС, УТС-д дэд профессор. 2012-2019 

 ШУТИС, УУИС, багш, ахлах багш. 2004-2012 

 ШУТИС, УУИС, гэрээт багш 2003-2004 

 Эрдэнэт УБҮ, ШТЛаб-д тээрмийн машинист, 2003-2003 

 Эрдэс Холдинг ХХК-д баяжуулагч инженер, 2002-2003 

 ТИС, УУС-д сургалтын мастер, 2000-2002 

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ: 

 БНХАУ, Бугат хот, Уул уурхайн баяжуулалтын технологи хөгжүүлэлт. 2007 

 ШУТИС, Багшлах эрхийн сургалт. 2004 

 ХБНГУ-ын ТАСИС төсөл, Ашигт малтмалын ордыг геостатистикаар үнэлэх. 2003 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ: 

 1. Б.Чинзориг. М.Базаррагчаа “Монгол улсын нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн хөгжлийн чиг 

хандлага”, Coal Mongolia-2019, УБ хот., 2019 он 

 Б.Чинзориг, Б.Намуунгэрэл “Ашигт малтмалыг баяжуулах технологи, өрөмдлөг 

тэсэлгээний ажлын харилцан хамаарал” Баяжуулагч сэтгүүл №3., Улаанбаатар хот. 2019 он 

 Б.Чинзориг, М.Пүрэв-Очир “Бага агуулгатай зэсийн хүрийг нуруулдан уусгах технологийн 

үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломж”., Баяжуулагч сэтгүүл №4., Улаанбаатар хот., 2019 он 

 Б.Чинзориг, П.Очирбат, Р.Мижиддорж “Обзор исследовательских работ по теме экология-

устойчивое разветие” Экологи-тогтвортой хөгжил сэтгүүл №15, "Эрдэс баялгийн нөөцийн 

үнэлгээний аргачлалыг тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалтай уялдуулан боловсруулах 

онолын судалгаа"., Улаанбаатар хот., 2020 он 

 Б.Чинзориг, Э.Самбуудорж, Д.Ганзориг “Ашигт малтмалын ордын захын агуулгыг 

тодорхойлох онол аргазүйн судалгаа”., Экологи-тогтвортой хөгжил сэтгүүл №15, "Эрдэс 
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баялгийн нөөцийн үнэлгээний аргачлалыг тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалтай 

уялдуулан боловсруулах онолын судалгаа"., Улаанбаатар хот., 2020 он 

БИЧИЖ, ХЯНАСАН НОМ СУРАХ БИЧИГ, ЭМХТГЭЛ 

 Chinzorig B., Munkhdelger Ts. Bibliography of the international journal “Кhurel togoot”, 

Ulaanbaatar., 2019. 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БОЛОН ТӨСЛИЙН 

АЖЛУУД: 

 Ачит ихт ХХК-ийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадварын матриц боловсруулах судалгаа, 

Багийн ахлагч.,2019 он, Эрдэнэт хот 

  “Голлох ашигт малтмалын хэтийн төлөвлийн судалгаа” төслийн уул уурхайн хэсгийн 

удирдагч., УУХҮЯам, УБ., 2017-2020 он. 

 “Эрдэнэт хотын геоэкологи, гидрогеологийн судалгаа” төслийн удирдагч., УБ., 2019 он. 

 "Эрдэс баялгийн нөөцийн үнэлгээний аргачлалыг тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалтай 

уялдуулан боловсруулах онолын судалгаа" ОХУ-ын Санкт-Петербургийн Уул уурхайн Их 

сургуультай хамтарсан төсөл., Ахлах судлаач., 2019 – 2021 он. 

 “Дорноговь аймгийн Өргөн сумын нутагт орших Хүрэн-1 ордыг ил аргаар ашиглах  техник 

эдийн засгийн үндэслэлийн тодотгол”. Удирдагч., УБ., 2020 он. 

 “Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ-ыг түшиглэн байгуулах ”Уул уурхай-Металлурги-Химийн 

үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн паркийн техник, эдийн засгийн 

үндэслэл., төслийн удирдагч., Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ., Улаанбаатар хот., 2020 он. 

 “Уул уурхай-Металлурги-Химийн үйлдвэрийн цогцолбор” үйлдвэрлэл, технологийн 

паркад байгуулах Хүхрийн хүчлийн үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл., төслийн 

удирдагч., Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ., Улаанбаатар хот., 2020 он. 

НОМ, СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА: 

 П.Очирбат, Ш.Баясгалан, Б.Чинзориг “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” багшийн ном, 

УБ 2004 он 

 С.Цэдэндорж. Б.Чинзориг нарын “Инженерийн лавлах - 7”, УБ., 2010 он 

 П.Очирбат “Оюутолгой: эрт, эдүгээ, ирээдүй” номын редактор., Улаанбаатар хот. 2010 он 

 П.Очирбат, Р.Мижиддорж, Б.Чинзориг, Ц.Эрдэнэцэцэг “Экологи- тогтвортой хөгжил 

№11” илтгэлийн эмхтгэл., УБ., 2011 он 

 Б.Чинзориг “Судалгааны ажлын семинар-1” хичээлийн гарын авлага., УБ., ШУТИС-

УУИС., 2012 он 

 Б.Чинзориг “Гипроэдийн засаг” хичээлийн гарын авлага., УБ., ШУТИС-УУИС., 2012 он 

 П.Очирбат, Б.Чинзориг нарын “Инженерийн лавлах - 8”, УБ., 2012 он 

 Б.Чинзориг “Тогтвортой хөгжлийн дөрөв дэх хэмжигдэхүүний онолын судалгаа”, нэг 

сэдэвт бүтээл., 2012 он 

 Ж.Ро, Н.Ж.Велэм, Ж.Тэмүүжин, Б.Чинзориг “Алтны хүдэр баяжуулах  технологийн 

үндэс”.Улаанбаатар хот. 2013  

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ: 

 2005 Б.Чинзориг, Я.Дашдондог. Хүрэн нүүрсээр шахмал түлш бэлтгэх. Ашигтай загвар 

 2010 Б.Чинзориг, Д.Хэрлэн, А.Бакей. З.Энхболд, Г.Занданшатар, Ц.Дамиран нар

 Хариуцлагатай уул уурхайн зарчим, шалгуур (судалгааны ажил) 

 2011.09.20. Б.Чинзориг. "Тогтвортой хөгжлийн дөрөв дэх хэмжигдэхүүний онолын 

судалгаа" ном 

 2013.10.20. Б.Чинзориг, James Daniel Rowe нар. ”Алтны хүдэр баяжуулах технологийн 

үндэс" бичмэл бүтээл 

 


