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Эрүүл мэндийн факультет

440 оюутан

Сувилахуйн тэнхим 100 оюутан

Хөдөлгөөн заслын тэнхим 80 оюутан

Хөдөлмөр заслын тэнхим 80 оюутан

Хэл яриа, сонсголын гажиг заслын 
тэнхим 80 оюутан

Радиологи, мэдээллийн ШУ-ны 
тэнхим 100 оюутан

1995 он - Отавара кампус

Анхны сакура модыг 

суулгаж байна

70 жилийн өмнө



Одавара кампус
Окава кампус

Токио Акасака 

кампус

Отавара кампус

Их сургуулийн 7 кампус, 

10 факультет, 10 мянган оюутан
Нарита кампус

大学院だけの
キャンパス
- Атами 

кампус

- Фүкүока 

кампус

Зөвхөн ахисан 
түвшний сургалт



НЭГ. Ирэх арван жил олон улсад эрэлттэй мэргэжлүүд

ХОЁР. Мэргэжлээ сонгоход зайлшгүй харгалзан үзэх ёстой зүйлс

Хэдийгээр хөдөлмөрийн зах зээл дээрх эрэлттэй мэргэжлүүдийг харах нь чухал ч нөгөө талд хувь хүний үзэл 

бодол, зан араншинд тохирох мэргэжил аль нь вэ гэдгийг судалж сонгох нь зөв юм. Мэргэжлээ сонгоход зайлшгүй 

харгалзан үзэх ёстой гурван зүйл бий.

1. Өөрийн сонирхол чухал.

2. Хүүхдийн авьяас, сэтгэц физиологийн онцлог шинж.

3. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг харгалзан үзэх гэж

СЭМҮТ-ийн Сэтгэл зүйн оношилгооны багийн ахлах зэрэгтэй эмч Ж.Нямцэцэг

ГУРАВ. Мэргэжил сонгохдоо гаргадаг алдаанууд

Түүнчлэн Залуучуудын хөгжлийн газрын дарга С.Сүх-Очир мэргэжил сонгохдоо гаргадаг алдаануудыг дурдсан.

• Өөрийгөө дутуу үнэлэх.

• Мөнгөнд үндэслэж сонголт хийх.

• Урт удаан хугацаанд хийх ажил, мэргэжлийн төлөвлөгөөгүй байх. 

• Эцэг, эхийн сонголтоор шийдвэр гаргадаг.

• Өмнөх ажлын туршлагад суурилж шийдвэр гаргах.

• Хичээлийг мэргэжилтэй адилтган сонгох явдал байдаг.

• Найз нөхдөө даган дуурайж мэргэжлээ сонгох гэх мэт

1. Мэргэжлийн сувилагч

2. Программ хангамжийн инженер

3. Ерөнхий ба үйл ажиллагааны менежер

4. Санхүүгийн менежер

5. Удирдлагын шинжээч

6. Зах зээлийн судалгааны шинжээч, маркетингийн мэргэжилтэн

7. Менежер

8. Эмнэлгийн болон эрүүл мэндийн үйлчилгээний менежер

9. Эмч, мэс засалч

10. Компьютер, мэдээллийн системийн менежер

https://ikon.mn/n/1xd0

Мэргэжил сонголт – хамгийн чухал 



10 факультет, 25 тэнхим

■Окава кампус 340 оюутан

■Эрүүл мэнд, эмнэлзүйн факультет

■Хөдөлгөөн заслын тэнхим/60 оюутан/

■Хөдөлмөр заслын тэнхим/40 оюутан/

■Хэл яриа, сонсголын гажиг заслын тэнхим /40 оюутан/

■Эмнэлзүйн эмгэг судлал, био-анагаахын тэнхим /80 оюутан/

■Эм зүйн факультет

■Эм зүйн тэнхим/120 оюутан/

■Нарита кампус 530 оюутан

■Анагаах Ухааны факультет

■Анагаах Ухааны тэнхим /140 оюутан/

■Сувилахуйн факультет

■Сувилахуйн тэнхим /100 оюутан/

■Эрүүл мэнд, эмнэлзүйн факультет /290 оюутан/

■Хөдөлгөөн заслын тэнхим /80 оюутан/

■Хөдөлмөр заслын тэнхим /40 оюутан/

■Хэл яриа, сонсголын гажиг заслын тэнхим /40 оюутан/

■Радиологи, мэдээллийн ШУ-ны тэнхим /50 оюутан/

■Эмнэлзүйн эмгэг судлал, био-анагаахын тэнхим /80

оюутан/

■Одавара кампус 200 оюутан

■Эрүүл мэнд, эмнэлзүйн факультет

■Сувилахуйн тэнхим /80 оюутан/

■Хөдөлгөөн заслын тэнхим /80 оюутан/

■Хөдөлмөр заслын тэнхим /40 оюутан/■Токио Акасака кампус 120 оюутан

■Акасака сэтгэл судлал, эрүүл мэндийн тусламж, нийгмийн 

үйлчилгээний менежментийн тэнхим

■Сэтгэл судлалын тэнхим /60 оюутан/

■Эрүүл мэндийн тусламжийн менежментийн тэнхим /60 оюутан/

■ Отавара кампус 855 оюутан

■Эрүүл мэнд, эмнэлзүйн факультет/535 оюутан/

■Сувилахуйн тэнхим /115 оюутан/

■Хөдөлгөөн заслын тэнхим /100 оюутан/

■Хөдөлмөр заслын тэнхим /80 оюутан/

■Хэл яриа, сонсголын гажиг заслын тэнхим /80 оюутан/

■Хараа зүйн гажиг заслын тэнхим /50 оюутан/

■Радиологи, мэдээллийн ШУ-ны тэнхим /110 оюутан/

■Эрүүл мэндийн тусламж, нийгмийн үйлчилгээний факультет

■Эрүүл мэндийн тусламж, нийгмийн үйлчилгээний 

менежмент /140 оюутан/

■Эм зүйн факультет

■Эм зүйн тэнхим/180 оюутан/

Бакалаврын оюутнууд: 9, 793

Төгсөгчид: 30, 491



Үндсэн 
зорилго

Зорилго P.5

 Үндсэн 3 зорилго

 7 сургалтын зорилго

Хүн төвтэй
Нийгэмд 
нээлттэй

Олон улсын 
харилцаа

Сургалтын 
зорилго

Хүн 
чанарыг 

бүрдүүлнэ

Мэргэжлийн 
өндөр 

түвшин

Олон төрлийн 
хичээлд 

хамруулна

Мэдээллийн 
ШУ-ны 

технологи

Олон 
улсын 

харилцаа

Чөлөөт 

сэтгэлгээ

ИС-ийн 
шинэлэг 

менежмент



Манай сургуулийн онцлог

Мэргэжлүүдийн 
харилцан уялдаатай 

сургалт
team based medicine 

болон team-based care 

Туршлагатай 
чадварлаг багш 

нар

Сургалт, дадлага хийх 
эмнэлэг, 

байгууллагууд 
хангалттай

Лицензийн 
шалгалтуудад тэнцэх 
хувь хэмжээ өндөр

Карьерын 
дэмжлэг үзүүлнэ

Сургалтын 
төлбөрийн 

дэмжлэг үзүүлнэ

Олон улсын 
харилцаа сайтай

Сайн дурын ажил



IUHW нөнөх сэргээх 

эмчилгээний төв

Настайчуудын тусгай 

асаргааны төв

Отавара гэр асаргааны 

нэгдсэн төв

Хүүхдийн сэтгэлзүйн 

эмчилгээний төв
特別養護老人ホーム／障害者支援施設

新宿けやき園/東京都新宿区/

Такаги нэгдсэн эмнэлэг /Фүкүока/ Фүкүока Санно нэгдсэн эмнэлэгСанно нэгдсэн эмнэлэг /Токио/

Оюутнуудын дадлага: Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 11, эмнэлзүй 

нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг 9, нийт 20 байгууллага

Дадлагын орчин сайтай

Өргөн цар хүрээтэй - өндөр түвшний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ,

асрахуйн төвүүд, гэрээрх эмчилгээ асаргаа

Отавара Отавара

Отавара

ТокиоОтавара



専門職連携/IPW/と連携教育/IPE/
医療・福祉職の高度専門化・細分化

医療事故やケアの質の低下を招く

職種・部門・施設間で意見の対立や情報の共有不足

Inter-professional education /IPE/関連職種連携教育：

大田原キャンパスでは、学部・学科横断型の先駆的・実践的
連携教育に18年前から取り組んでいます．

21世紀の保健・医療・福祉分野のキーワード

関連職種連携協働：Inter-professional working /IPW/

Төрөл бүрийн салбарын мэргэжилтнүүд хамтран ажиллаж, өвчтөн,

үйлчлүүлэгч, тэдний гэр бүл, орон нутгийн оршин суугчид болон

байгууллагуудын хамгийн чухалд тооцогдож байгаа асуудлыг анхааран авч

үзэн, хамтарсан зорилго дэвшүүлэн, хамгийн тохиромжтой үйлчилгээг

үзүүлэх



IPE-д зохицсон сургалтын хөтөлбөр

Хамтарсан лекц 

連携論（講義）
2 курс

Хамтарсан дасгал 

ажил 連携演習3 курс

Эрт дадлага

早期体験実習1 курс

Хамтарсан 

дадлага 連携実習
4 курс

/Эм зүй 5 курс/

Сургалтын орчин 

сайтай

ИС-н 

эмнэлэг

Бусад эмнэлэг, 

асрахуйн 

байгууллагууд

ИС

Багаар ажилладаг эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний үзэл санааны үрийг оюутан нэг 

бүрт суулгана

Оюутан цагт суусан аливаад уян хатан 

ханддаг, аливаа зүйлийг илүү өргөнөөр хардаг 

онцлог шинж нь эмнэлзүйн орчныг өөрчлөх 

гол хүч болно

• Олон өнцгөөс харна

• Бусад салбар өөрийн салбартай хэрхэн 

холбогддогийг мэднэ

• Мэргэжил хоорондын ханыг нэвтэлж, харилцан 

бие биедээ тусалж, илүү сайн үйлчилгээ 

үзүүлэхийн тулд юу хийх ёстойгоо мэднэ

• Өвчтөн, үйлчлүүлэгч, тэдний гэр бүлийн хүсэл, 

тэвчээр, тэмцэл, баяр баяслын талаар илүү сайн 

ойлгох чадварыг эзэмшинэ



Бусад мэргэжлийн талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлж, нэгдсэн 

үйлчилгээний төлөвлөгөө гарган, 2 удаа хэлэлцүүлэг /case 

conference/ өрнүүлэн, өөрийн мэргэжил онцлогийг 

бататгана

• 9 тэнхимийн 10 мэргэжлээр сурч буй оюутнууд 1 баг 

болж, дааж авсан эмчлүүлэгч, тэдний гэр бүлд үзүүлж 

буй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээгээр дамжуулан team

based medicine болон team-based care талаар суралцана.

• 2022 оны хичээлийн жилд 13 багийн 127 оюутан 9

эмнэлэг, нөхөн сэргээх болон асрахуйн төвүүдэд 

дадлага хийж байна.

Эцсийн тайлан
/онлайнаар бусад 

кампусуудтай холбогдож 

нийтэд нь тайлагнадаг/

Урьдчилсан 

тайлан /нэгдсэн 

үйлчилгээний төлөвлөгөө 

гаргаж тайлагнан, 

хэлэлцүүлэг өрнүүлдэг/

Team building, 

assessment 

summary 

Дадлагын 

байгууллагатай 

танилцан, 

үйлчлүүлэгчийн 

талаар мэдээлэл 

цуглуулах

Нүүр хагарах

Сургууль дээрээ 

эхний 2 дасгал 

ажил

IPE Хамтарсан дадлага 連携実習

био-

Ана

гаах

ST

суви

лахуй ОТ

PT

Хараа

зүй Радио

логи

эмзүй

Мэдээл

лийн

хяналт Асра

хуй

学部・学科

チーム横断で学ぶ



本文タイトルАУНХОУ-ын Их Сургууль нь их сургуулийн 

ч төлөөлөл, нийгмийн ч төлөөлөл юм.
Өвчтэй хүн ч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ч, 

эрүүл ч хүн ч, бүгд бие биенээ харилцан 

хүлээн зөвшөөрч “ХАМТДАА АМЬДРАХ 

НИЙГМИЙГ” бий болгохын төлөө бид 

сургалтын үйлчилгээ үзүүлнэ



Олон улсын гэсэн тодотголтой ИС
海外保健福祉事情

履修者数：７５５人 /2021年度/

Гадаадын оюутнуудын намрын аялал

Гадаад оюутнуудын хүлээн авалт

Гадаад оюутан: 202
БНХАУ 70 Мянмарь 26

БНВУ 32 Монгол 22

Тайвань 6 БНСУ 16

Индонез 7 Камподж 12

Малайз 2 Бангладеш 1

Лаос 2 Балба 1

Австрали 2 Канад 1

ОХУ 1 Самоа арал 1

/学部・大学院合計、科目等履修生・研究生・別科生含む/

/2022 оны 5 сар/
２４カ国・地域にあ
る
４６の大学・機関と
学術交流協定を締結

24 улс, бүс нутгийн 47 их дээд сургууль, 

эрүүл мэндийн байгууллагуудтай Academic 

Exchange Agreement байгуулсан. 

Covid-19 нөлөөнөөс үүдэн гадаад 

томилолтуудыг 2020 оноос тодорхойгүй 

хугацаагаар хойшлуулж, зогсоосон. 

Гадаад харилцааны ажлуудыг тухайн улс 

дахь хамтран ажилладаг байгууллагуудаар 

дамжуулан цахимаар явуулсан.

※2023 оны элсэлтийн шалгалтын хэрхэн явуулах 
талаар хэлэлцэж буй.



24 улс, бүс нутгийн 47 их дээд 

сургууль, эрүүл мэндийн байгуул-

лагуудтай хамтран ажилладаг
Вьетнам： 国立ハノイ医科大学

ホーチミン市医科薬科大学

国立チョーライ病院

Мьянмар： 国立ヤンゴン第一医科大学・第二医科大学

国立ヤンゴン医療技術大学

国立マンダレー医科大学

Малайз： マネージメント＆サイエンス大学

БНСУ： 建陽/コニャン/大学校

АНУ： ピッツバーグ大学

Испани： アルカラ大学

Франц： パリ第11大学/医学部/

Монгол: АШУҮИС

Япон-Монгол эмнэлэг

2022 оны 3 сарын байдлаар

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамтай

IUHW Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн харилцан ойлголцлын

санамж бичиг байгуулсан.
2018 оны 10-р сарын 30

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Улаанбаатар хот

Гадаад харилцаа



Гадаад оюутнуудад зориулсан дэмжлэгүүд

https://admissions.iuhw.ac.jp/e

xam/pdf/international_info.pdf



Гадаад оюутнуудад зориулсан дэмжлэгүүд

https://admissions.iuhw.ac.jp/e

xam/pdf/international_info.pdf



Гадаад оюутнуудад зориулсан дэмжлэгүүд

https://admissions.iuhw.ac

.jp/exam/pdf/international

_info.pdf



Гадаад оюутнуудад зориулсан дэмжлэгүүд

https://admissions.iuhw.ac

.jp/exam/pdf/international

_info.pdf



Отавара дахь оюутны байр

1 хүний өрөөГадна хаалга 

/Автомат цоожтой/

Хүлээн 

авах

若草寮外観

1 хүний өрөөний зураг

• 156 оюутны багтаамжтай

• Сарын байрны төлбөр：15,000 иэн

/ус, тог, халаалтын төлбөр тусдаа/

• Бүх өрөө 1 хүнийх /Эйркон, Гэрэл, 

Тавилгатай/

• Нийтийн хэсэг: Гал тогоо, угаалгын 

машин, хатаагч машин

• Сургууль хүртэл дугуйгаар 20 минут

• Автобусны буудал хүртэл алхаад 5

минут 

※入寮審査あり



Нарита дахь оюутны байр

▶ Narita International House

 Бүх өрөө 1 хүнийх, Сургуулиас автобусаар 15 
минут, Дугуйгаар 20 минут

 Хоолны газартай/худалдаж авна/

 Гадаад оюутан, Япон оюутны тоо 50% : 50%

 Төлбөр: Сарын 55,000 иэн/ус, халаалт, 
интернетийн төлбөр орсон, Тогны төлбөр 
ороогүй/

20

▶ Козүномори байр

 2021 онд ашиглалтанд орсон 8 давхар

 1 өрөө байрнууд

 Сургуулиасаа алхаад 5 минут

 Төлбөр: Сарын 52,000 иэн/ус, халаалт, 
интернетийн төлбөр орсон, Тогны төлбөр 
ороогүй/



Монгол оюутнуудад зориулсан тэтгэлгүүд

2018 онд Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамтай 5 жилийн

хугацаанд /2019 оны 4 сар - 2023 оны 4 сар/ жил бүр 10 хүртэлх монгол

оюутнуудыг 100 хувийн тэтгэлэгт хамруулан суралцуулахаар

тохиролцож харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан.

Суралцуулах мэргэжлийн чиглэл: 

-Сувилахуй - Эм зүйч 

-Хөдөлгөөн засал - Радиологийн мэргэжилтэн 

-Хөдөлмөр засал - Эмнэлзүйн эмгэг судлаач, био-анагаахын мэргэжилтэн техникч 

-Хэл яриа, сонсголын гажиг засал - Эрүүл мэндийн тусламж, нийгмийн үйлчилгээний менежмент 

-Хараа зүйн гажиг засал 

※ JLPT N3 болон түүнээс дээш, эм зүйчийн хувьд JLPT N2 болон түүнээс дээш хэлний мэдлэгтэй байх. 

Нөхцөл: 
 2023 оны 4-р сарын 1-ний байдлаар 30-аас доош настай
 Ахлах сургууль төгссөн, ахлах сургуулийн голч дүн 3.4-аас дээш, Эм зүйчийн хувьд 

3.8-аас дээш



Монгол оюутнуудад зориулсан тэтгэлгүүд

100% тэтгэлгийн агуулга: 

 4 жилийн турш дахь сургалтын төлбөр, эм зүйчийн хувьд 6 жилийн турш дахь 

сургалтын төлбөрийг 100% IUHW даана.

 Сурах бичгийн зардал, хурал зөвлөгөөнд оролцох зардал, дүрэмт хувцасны зардал 

зэрэг сурахтай холбогдон гарах зардалд зориулж жилд 200,000 иэн хүртэл дэмжлэг 

олгоно.

 Амьжиргааны зардалд сарын 60,000 иэн

 Орон сууц, дотуур байрны зардлыг 100% IUHW даана.

 Шаардлагатай бол Япон хэлний сургалтанд 6 сар хамруулах ба түүнтэй уялдан 

гарах зардлуудыг 100% IUHW даана.

 Онгоцны зардлыг даахгүй болохыг анхаарна уу.

IUHW тэтгэлэгт хамрагсдын үүрэг

1. Хичээнгүйлэн суралцана. IUHW тэтгэлэгт оюутны нэр хүндийг хамгаална.

2. Өөрийн сурч буй мэргэжлийн улсын лицензийн шалгалтанд тэнцэхийн тулд 

чармайн суралцана.

3. Төгссөнийхөө дараа тэтгэлэг авсантай хугацаатайгаа ижил хугацааны турш

IUHW-ийн томилсон газар ажиллана. Цалин нь тухайн үеийн зах зээлийн ханштай 

дүйцэхүйц байна.



АШУҮИС-тай Хамтарсан Симпозиум 2022/9/28 



Монгол улстай нягт хамтран ажилладаг



https://www.iuhw.ac.jp/

https://www.youtube.com/watch?v=u4

7ujO1NVSA

https://www.youtube.com/watch?v=O

xH5t5PppJI

https://admissions.iuhw.ac.jp/exam/pd

f/international_info.pdf

https://admissions.iuhw.ac.jp/internati

onalstudents/msguide-jp.html

2022 оны 10 сарын 28 хүртэл 

info-scholar@iuhw.ac.jp

хаягт илгээх.

※ Хоцорсон материалыг хүлээн 

авахгүй.

Манай сургуульд элсэн 
ороорой 💜

https://www.iuhw.ac.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=u47ujO1NVSA
https://www.youtube.com/watch?v=OxH5t5PppJI
https://admissions.iuhw.ac.jp/internationalstudents/msguide-jp.html
mailto:info-scholar@iuhw.ac.jp


Суралцуулах мэргэжлийн чиглэл: 

-Сувилахуй - Эм зүйч 

-Хөдөлгөөн засал - Радиологийн мэргэжилтэн 

-Хөдөлмөр засал - Эмнэлзүйн эмгэг судлаач, био-анагаахын мэргэжилтэн техникч 

-Хэл яриа, сонсголын гажиг засал - Эрүүл мэндийн тусламж, нийгмийн үйлчилгээний менежмент 

-Хараа зүйн гажиг засал 

※ JLPT N3 болон түүнээс дээш, эм зүйчийн хувьд JLPT N2 болон түүнээс дээш хэлний мэдлэгтэй байх. 

Нөхцөл: 
 2023 оны 4-р сарын 1-ний байдлаар 30-аас доош настай
 Ахлах сургууль төгссөн, ахлах сургуулийн голч дүн 3.4-аас дээш, Эм зүйчийн хувьд 

3.8-аас дээш


