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ИЛТГЭЛИЙН НЭР  

 

Илтгэгчийн нэр1, Илтгэгчийн нэр2, Илтгэгчийн нэр2†, 

 
1Алба/ Факультетын нэр, Байгууллага/ Сургуулийн нэр, Улсын нэр 

                            и-мэйл хаяг:  

 
2 Алба/ Факультетын нэр, Байгууллага/ Сургуулийн нэр, Улсын нэр 

                            и-мэйл хаяг:  

 

 

 

Хураангуй  

 

Өгүүлэл бүрийн өмнө хураангуй бичигдэнэ. Хураангуйг Arial фонтоор 10pt үсгийн өндөртэйгээр 

Italic хэлбэрээр бичнэ. Хураангуй нь 15 мөр, 200 үгэнд багтсан байх ёстой. 

Зүйл нь шинэ мөрнөөс, мөрний эхнээс эхлэх ба мөрүүд хоорондоо 1sp зайтай байна. 

Мөрүүд нь баруун, зүүн талдаа зэрэгцэн бичигдэнэ. 

  

 

Түлхүүр үг: Түлхүүр үг нь Arial фонтоор 10pt үсгийн өндөртэйгээр Italic хэлбэрээр бичигдэнэ. 

Өгүүлэлд 4-5 түлхүүр үг хэрэглэнэ. Түлхүүр үг нь нэр үг, ганц тоон дээр бичигдэнэ. Өгүүллийн 

нэрэнд орсон үг түлхүүр үгэнд орохгүй. 

 

 

1. Оршил  

 

Өгүүллийн оршил хэсэгт авч үзэж байгаа асуудлын мөн чанар, урьд өмнөх судалгааны түвшин, 

гол онцлогуудыг бичнэ. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

2. Үндсэн хэсэг 

 

/Судлагдсан байдал, судалгааны арга зүй, судалгааны үр дүн гэсэн дэд хэсгүүд/ Төлөвлөгөөний  

дагуу логик дэс дараалал сайтай, системтэй, хоорондын уялдаа холбоог сайтар баримтлан баримт 

нотолгоотой, эрдэм шинжилгээний хэл найруулга баримтлан бичнэ. Сэдвийн агуулгаас хамаарч 2.1, 

2.2 гэх мэтээр дэд гарчгуудад хуваан бичиж болно. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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3. Үр дүн ба хэлэлцүүлэг 

 

Өгүүллийг бичихдээ header, footer, footnote командыг ашиглахгүй. Мөн хуудасны дугаарыг 
тавихгүй. Хүснэгт нь өгүүлэлд орсон дарааллаараа дугаарлагдана. Хүснэгтийн гарчиг нь Arial 
фонтоор Italic хэлбэрээр 10pt үсгийн өндөртэйгээр мөр голлон бичигдэнэ. 

 
1.1-р хүснэгт  

Хүснэгтийн гарчиг (Arial, 10pt, Italic, мөр голлох) 

 Хүснэгт 

1   

2   

 

Бүх математик бичлэгүүд MS Equition, MathType, LaTex програмаар бичигдэх бөгөөд ердийн 

математик бичиглэл 10pt өндөртэй байна. Томъёо нь дээд, доод талаасаа 10pt зайтай байх ба мөр 

голлон бичигдэнэ. 

 

𝑆𝑎 =
𝑆𝑥+𝑆𝑦

2
+

𝑆𝑥−𝑆𝑦

2
cos 2𝑎 − 𝑡𝑥𝑦 sin 2𝑎                                                       (1) 

 

Томъёоны дугаарыг тухайн мөрний төгсгөлд бага хаалтанд бичнэ.  
Фото зураг, зураг, хүснэгт нь зөвхөн хар, цагаан өнгөтэй байна. Scanner ашиглаж оруулсан 

бүдүүвч зураг болон фото зураг нь *.TIF, *.JPG, *.BMP, *.GIF өргөтгөлтэйгээр буулгагдаж текстэн 

дотор мөр голлон байрласан байна. 

 

 
1-р зураг. Зурагны нэр (Arial, 10pt, Italic, мөр голлох) 

 

 

 

4. Дүгнэлт 

 

Судалгаа хийх явцад ямар үр дүнд хүрсэн тухай логик дэс дараалалтайгаар тоочин бичих ба 

энэ сэдвээр үндсэн ямар дүгнэлт хийснээ товч бөгөөд тодорхой илэрхийлсэн байх. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Ашигласан ном, хэвлэл 

 

[1] XXXXXXXXXXXXXXX 

[2]  

 


