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Үргэлжлүүлэн удирдахын тулд, 
үргэлжлүүлэн суралц



ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН УДИРДЛАГА

ТОВЧ ТОЙМ: 

Тус хөтөлбөр нь оролцогчид компанийнхаа хүний нөөцийг стратегитай удирдах мэдлэг, ур чадвар 
олгож, өндөр чадамжтай баг бүрдүүлэх, талентыг хөгжүүлэх, тогтоон барих орчин үеийн, үр дүнтэй 
аргачлалуудыг эзэмшүүлнэ.

МОДУЛЬ 1 /3 цаг/ 

МОДУЛЬ 2 /3 цаг/ 

МОДУЛЬ 3 /3 цаг/ 

КОМПАНИД ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ИННОВАЦИЛАГ ТОГТОЛЦОО ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

КОМПАНИД ӨНДӨР БҮТЭЭМЖТЭЙ ХҮНИЙ НӨӨЦ, 
ЧАДВАРЛАГ БАГ БҮРДҮҮЛЭХ НЬ

КОМПАНИД БИЙ БОЛГОСОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХ, 
ЧАДВАРЛАГ БАГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТОГТООН БАРИХ НЬ

• Компанийн хүний нөөцийг стратегитай удирдах нь
• Компанийн стратегитай уялдсан үр ашигтай процесс (PACe), хөдөлмөр зохион байгуулалт 

(FACe), орон тооны төлөвлөлт хийх нь
• Компанид үр дүнд чиглэсэн сэтгэлгээнд тулгуурласан урамшуулах, сэдэлжүүлэх тогтолцоо 

бий болгох нь

• Компанийн соёл, үнэт зүйл, үндсэн чадвар (core competency)-т тохирох шилдэг, зөв 
ажилтнуудыг татаж, сонгон шалгаруулж авах нь

• Компанид чадварлаг хүний нөөцийг татахад шинэлэг (guerilla маркетинг, topgrading 
ярилцлага гэх мэт) арга техникүүдийг ашиглах нь

• Компанийн гүйцэтгэл-потенциалын матриц (performance-potential matrix), чадамжийн толь 
(competency dictionary), чадамжийн үнэлгээ (competencу assessment)-ээр хүний нөөцийн 
чадавхыг үнэлэх аргачлал

• Компанийн талент, хүний нөөцийг хөгжүүлэх шинэлэг аргачлалууд
• Компанийн чадварлаг ажилтнуудыг тогтоон барих, Generation Z буюу шинэ үеийнхэнтэй үр 

дүнтэй ажиллах хүний нөөцийн аргазүй



ХАМРАГДАХ ОРОЛЦОГЧ: 

ҮР ДҮН: 

Оролцогч нь компанийн гүйцэтгэх захирал (Chief Executive Officer), алба, нэгжийн дарга (Unit Directors), 
хүний нөөц эрхэлсэн захирал (Chief Human Resources Officer), хүний нөөцийн албаны дарга, менежер, 
сургалт хөгжил эрхэлсэн захирал (Chief Learning Officer), талент хөгжил эрхэлсэн захирал (Chief Talent 
Officer) албан тушаалтай хүн байна.

Сургалтын эцэст та орчин үед хүний нөөцийн менежментэд ашиглагдаж буй стратегийн арга 
хэрэгслүүдийн талаарх мэдлэгтэй болж, компанийн хүний нөөцийн функцийг үр дүнтэй удирдах 
арга барилыг эзэмшинэ.

Зохион байгуулагдах огноо: 

Модуль 1: 09/18 
Модуль 2: 09/20 
Модуль 3: 09/24 

Үргэжлэх хугацаа: 

Нийт = 9 цаг

Хөнгөлөлт:
Гүйцэтгэх захирал (CEO) + Хүний нөөц эрхэлсэн 
захирал (CHRO) хамт хамрагдвал - 20% хөнгөлөлт

Төлбөр
295,000 төгрөг

СУРГАГЧ БАГШ

Бизнес болон олон нийтийн байгууллагад ажилладаг, энэ салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн көүч трэйнэр 
хичээлийг удирдана. 
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Залуучууд зочид буудлын Д корпус, 4 давхар 
Бага Тойруу-4, 14200, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, 
Улаанбаатар хот, Монгол Улс


