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МЭДЭЭЛЭЛ 

 
Та бүхнийг “Ази-Номхон далайн бүс нутаг дахь шилжилтийн үйл явц: 

сорилтууд ба шинэ боломж” сэдэвт эрдэм шинжилгээний II бага хуралд 
оролцохыг урьж байна. Хурал ОХУ-ын ШУА-ын ФНИСЦ хүн ам зүйн 
судалгааны хүрэээлэнд 2021 оны 11 сарын 2-3-ы өдрүүдэд болно.  

 
Арга хэмжээний түншлэгч байгууллагууд: 
  
Москвагийн их сургуулийн Олон улсын харилцааны хүрээлэн (Москва,    
ОХУ) 
Вьетнамын нийгмийн шинжлэх ухааны академи (Ханой, Вьетнам) 
Эдийн засгийн үндэсний их сургууль (Ханой, Вьетнам)  
Их сургууль МГУ – ППИ в Шэньчжэне (Шэньчжэнь, Китай)  
Санхүү эдийн засгийн их сургууль (Улаанбаатар, Монгол)  
ШУА, Алс Дорнодын хүрээлэн (Москва, ОХУ)  
Орчин үеийн Ази, шинжлэх ухаан-судалгааны хүрээлэн (Москва, ОХУ)  
 
Эрдэм шинжилгээний хурал нь хосолмол хэлбэрээр зохион байгуулагдана:  

Оросын ШУА-ын Хүн ам зүйн судалгааны хүрээлэнд болон Zoom талбараар.  
 
Хурлын албан ёсны хэл: орос, англи, хятад, вьетнамь; Синхрон 

орчуулгатай, илтгэлийн РР материал англи хэлээр бэлтгэгдсэн байх ёстой.  
 
 
Хөтөлбөрийн хорооны гишүүд:  
Рязанцев Сергей Васильевич, Оросын ШУА-ын сурвалжлагч гишүүн, 

эдийн засгийн ухааны доктор, профессор, Хүн амзүйн хүрээлэнгийн захирал, улс 



төрийн шилжилт, хүн ам зүйн тэнхимийн эрхлэгч Москва, ОХУ;  
Данг Нгуен Ань, доктор, профессор, Вьетнамын нийгмийн шинжлэх ухааны 

академийн дэд ерөнхийлөгч, Ханой, Вьетнам;  
Ли Хэчжан, доктор, профессор, МГУ-ППИ в Шэньчжэний захирал, 

Шэньчжэнь, БНХАУ;  
Фам Хонг Чыонг, доктор, профессор, Эдийн засгийн үндэсний их 

сургуулийн захирал, Ханой, Вьетнам;  
Бямбадаш Мөнхбаяр,  Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн захирал, 

Улаанбаатар, Монгол;  
Шахрай Сергей Михайлович, хууль зүйн ухааны доктор,профессор, ОХУ-

ын гавьяат хуульч, эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, МГУ-ППИ в Шэньчжэний их 
сургуулийн нэгдүгээр проректор нийгэм-хүн ам зүйн хангамжийн хэлтсийн дарга 
Москва, ОХУ  

 
Зохион байгуулах зөвлөл:  
Храмова Марина Николаевна, физик-математикийн ухааны дэд доктор,  

Оросын ШУА-ын хүн амзүйн судалгааны хүрээлэнгийн орлогч захирал, улс 
төрийн шилжилт, хүн ам зүйн тэнхимийн дэд профессор, Москва, ОХУ;  

Чжан Чжань, улс төрийн ухааны дэд доктор, их сургууль «МГУ-ППИ в 
Шэньчжэне», Шэньчжэнь, Китай; Орчин үеийн Ази, шинжлэх ухаан-судалгааны 
хүрээлэнгийн захирал, Москва, ОХУ;  

До Хыонг Лан, эдийн засгийн ухааны доктор, Эдийн засгийн үндэсний их 
сургуулийн дэд профессор, Ханой, Вьетнам;  

Имидеева Ирина Владимировна, эдийн засгийн ухааны дэд доктор, дэд 
профессор, Санхүү эдийн засгийн их сургууль, Евразийн хамтын ажиллагааны 
газрын захирал, Улаанбаатар, Монгол; 

Попова Светлана Михайловна, улс төрийн шинжлэх ухааны дэд доктор, 
ШУА, нийгэм-хүн ам зүйн хангамжийн хэлтсийн эрдэм шинжилгээний ахлах 
ажилтан, Москва, ОХУ.  
 

Бага хурлын үндсэн чиглэлүүд:  

1) COVID-19 цар тахлын  үеийн Ази-Номхон далайн бүс нутаг дахь шилжилт: 
өмнөх хандлага руу буцах боломжтой эсэх болон бүс нутгийг "дахин ачаалах" чиг 
баримжаа хүлээж байна уу?  

2) COVID-19 цар тахлын үе дэхь ОХУ-ын гадаад шилжилт: хөдөлмөрийн болон 
боловсролын цагаачдыг ОХУ-д татах болон АТР орнуудын орос хэлтэй иргэдтэй 
харилцах асуудалд 

3) Вьетнам дахь  хүн ам зүйн ба шилжилтийн үйл явцууд: Олон улсын 
шилжилтийн хүрээн дэхь Вьетнамын улс төрийн бодлого  



4) БНХАУ дахь  хүн ам зүйн ба шилжилтийн үйл явцууд: Нийгэм-эдийн 
засгийн хөгжилд шилжилт нөлөөлөх нь  

5) Ази-Номхон далайн бүс нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт ба боловсролын 
шилжилт. Шилжилтийг зохицуулахад төрийн болон олон улсын 
байгууллагуудын үүрэг.  

6) Ази-Номхон далайн бүсийн боловсролын шилжилт ба академик хөдөлгөөн  

7) АТР орнуудын уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөхцөл дэх шилжилт, хүн ам 
зүйн үр дагавар  

 
Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцогчдын материалыг “Хүн ам зүйн судалгаа” 

болон бусад сэтгүүлүүдэд хэвлүүлэх, түүнчлэн электрон байдлаар  эмхтгэхээр 
төлөвлөсөн болно.  

Өгүүллийг орос болон англи хэлээр хүлээн авах ба хяналтад заавал орсон байна 
 
Хуралд оролцогчдын хүсэлт, хэвлүүлэх материалын хүлээн авах хугацаа:  
2021 оны 10 сарын 15 хүртэл.  

 
Мөн электрон хэлбэрээр оролцогчдын хүсэлт, өгүүллийн шаардлага хангасан 

хэвлүүлэх материалыг Оросын ШУА-ын Хүн ам зүйн хүрээлэнгийн албан ёсны 
дараах сайтаар ирүүлнэ: https://idrras.ru/   

Хуралд оролцогчид хүсэлтээ орос, англи хэлээр бөглөсөн байх ёстой. 
 

Хүсэлтийн хэлбэр 

 

ОВОГ, НЭР, УРГИЙН ОВОГ  
ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛ  
АЖЛЫН БАЙР (товчилж бичихгүй)  
АЛБАН ТУШААЛ  
ИРГЭНШИЛ  
ОРОЛЦОХ ЧИГЛЭЛ, СЭДЭВ  
ИЛТГЭЛИЙН ТОВЧ ХУРААНГУЙ (100  - 
200 үгтэй) 

 

УТАС  
E-МАЙЛ ХАЯГ  
 
Хуралд оролцогчид дараах хаягаар холбогдоно.  

 
 

kh-mari08@yandex.ru  

Храмова Марина Николаевна,  
Хүн ам зүйн хүрээлэнгийн боловсрол, олон улсын 
үйл ажиллагаа эрхэлсэн орлогч захирал, улс 
төрийн шилжилт, хүн ам зүйн тэнхимийн дэд 
проф. 

 


