
                                                                                                                                                           
 

ЗӨВЛӨХИЙН ҮНДСЭН УР ЧАДВАР ОЛГОХ СУРГАЛТ 

2022 оны 05 сарын 9-11 өдөр                                                                                                            

Болох газар: Виста оффис төв, Чингисийн өргөн чөлөө-17 

Хөтөлбөрийн зорилго: Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний өндөр ур чадвартай Монголын 
менежментийн мэргэшсэн зөвлөхүүдийг (MCMC) бэлтгэх зорилготой.   

Сургалтын зорилго: Зөвлөх үйлчилгээний үндсэн ур чадваруудад суралцах  

2022.05.09 Сургалт # Модуль Сэдвүүд 
 9:00 – 09:30 Танилцуулга • Оролцогчдын танилцуулга, сургалтаас хүлээж буй хүлээлт 

09.30-11.00 

Сэдэв 1 
Менежментийн зөвлөх 

• Зөвлөх үйлчилгээ болон зөвлөх хүн  

• Менежментийн зөвлөх үйлчилгээ 

• Зөвлөхийн үндсэн ур чадварууд 

Сургагч багш: Ц.Алтангэрэл, CMC 
11:00 – 11:15 Кофе завсарлага 

11:15–13:00 

Сэдэв 2 
Мэргэжлийн ёс зүйн 

дүрэм 

• Зөвлөхүүд яагаад Ёс зүйн дүрмийг баримтлах хэрэгтэй вэ? 

• Монголын менежментийн мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн дүрэм 
• Менежментийн зөвлөхийн мэргэжлийн ёс зүйн судалгаа 

 
Сургагч багш: Оюун CMC онлайнаар 

13:00-14:00 Өдрийн хоол 

14:00-16:00 

Сэдэв 3 
Зөвлөх үйлчилгээний 

нэвтрэх үе шат 

• Энэ үе шатны зорилго ба зорилтууд 

• Харилцагчийн асуудлыг таньж мэдэх арга техникүүд 

• Харилцагч болон зөвлөхийн харилцаа холбоо 
Сургагч багш: Ц.Алтангэрэл, CMC 

16:00-16:15 Кофе завсарлага 

 16:15-18:00 

Сэдэв 4 
TOR (ажлын 
даалгавар) ба 
төслийн санал 
боловсруулах 

• Ажлын даалгавар ба төслийн саналын бүтэц 

• Үйлчлүүлэгчид яагаад төслийн саналаас татгалздаг вэ? 

• Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах 
Сургагч багш: Д.Туул MMЗИ - ийн Гүйцэтгэх захирал 



 

 
 

    

 

  

 2022.05.10 Сургалт # Модуль Сэдвүүд 

 09:00–11:00 

Сэдэв 5 
Зөвлөх үйлчилгээний 
оношилгооны үе шат 

• Оношилгооны зорилго ба үйл ажиллагаа 

• Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх  

• Үйлчлүүлэгч дэх эргэх холбоо 
 

Сургагч багш: Т.Хулан, MCMC 

11:00 – 11:15 Кофе завсарлага 

11:15-13:00 

Сэдэв 6 
Зөвлөх үйлчилгээний 
төлөвлөгөөний үе шат 

• Зөвлөх үйлчилгээний төлөвлөлтийн үе шатны зорилго 

• Хувилбаруудыг боловсруулах ба үнэлэх 

• Саналыг үйлчлүүлэгчдэд танилцуулах 

Сургагч багш: Т.Хулан, MCMC 

13:00-14:00 Өдрийн хоол 

 14:00-16:00 

Сэдэв 7 
Зөвлөх үйлчилгээг 

хэрэгжүүлэх ба 
дуусгавар болгох үе 

• Зөвлөх үйлчилгээний төслийн үнэлгээ 

• Зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайлан 

• Төслийн үйл ажиллагааг дуусгавар 

Сургагч багш: Ц.Алтангэрэл, CMC 

11:00 – 16:15 Кофе завсарлага 

 16:15–18:00 

Сэдэв 8 
Зөвлөх үйлчилгээний 
маркетинг борлуулалт 

ба судалгаа 
шинжилгээний ач 

холбогдол 

• Зөвлөх үйлчилгээний борлуулалт, маркетингийн бүтээмжтэй аргууд 
тэдгээрийг үр дүнтэй ашиглах нь 

• Зөвлөх үйлчилгээнд судалгаа шинжилгээ  

Сургагч багш: Ж.Эрдэнэбилэг, МCMC 

2022.05.11 Сургалт#Модуль Сэдвүүд 

09:00 – 11:00 

Сэдэв 9 

Менежментийн зөвлөх 
үйлчилгээний ур 

чадварын ерөнхий 
бүтэц, агуулга 

• ICMCI-ийн ур чадварын багц 

• Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чадвар: Тодорхойлолт ба ур чадварын багцууд 

• CMC гэж хэн вэ? CMC зөвлөх болоход тавигдах шаардлагууд 

Сургагч багш: Т.Хулан, MCMC 

11:00 – 11:15 Цайны завсарлага 

11:15–13:00 

Сэдэв 10 

Менежментийн зөвлөх 
үйлчилгээний 

стандарт:ISO 20700 

• Зөвлөх үйлчилгээний циклүүд яагаад чухал, хэрэгтэй вэ? 

• Зөвлөх үйлчилгээний стандарт ISO 20700, Block’s, Kubr’s 

Сургагч багш: З.Отгонгэрэл, CMC 
 

 

 

 


