
ЭРДЭМ  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН БИЧИЛТ ХИЙХ ЕРӨНХИЙ 

ШААРДЛАГА, ФОРМАТ 

1 Ерөнхий шаардлага 

1.1. Эрдэм шинжилгээний бүтээл нь дараах хэсгүүдтэй байна.  

- Бүтээлийн нэр 

- Зохиогчийн овог нэр, хаяг, электрон шуудангийн хаяг 

- Товч хураангуй /Монгол болон анлги хэлээр тухайн бүтээлийн агуулгыг 

товчлон 150-200 үгэнд багтаасан байна. / 

- Түлхүүр үг  

- Оршил  

- Үндсэн хэсэг  

- Дүгнэлт 

- Зөвлөмж 

- Номзүйн жагсаалт 

- Хавсралт  

1.2. Эрдэм шинжилгээний бүтээлд авсан эшлэлийн эх үүсвэрүүдийг бүтээл дотор 

болон ном зүйн жагсаалтад бичихдээ олон улсын APA загварыг ашиглана.  

1.3. Бүтээл нь хураангуй, түлхүүр үг, оршил, үндсэн хэсэг, дүгнэлт, зөвлөмж, ном 

зүйн жагсаалтыг оролцуулан А4 (210x297mm) хэмжээтэй 12 хүртлэх хуудсанд 

багтана. 

1.4. Бүтээл нь Windows /2000/XP/VISTA-ийн Microsoft Office программ дээр 

хийгдсэн, *.doc, *.docx, *.pdf өргөтгөлтэй байна. 

1.5. Бүтээлийн ерөнхий гарчиг нь 14pt хэмжээтэй Bold, ТОМ ҮСГЭЭР, Дэд 

гарчгууд нь 12pt үсгийн хэмжээтэй Bold форматтай, Бичвэрийн үсгийн фонт –

[Times New Roman, 12pt, мөр хоорондын зай 1, баруун зүүн талаасаа зэрэгцсэн 

байна] 

1.6. Бичвэр дунд мөр хооронд жагсаалтыг тэмдэглэхдээ (Paragraph->Bullets)  цэгэн 

тэмдэг (•)-ийг сонгоно. 

1.7. Түлхүүр үг нь нэр үг, нэрлэхийн тийн ялгал, ганц тоон дээр байна. Илтгэлийн 

нэрэнд орсон үг түлхүүр үг болохгүй.  

1.8. Математик, статистик томьёоллыг “Equation” ашиглан оруулах ба тэмдэгтийн 

хэмжээ 10pt, Bold, Italic байна. 

 

1.9.  Хүснэгтэн мэдээллийн формат 

3.1.1 Хүснэгтийг дараагийн хуудсанд үргэлжлүүлэн бичих бол баганын 

гарчгуудыг давтана. Хэрвээ гарчгууд урт бол тэдгээрийг дугаарлаад 

дугаарыг нь тавина. Дараагийн хуудсанд үргэлжилж буй хүснэгтийн дээд 

хэсэгт Үргэлжлэл гэж бичээд хүснэгтийн дугаарыг тавина. Үргэлжилсэн 

хэсэгт хүснэгтийн ерөнхий гарчгийг тавихгүй. 

3.1.2 Хүснэгтэн мэдээллийн доор нь эх сурвалжийг зайлшгүй бичих 

шаардлагатай. Эх сурвалж -[Times New Roman, 10pt, Italic].  



3.1.3 Хүснэгтийн дугаар: Хүснэгтийн зүүн дээд хэсэгт -[Times New Roman, 

12pt], тухайн бүлгийг баримталсан дугаартай байна. Жишээ: Хүснэгт 1.1 

г.м 

3.1.4 Хүснэгтийн нэр: Дугаарын ард залгуулан -[Times New Roman, 12pt, Italic] 

бичнэ. Жич: Хүснэгт 1.1  ДНБ тооцоолол г.м. 

 

1.10. Зурган мэдээллийн формат:  

1.10.1 Зурган мэдээллийн дугаар:  Зурган мэдээллийн зүүн дээд хэсэгт, -[Times 

New Roman, 12pt, Italic], тухайн бүлгийг баримталсан дугаартай байна. 

Жич: Зураг 1.1 г.м. 

1.10.2 Зурган мэдээллийн нэр: Дугаарын ард залгуулан -[Times New Roman, 

12pt, Italic] бичнэ. Жич: Зураг 1. 2  Монгол улсын газрын дэлгэмэл зураг 

г.м. 

1.10.3 Зурган мэдээллийн доор нь эх сурвалжийг зайлшгүй бичих 

шаардлагатай. Эх сурвалж -[Times New Roman, 10pt, Italic].  

1.11. НОМЗҮЙ -[Times New Roman, 12pt, ALL CAPS, Bold, зүүн талаас зэрэгцсэн 

байна]  

 Номзүйн жагсаалт нь үндсэн бичвэртэй адил үсгийн фонт, хэмжээтэй 

байна.   

 Мөр хоорондын зай  [(Spacing: After 0pt, Before 0pt), (Line spacing: 

Multiple At 1.15sp)]. 

 

 


