Менежментийн шилдэг аргачлал, зарчмуудыг нэгтгэсэн практик сургалт
БАЙГУУЛЛАГЫГ МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТОГТОЛЦООГООР УДИРДАХ НЬ

НАРИЙН ТОДОРХОЙ АРГА ХЭРЭГСЭЛ,
ЗАРЧМУУД, КЭЙС, ДАСГАЛ АЖЛУУД

Байгууллагыг хэрхэн зөв, цэгцтэй удирдах вэ?,
ажилтнууд нь сэтгэлтэй, үйл ажиллагаа нь хурдтай,
зөв төлөвлөж, төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж чаддаг
байгууллагыг хэрхэн бий болгох вэ? асуултын
хариулт нь байгууллагыг удирдах ТОГТОЛЦООГ
сайжруулах
явдал.
Удирдлагын
тогтолцоог
сайжруулах нь удирдлагуудын үндсэн үүрэг бөгөөд
удирдлагын тогтолцооны тусламжтай баг хамт
олон, байгууллагыг удирдах нь мэргэжлийн арга
барил юм.

Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо маш тодорхой
арга хэрэгсэл, зарчмуудыг санал болгодог.
Сургалтад сууснаар:
 Урьдчилан бэлтгэсэн кэйс болон өөрийн
компанийн нөхцөл байдал дээр дасгал ажил
хийж практикт НМТ –г нэвтрүүлэхэд суралцана

Нэгдсэн
менежментийн
тогтолцоо
нь
менежментийн
гол
үүрэг
функц
бүрт
менежментийн шилдэг арга хэрэгсэл, зарчмуудыг
нэгтгэсэн. Та Нэгдсэн менежментийн тогтолцоонд
суралцсанаар байгууллагыг удирдах маш тодорхой
аргачлал, зарчмуудыг эзэмшиж, байгууллагыг
тогтолцоогоор удирдах чадвартай болно.
АЖИЛТНУУДЫГ СЭТГЭЛТЭЙ БОЛГОЖ, ЗӨВ
ЧИГЛҮҮЛЭХЭД ТА СУРАЛЦАНА

Нэгдсэн менежментийн тогтолцоог
(НМТ)
нэвтрүүлснээр олон үр дүнг компани хүртдэг.
Хамгийн чухал үр дүн бол ажилтнуудын сэтгэлтэй
ажиллах орчин нөхцөл бий болох билээ. Та энэхүү
сургалтад сууснаар ажилтнуудын ажил үүргийг
процесс байдлаар зохион байгуулах, ажилтнуудын
зорилго зорилтыг байгууллагын зорилго зорилттой
уялдуулах, ажилтан бүрийн хүчин чармайлтыг
стратегийн ач холбогдолтой цэгт төвлөрүүлэх,
ажилтнууд өөрсдөө асуудлаа илрүүлж тасралтгүй
сайжруулах, ажлых үр дүн нь харагдаж урам
зоригтой ажиллах АЖЛЫН ОРЧИН НӨХЦӨЛИЙГ бий
болгоход та суралцах болно.
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 Сургалтад хамрагдсанаар НМТ –ны гарын
авлагыг үнэгүй авч, дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй
болно.
 НМТ –ны маягт, загваруудыг файлаар авч,
компанидаа богино хугацаанд амжилттай
хэрэгжүүлэх боломжтой болно.
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Менежментийн шилдэг аргачлал, зарчмуудыг нэгтгэсэн практик сургалт
ЭХНИЙ ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
Хөтөлбөр
Модуль 1: НМТ -г том дүр зургаар

ХОЁР ДАХЬ ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
Хугацаа

3.1 Байгууллагын өсөлтийн зураглал
боловсруулах

1.1 НМТ -г том дүр зургаар
 Удирдах үйл явцыг стандартжуулах
нь
 Байгууллагын суурь ба өсөлт
 Дасгал ажил: Компанийхаа
менежментийн тогтолцоог үнэлэх

60 мин

Модуль 2: Суурийг удирдах аргачлалууд

210
мин
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90 мин

 Өсөлтийн төлөвлөгөө
боловсруулах
 Өсөлтийн төлөвлөгөөний
гүйцэтгэлийг тайлагнах,
хэрэгжилтийг сайжруулах
 Дасгал ажил: Өсөлтийн төлөвлөгөө
боловсруулах

120
мин

Модуль 4: НМТ -г ажиллуулах
4.1 Тайлангийн хурлыг стандартжуулах

2.2 Суурь төлөвлөгөөгөөр
байгууллагын суурийг удирдах
 Суурь төлөвлөгөө (KPI scorecard)
 Үзүүлэлтэд зорилт тавих
 Үзүүлэлтийн гүйцэтгэлийг
тайлагнах, сайжруулах асуудлыг
илрүүлэх
 Асуудлыг шийдвэрлэх/процессыг
сайжруулах

 Гадаад, дотоод орчны шинжилгээ
(СВОТ) хийх
 Өсөлтийн төслүүдийг тодорхойлох
 Өсөлтийн зураглал боловсруулах
3.2 Байгууллагын өсөлтийг удирдах

2.1 Байгууллагын суурь зураглал
боловсруулах
 Үндсэн чиглэлийг тодорхойлох
/Эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт
зүйлс, урт хугацааны зорилгууд/
 Процессын сэтгэлгээгээр үйл
ажиллагааг удирдах
 Процессуудыг тодорхойлох
 Гүйцэтгэлийг хэмжих
 Үзүүлэлт (KPI) тодорхойлох
 Дасгал ажил: Үзүүлэлт (KPI)
тодорхойлох

Хөтөлбөр
Хугацаа
Модуль 3: Өсөлтийг удирдах аргачлалууд

90 мин

 НМТ –ийн дагуу компанийн нийт
үйл ажиллагаа төлөвлөгдөх нь
 Ажилтны төлөвлөгөөг
байгууллагын төлөвлөлттэй
уялдуулах
 Улирлын төлөвлөлтийн хурлыг
стандартжуулах
 Сарын тайлангийн хурлыг
стандартжуулах
 Ил тод соёлыг бий болгох
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90 мин
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МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ СУРГАЛТЫГ УДИРДАН
ЯВУУЛАХ БОЛНО

Сургалтын төлбөр:
Сургалтын төлбөр: 380,000₮
Сургалтын төлбөрт 2 өдрийн хоол, НМТ гарын
авлага багтсан
Сургалт болох газрын байршил:
Баянзүрх дүүрэг, 6 –р хороо, Багшийн дээдийн
арслантай гүүрнээс урагш явах замд Барилга МН
оффис, 304 тоот танхим

Холбоо барих, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
Г.Өлзийбуян нь 2010 оноос менежментийн зөвлөх
үйлчилгээний чиглэлд ажиллаж эхэлсэн ба 2014 онд
Гүйцэтгэлийн төгөлдөршил зөвлөх компанийг
байгуулсан цагаас эхлэн Нэгдсэн менежментийн
тогтолцоог (НМТ) боловсруулж, хөгжүүлж байна.
Дараах компаниудад НМТ -г нэвтрүүлэх болон бусад
төрлийн зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүлээд
байна:












Гүйцэтгэлийн Төгөлдөршил ХХК
Хаяг: УБ хот, БЗД дүүрэг, 6 –р хороо, Барилга МН
оффис, 301 тоот
Веб: www.performance.mn
Утас: 99251412 (Мэргэжилтэн Ө.Энх-Амгалан)

Монос Косметик ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Ази Фарма ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Улаанбаатар гурил ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Хурилдуур ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Мастер Майнд ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Шаргалжуут Рашаан Сувилал ХХК – НМТ
нэвтрүүлэх
Санхүүгийн тооцоолох групп ХХК – НМТ
нэвтрүүлэх
Монголын Ипотекийн Корпораци –
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Скай Медиа ХХК – Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Шунхлай ХХК – Хүний нөөцийн менежмент
(Вэй Эм Си зөвлөх багт ажилласан)
Петровис ХХК – Хүний нөөцийн
менежмент (Вэй Эм Си зөвлөх багт
ажилласан)
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