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МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН 
ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Клубын танилцуулга

      ШУТИС-ҮТС-ийн интерьер дизайны хөтөлбөрөөр
суралцаж буй оюутнуудын “Флеир” клуб нь 2006-2007 оны
хаврын улирлаас эхэлж Н.Буянбадрах, П.Энхжаргал,
К.Жанбота багш нарын удирдлаган дор үйл ажиллагаагаа
явуулж эхэлсэн. Интерьер дизайны анхны мэргэжлийн
клуб бөгөөд мэргэжлээ сурталчлах, таниулах, оюутнуудын
ур чадварыг сайжруулан хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл
ажиллагаа явуулах зорилгоор нээгдсэн.



Зорилго

  Интерьер дизайны мэргэжлээр суралцаж байгаа болон
сонирхдог оюутан бүрт тухайн мэргэжлийг сурталчлах,
түгээн дэлгэрүүлэх, мэргэжлийн баг бүрдүүлж, багаар
ажиллах мөн өөрийгөө болон багийн гишүүдийг жигд
хөгжүүлэх.



Зорилт

Хичээлээс гадуур оюутан залуусын сонирхол хүслийн дагуу
сургалт явуулах
Оюутнуудад тулгарсан асуудлыг баг хамт олноор зөвлөлдөн
шийдэх
Ахлах болон бага курсын оюутнуудыг хооронд нь холбох,
харилцан биендээ зөвөлгөө өгөх, туршлага солилцох
бололцоог бий болгох, хамтран ажиллах боломжоор хангах.
ШУТИС-ийн хэмжээнд тэргүүний оюутны мэргэжлийн клуб
болох
Клубын тухайн жилийн ажлын тайланг тухай бүрт нь
ШУТИС-ийн оюутны хөгжлийн албанаас явуулдаг
тайлангийн хурал дээр тайлагнах



Flair клубын дүрэм, журам

“Flair” клуб нь ҮТС-ийн дизайны салбарын оюутнуудад
чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулна.
Клубын тэргүүнийг гишүүдийн дундаас сонгууль явуулан
сонгоно.
Клубын үйл ажиллагаа гишүүдийн дунд нээлттэй байна.
Хурал зохион байгуулж буй үед зохих дэгийн дагуу гишүүд
оролцоно.
Клубын гишүүд сургуулийн дотоод дүрэмд захирагдан
ажиллана.
Уралдаан, тэмцээн, үйл ажиллагаа зохион байгуулахдаа багш
нарт урьдчилан танилцуулж, зөвлөлдөнө.
Сургуулиас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд идэвхитэй
оролцоно.



Зохион байгуулсан, хийсэн ажлууд

ҮТДС-ийн засварын интерьерийн шийдлийн зураг төслийг
гаргарсан. Үүнд: үүдний хэсэг, интернетийн танхим,
вестибюлийн зураг төсөл /2007 он/
ШУТИС-ийн захиалгаар ШУТИС-ийн төв байрны үүдний
хэсгийн төвөлвөлтийн зураг төсөлийн ажил /2007 он/
ШУТИС-ийн шинээр баригдах төвлөрсөн номын сангийн
интерьер, экстерьерийн зураг төсөл /2009 он/
ШУТИС- КТМС-ийн үүдний хэсгийн зураг
ШУТИС- лекцийн танхимын зураг
ШУТИС номын сангийн дуу бичлэгийн студийн зураг
ШУТИС төв номын сангийн 4-р давхарын вестибюлийн зураг
/2012 он/



Зохион байгуулсан, хийсэн ажлууд

ШУТИС-ийн CDIO урлангуудын хүрээнд:
МехТС үйлдэврлэлийн автоматжуулалт хөтөлбөр 107, 201 тоот
танхимууд
ҮТС ХҮС Хүрээлэнгийн 211, 316 тоот танхимууд
МХТС холбооны салбар 219, 316 тоот танхимууд
Номын сангийн 503 тоот танхимуудын зураг төслийг
боловсруулсан. Гүйцэтгэлийн ажил дээр хяналт тавин
ажилласан. /2017 он/
Тасганы овоон дээрх бурхан шашны төвийн "Газрын шигтгээ"
цогцолборын ерөнхий төлөвлөлтийн зураг төсөл /2007 он/



Үзүүлсэн амжилтууд

Дизайны сургалттай их дээд сургууль, коллежуудын дунд
зохиогддог Дизайн сургалт Хаврын гоёл наадамд Шилдэг
интерьер дизайны номинацад 2007, 2008, 2009 оны тэргүүн
байруудыг дараалан хүртсэн.
ШУТИС- ҮТДС-ийн парламентын мэтгэлцээний аваргад дэд
байр
Урлахуйн ертөнц  2014 шилдэг интерьер
Алтан хулгана 2014 шилдэг интерьер- Хөх сувд ажлаар
Алтан хулгана 2014, эрдэм шинжилгээний бага хуралд тэргүүн
байр



Үзүүлсэн амжилтууд

Шилдэг интерьер төлөвлөлт – ШУТИС – ҮТС шинэчилсэн
төсөл бүтээлээр
Шилдэг эдэлхүүний дизайн
Шилдэг бренд дизайн бүтээлүүдээр тэргүүн байр
Энэ оныхоо Гранпри шагналыг ШУТИС – ҮТС шинэчилсэн
төсөл бүтээлээр хүртсэн
Алтан хулгана 2016 наадамд шилдэг интерьер төлөвлөлт
Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн шинэчилсэн төсөл бүтээлээр
тэргүүн байр

Алтан хулгана 2015 наадамд:



Үзүүлсэн амжилтууд

2016 Эрдмийн XVI чуулган дэд байр
Алтан хулгана 2016 шилдэг экстерьер
Хаврын гоёл 2017- шилдэг интерьер
Алтан хулгана 2017 шилдэг интерьер
Алтан хулгана 2019 шилдэг тавилгын дизайн
Алтан хулгана 2019 шилдэг интерьер ба экстерьерийн визуал
Алтан хулгана 2019 шилдэг архитектур
Алтан хулгана 2019 шилдэг экстерьер дизайн
Алтан хулгана 2019 - гранпри шагналыг “Нүүдэл” бүтээлээр



Үзүүлсэн амжилтууд

Art and Technology Tohoku 2012
Art and Technology Tohoku 2014
Art and Technology Tohoku 2016
Art and Technology Tohoku 2017
Art and Technology Tohoku 2018
Art and Technology Tohoku 2019-тэмцээнүүдэд амжилттай
оролцсон.
Design Vitality 2021, Хакатон – шилдэг эдэлхүүний дизайн
Hackathon Postindustrial Design 2021 – Best social project төрөл
тэргүүн байр







Үе үеийн клубын гишүүд

2006 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2008 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2011 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2014 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2015 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2016 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2017 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2018 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2019 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2021 он



Үе үеийн клубын гишүүд

2022 он


