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Вэб хуудас ашиглах 
заавар 



Үндсэн вэб хуудас 

Нэвтрэх 
хэсэг: 

Энэ хэсгээс 
сургуулийн талаар 
мэдээллийг харах 

боломжтой бөгөөд 
бүх тохиолдолд энэ 

хэсэг нь харагдах 
болно. 

① Вэб хуудасны энэ хэсэгт онлайн 
хичээлүүд болон товч танилцуулгууд 
харагдах болно. 

① 

① 

① 

① 

Вэб хуудасны хамгийн 
сүүлийн мэдээг эндээс 

харж болно 

Вэб хуудасны  
үндсэн цэс 

Сургуулийн 
календарь  

Удирдлагын хэсэг 



Вэб хуудасны хэл солих 

Мон – монгол хэл 
Eng – англи хэл 



Системд бүртгүүлэх 

① Вэб хуудасны зүүн дээд хэсэгт байрлах бүртгүүлэх 
/register now – дээр дарж, ②нэвтрэх хэсгийн ард 

байрлах ногоон товч дээр дарах эсвэл ③вэб 
хуудасны доод хэсэгт байрлах бүртгүүлэх хэсгээр орж 

бүртгүүлнэ. 

① 

② 

③ 



Системд бүртгүүлэх 

Энэ хэсэгт хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгийг 
бөглөнө. Үүнд: хэрэглэгчийн нэр латин жижиг үсгээр 
бөглөнө. 
Нууц үгийг латин том, жижиг үсэг, тоо болон тэмдэгт 
заавал оруулна.   
Жишээ нь: 
Username: student 
Password: Student-9_99       гэх мэт. 

Энэ хэсэгт мэйл хаяг болон бусад мэдээллээ бүртгэнэ. 

Энэ хэсэгт элсэгч таны өмнө нь төгссөн сургууль, 
мэргэжлийн талаарх мэдээлэл бөглөгдөнө. 

Энэ хэсэгт  одоо эрхэлж буй ажлын талаарх мэдээлэл 
бөглөгдөнө. 

Энэ хэсэгт  холбоо барих утасны дугаар бөглөгдөнө. 

* Тэмдэгтэй талбар бүрийг бөглөөд ногоон товчийг 

дарж хадгална. 



Системд бүртгүүлэх 

* Тэмдэгтэй талбар бүрийг бөглөөд ногоон товчийг 

дарахад дараах цонх гарч таны мэйл хаягаар 
баталгаажуулах линк илгээгдэнэ. 

Таны мэйл хаягаар баталгаажуулах линк илгээгдэнэ. 
Үргэлжлүүлэх ногоон товчийг дарна. 



Системд бүртгүүлэх 

Мэйлээр ирсэн цэнхэр өнгөтэй линк дээр дарж өөрийн 
эрхийн баталгаажуулна. 

ICUMS MNUMS 

ICUMS MNUMS 

Бүртгүүлсний дараа таны мэйл хаягаар дараахтай 
ажил мэйл ирсэн байна. 



Хувийн тохиргоо хийх 

Энэ хэсэгт дарж оюутан та өөрийн зургаа 
оруулах болон бусад мэдээллээ 
өөрчилнө. Та өөрийн зургаа заавал 
оруулах ёстойг анхаарна уу. 

Идэвхжүүлэх линк дээр дарахад 
автоматаар таны нэрээр системд 
нэвтэрнэ.  

Хувийн тохиргоо хийх 

Хувийн тохиргоо хэсэгт дарна. 



Энэ хэсэгт дарж өөрийн зургийг 
оруулна. 

Хувийн тохиргоо хийх 

Зураг оруулах хэсэгт дарахад дараах цонх гарч ирэх ба 
эндээс ① Upload File –дээр дараад, дараа нь ②

Choose File товчийг дараад өөрийн компьютерт байгаа 
зургийн файлыг замыг зааж өгнө 

② 

① 



Зурган файл сонгох 
Upload товчийг дарахад дараах цонх гарах бөгөөд 
① хэсэгт зурган файлын хадгалагдсан замыг зааж 
өгнө. ② зурган файлыг сонгоод  ③ Open товчийг 

дарна. 

③ 

② 

① 



Зурган файл сонгох 
Open товчийг дарахад таны оруулсан зураг 
урьдчилан ① байдалтай харагдах бөгөөд 
үүний дараа  ②  Update profile товчийг 
дарна. 

② 

① 



Оюутаны эрхээр нэвтрэн орсон үед 
харагдах цонх 

Open товчийг дарахад таны оруулсан зураг 
урьдчилан ① байдалтай харагдах бөгөөд 
үүний дараа  ②  Update profile товчийг дарна. 

② 

① 



Онлайн хичээлийн сонгосон байдал 

Тухай хичээл 7 хоногийн бүтцээр хийгдсэн бөгөөд  хичээл 
бүрийн агуулгаас хамаарч ялгаатай 7 хоногуудад 
хуваагдсан байна. Та тухайн 7 хоногтоо хийх ёстой 
хичээлээ ① хэсгээс харж болно. Эсвэл ② хэсгээс доош 
задлан харж хийх даалгаврыг харж болно.  

② 

① 

- PDF хичээл 

- Video хичээл 

- Тухай хичээлтэй  
холбоотой асуулт тест 

- Даалгавар 

Сонгон судалж буй хичээлийн нэр 

- Чатын хэсэг /энэ хэсгээр оюутан багштай шууд 

чаталж асуулт асууж болно. Уг хэсэг нь багшийн өөрийн 
товлож оюутанд зарласан цагийн дагуу хариулт өгөх 
боломжтой. Эсвэл таны үлдээсэн мессежинд дараа 
хариулт илгээх болно./ 

- Хэлэлцүүлгийн хэсэг /энэ хэсгээр оюутан 

тухайн хичээлийн талаар, эсвэл онцгойлон аль нэг 
сэдвийн талаар бусадтайгаа санал бодлоо хуваалцах 
хэсэг юм.  Хэлэлцүүлэгт багш чиглүүлэг хийн мэдээлэл 
оруулах болно. 



Хичээлийн зарлал буюу мэдээ мэдээлэл хэсэг 

Хичээл бүрийн хамгийн дээд хэсэгт тухайн хичээлтэй 
холбоотой зарлал, мэдээнүүдийг энэ хэсэгт тавигдах тул 
энхүү  зарлалын хэсэгт /①/ өдөр бүр хандаж шинэ мэдээ 
мэдээлэлтэй танилцаж байхыг анхааруулж байна. 

① 

Сонгон судалж буй хичээлийн нэр 



Хичээлийн зарлал буюу мэдээ мэдээлэл хэсэг 

/①/  Зарлал хэсэгт 
хандан ороход  ② 
байдлаар харагдах 
болно. 

① 

② 



Хичээлийн зарлал буюу мэдээ мэдээлэл хэсэг 

Энд ② нь тус тусдаа өөр сэдэв бүхий 
зарууд болно. Тухайy сэдэв дээр дарж 
зарлалын зэлгэрэнгүйг үзэх, нэмэж 
асуулт асууж болно. 

② 

② 

② 

② 

② 



Хичээлийн зарлал буюу мэдээ мэдээлэл хэсэг 

Тухайн аль нэг зарлалыг дэлгэрүүлж 
үзвэл дараах байдалтай харагдана. 
Энд  ① дугаартай хэсэгт дарж 
зарлалд хариу бичиж болно. ② хэсэг 
нь оюутаны хариу бичсэн байдал. 

① ② 



Хичээл үзэх 

① 

Тухайн 7 хоногт үзэх ёстой хичээлийн 
① PDF файлыг сонгоход  ② шинэ 
хуудас нээгдэнэ. 

② 

Унших материал /PDF/ 

АНХААРАХ! 
Тухайн хичээл бүрээс 
хамаарч тухай 
даалгавар тодорхой 
хугацаатай байж 
болох бөгөөд 
хугацаа дууссан 
тохиолдолд дахин 
нэвтрэх, даалгавар 
илгээх боломжгүй 
болох тул хичээлийн 
үргэлжлэх хугацааг 
сайтар шалгаж 
байхыг хүсэе. 



Хичээл үзэх 

① 

Тухайн 7 хоногт үзэх ёстой 
хичээлийн Видео①  файлыг 
сонгоход  ② шинэ хуудас 
нээгдэнэ.  

② 

Видео хичээл /MP4/ 



Хичээл үзэх 

① 

Тухайн 7 хоногт үзэх ёстой 
хичээлийн Сорил①  өгөхийг 
сонгоход  ② дараах цонх 
гарна.  

② 

Сорил өгөх 



Сорил өгөх 

Шалгалт өгөх① 
товчийг дарж 
шалгалтыг эхлүүлнэ. 

① 

Хэрэв уг сорилыг оюутан 
дахин өгч байгаа бол ② 
товч гарах бөгөөд уг товч 
дээр дарж сорилын хэсэг 
рүү шилжинэ. 

② 



Сорил өгөх 

① 

Сорилын асуултын 
хэлбэр өөр өөр байж 
болно.  
①энэ асуултын хувьд 
зөвхөн 1 зөв 
хариултыг сонгох 
байна. 
② Асуулт2 –н хувьд 
зөв хариултыг 
тохируулах сонгох 
байна. 

② 



Бүх хариултыг 
бөглөсний дараа ① 
Дараагийн гэсэн 
товчийг дарна. 

Сорил өгөх 

① 

АНХААРАХ! 
Уг сорилын хувьд нийт 
5 асуулттай бөгөөд 
нэг хуудсанд 5 асуулт 
бүгдийг харуулсан 
байна. Зарим 
тохиолдолд дараагийн 
хуудсанд бусад 
асуултууд гарч болно. 
Ийм тохиолдолд бүх 
асуултыг хариулсан 
эсэхээ сайтар хянаж 
байхыг анхаарна уу. 



Сорил өгөх 

① 

② 

Хэрэв шалгалт асуултууд дууссан бол нийт 
хэдэн асуултаас хэдийг хариулсан хариулаагүй 
гэсэн мэдээлэл гарч анхааруулах болно. Хэрэв  
бөглөгдөөгүй асуулт байвал ① (Хариулт хэсэг 
рүү буцах) товчийг дарж асуулт хэсэг рүү буцан 
орж нөхөн бөглөнө. Хэрэв бүгд бөглөгдсөн бол 
② (Шалгалтыг дуусгах) товчийг дарж 
шалгалтыг дуусгана. 



(Шалгалтыг дуусгах товч 
дарахад) ①
Анхааруулах цонх гарч 
ирнэ. Бүх асуултыг 
бүрэн бөглөсөн бол ② 
(Шалгалтыг дуусгах 
товчийг дарна) 

Сорил өгөх 

① 

② 



Сорил өгөх 

Энэ хэсэгт уг сорилын 
талаарх мэдээлэл 
гарна. 

Энэ хэсэгт асуулт бүрийг 
тус тусад нь зөв буруу 
бөглөсөн эсэхийг 
харуулна.  /Улаан чагт 
буруу, ногоон тэмдэг 
зөв бөглөсөн эсэхийг 
заана/ 



Чатын хэсэг 

Энэ хэсэгт тухайн чатын өрөөний талаарх 
мэдээлэл байна. Ямар сэдвээр чаталж болох, 
чатын өрөө ямар цагаар нээлттэй байх гэм мэт 

① (Энд дарж Чат өрөөнд орно 
уу) товч дээр дарж чатын хэсэгт 
нэвтэрнэ.  

① 



Чатын хэсэг 

Энэ хэсэгт уг сорилын 
талаарх мэдээлэл гарна. 

Тухайн чатын 
талбар 

Тухайн чатын 
өрөөнд хэн хэн 
нэвтэрсэн байгааг 
эндээс харж 
болно. 

Мессеж бичих талбар 



Системээс гарах 

Оюутан хичээлээ үзэж дууссан бол ①вэб 
хуудасны баруун дээд буланд байрлах өөрийн 
нэр дээр дарахад унждаг цонхноос хамгийн 
доод хэсэгт байрлах ② буюу Гарах товчийг 
дарж системээс гарна. 

② 

① 



Icums.mnums.edu.mn 

АМЖИЛТ ХҮСЬЕ 


