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Жамсран овогтой Урангуа

Хувийн мэдээлэл:
Овог, нэр:

Жамсрангийн Урангуа

Төрсөн хот, аймаг,
сум, газар, он:

1960 онд УБ, Сүхбаатарын
район

Хүйс:

Эмэгтэй

Яс үндэс:

Дарьганга

Одоогийн
харъяалал:
Нийгмийн байдал:

Улаанбаатар хот

Боловсрол:
Төгссөн дунд
сургууль:

Дээд
Нийслэлийн 23 дугаар дунд
сургууль

Төгссөн дээд
сургууль:

1982 онд МУИС-ийг “Түүхч,
түүхийн багш”

Сэхээтэн

Эрхэлж байсан ажил:
1982 -1983 онд
1983-1993 онд
1993-2004 онд
2004- 2006

МУИС-ийн Түүхийн тэнхимд дагалдан багш
МУИС, НУФ, Түүхийн тэнхимд багш
МУИС, Түүхийн тэнхимд ахлах багш
МУИС, Түүхийн тэнхимд дэд профессор

2006 оноос
2013 оноос

МУИС, Түүхийн тэнхимд профессорын орон тоон дээр
МУИС-ийн профессор

Одоо эрхэлж буй МУИС, Нийгмийн Шинжлэх ухааны сургууль, Түүхийн тэнхимд
ажил:
профессор багш
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
1986 он
Их, дээд сургуулийн сурган, заах арга зүйн- 1 жилийн курс (
МУИС)
1989 он
ОХУ-ын Москвагийн Их сургуульд-нийгмийн ухааны багш нарын
мэргэжил дээшлүүлэх 6 сарын сургалт
1991-1994 он
МУИС-ийн аспирантур
Египетийн Кайрийн Их Сургуульд- 1 сарын сургалт
2001 он
2002 он
2003 он
2004 он

Япон. Токио. Азийн бүтээмжийн төвд
Энэтхэгийн Хайдрабадын Хөдөө аж ахуйн Дээд Сургуульд
Төв Европын Их Сургууль. Будапешт
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2006 он

ХБНГУ-ын Гумбольдтын Их Сургуульд-3сар зочин судлаач

2013 он

ILSC, Tоронто. Канад- англи хэлний 3 сарын сургалт

2014 он
2017 он
2018 он

Токиогийн Гадаад судлалын Их Сургууль. Япон-зочин судлаач-2 сар
ХБНГУ-ын Гумбольдтын Их Сургуульд-3сар зочин
Японы Шова эмэгтэйчүүдийн Их Сургуульд зочин профессор

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан байдал:
Түүхийн ухааны докторын зэрэг “ ХХ зууны эхэн үеийн Ар Монгол
1995 онд
дахь шинэтгэл” сэдвээр хамгаалсан (Ph.D.)
Түүхийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг” ХХ зууны эхэн үеийн
2006 онд
Монгол Улс (1911-1919 он)” (Sc.D.)
Эрдмийн цол:
2004 онд
2013 онд

Дэд професоор
Профессор

Судалгааны чиглэл:
• ХХ зууны эхэн үеийн монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцэл
•

Олноо өргөгдсөн Монгол улсын нийгэм-эдийн засаг, соёлын хөгжилтийн түүх

•

XIX зууны сүүлч ХХ зууны эхэн үеийн Орос- Монгол- Хятадын улс төрийн
харилцаа

•

Монголын хатад судлал

•

Эх сурвалж судлал, түүх бичлэг, түүхэн хүн ам зүйн

Бүтээл туурвил:
- Судалгааны нэгэн сэдэвт зохиол, ном, товхимол- 24
-

Гарын авлага, толь бичиг- 10

-

Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн- 9

-

Редакторласан ном зохиол- 37

-

Эрхлэн хэвлүүлсэн ном- 11

-

Судалгааны өгүүлэл- 68

-

Гадаадын 14 оронд 25 судалгааны өгүүлэл болон илтгэл хэвлэгдсэн

-

Сурталчилгааны өгүүллүүд- 25

-

Оролцсон радиогийн нэвтрүүлэг, телевизийн баримтад кино,нэвтрүүлэг-33

-

-Дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл-41
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-

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл-64

-

Миний бүтээлийн талаар 4 нийтлэл, 1 Монгол, 3 нь ОХУ-д нийтлэгдсэн

Сургалт:
Удирсан эрдмийн ажил
-

Удирдаж хамгаалуулсан доктор (Ph.D )-5

-

Одоо удирдаж буй доктор(Ph.D )-10

-

Удирдаж хамгаалуулсан магистр-23

-

Бакалаврын дипломын ажил-25

Заадаг хичээл
-

Докторантурт: Түүхийн судалгааны арга зүй, Орос-Сибирийн түүх, Өрнөдийн
түүх бичлэг, сэтгэлгээ, онол үзэл баримтлал, судалгааны арга зүй

-

Магистрантурт: Хилийн чанад дахь Монгол судлал

-

Бакалаврт: Монголын түүх, Төв болон Дорнод Европын түүх,Түүхийн хавсарга
ухаан

Төсөл хэрэгжүүлсэн байдал:
- Олон улсын төсөл:
Нийт-12. Үүнээс: удирдсан-4, төслийн зохицуулагч- 1, оролцсон-7
-Дотоодын төсөл:
Нийт- 9. Үүнээс: удирдсан-6, оролцогч-3

Гавьяа шагнал:
2002 он
2003 он
2003 он
2006 он
2007 он
2010 он

Монголын залуучуудын холбооны Тэргүүний залуу Алтан медаль
Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан цол
Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч
Их Монгол улс байгуулагдсаны 800 жилийн ой медаль
Алтан гадас одон
Боловсролын тэргүүний ажилтан цол

2011 он Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль
2011 он Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль (Хууль зүй,
Дотоод хэргийн яамны)
2012 он Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон
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2017 он Тэргүүний Архивч тэмдэг
2017 он Шинжлэх ухааны гавьяат ажилтан
Сонгуульт ажил:
--Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамны дэргэдэх Боловсролын докторын зэрэг олгох Зөвлөлийн
гишуун
- ШУА-ийн Нийгмийн ухааны Бага чуулганы дэргэдэх Түүхээр Шинжлэх ухааны докторын
зэрэг хамгаалуулах Зөвлөлийн гишүүн,
-МУБИС-ийн Нийгмийн ухааны сургуулийн магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн
- МУИС-ийн Түүхийн тэнхимээс эрхлэн гаргадаг “Historia Mongolоrum ” сэтгүүлийн
редакцийн зөвлөлийн гишүүн
-“Хятад дахь Монгол судлал” Монгол, Хятадын соёлын харилцааг дэмжих нийгэмлэгийн
сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн гишүүн
- Монголын хаад- Түүхийн шастир туурвих хамтлагийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
- АСЕАН, Хятад судлалын төвийн УЗ-ын гишүүн.
-МУИС-ийн ШУС, Хүмүүнлэгийн салбарын Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
-ШУА-ийн Түүх, угсаатны зүйн Хүрээлэнгийн ТҮҮХ СУДЛАЛ сэтгүүлийн редакцын зөвлөлийн
гишүүн
-МУИС-ийн Түүхийн тэнхимээс эрхлэн гаргадаг HISTORIA MONGOLARUM сэтгүүлийн
редакцын зөвлөлийн гишүүн
-ОХУ-ын Байгалын Их Сургуулиас гаргадаг “Восьмое востоковедное чтение” сэтгүүлийн
редакцын зөвлөлийн гишүүн
- Хятад, Зүүн өмнөд Азийн судлалын төвийн сэтгүүл “ Pax Mongolica” сэтгүүлийн

редакцийн зөвлөлийн гишүүн

Холбоо барих:
Гэрийн хаяг: УБ., ХУД, 12-р хороо. Жаргалан хотхон, 21-р байшин
Шуудангийн хаяг: УБ-13, Төв шуудан, ш|х №31
Утас:

99050011, гэр 326801, ажил: 75 75 44 00-2230

e-mail хаяг: uranguakhereid@gmail.com

