
Тайлбар танилцуулгад оролцохын тулд

Оролцохдоо урьдчилж бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.

① Бүртгүүлэхэд шаардагдах зүйлс 1-⑤ Таны талаарх асуултанд хариулна уу.

Анхааруулга Энэхүү системээр, бүртгүүлсэн Е-mail хаягаар хувь хүнийг таних боломжтой.

Адилхан Е-mail хаягаар хэд хэдэн хүн бүртгүүлж болохгүй.

Хэрэв та Е-mail хаяггүй бол яах вэ?

Gmail гэх мэтийг ашиглан, хувийн Е-mail хаяг үүсгэнэ үү.

② Бүртгэлийн хуудас руу орно уу.

3 аргийн аль нэгээр бүртгүүлэх боломжтой.

1 Вэб хаягийг шууд бичиж оруулах 3

2 QR кодыг уншуулах

③ Оролцох хүсэлтэй байгаа

арга хэмжээгээ сонгоно уу.

④ Хувийн нууцлалын баталгаатай танилцах

1-⑤

2-⑤

※Оролцох бүртгэлийн багананд бүртгэж 

байна гэсэн товч байхгүй бол уг арга хэм

жээний бүртгэл дууссанд тооцно.

Таниулах хуудсанд ч г

эсэн бичсэн байгаа!
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Зохион явагдах өдөр, цаг, арга 
хэмжээний нэр, зохион байгуулагдах 
газар, объект сургуулийг сонгон, 
бүртгэж байна гэсэн товчийг дарна 
уу!

Төрсөн он сар өдөр

Шуудангийн код

Нийслэл/ аймаг

Гэрийн хаяг

Гэрийн хаяг (Орон сууцны нэр 
г.м)

Утасны дугаар

Е-mail хаяг

Одоо сурч байгаа сургуулийн нэр

Одоо сурч байгаа сургуулиа хэзээ 
төгсөх

Иргэншил

Баннерыг 
дарна уу!

Овог нэр (Овог)

Овог нэр (Нэр)

Хираганагаар (Овог)

Хираганагаар (Нэр)

Хүйс

※Оруулна уу.

Орон сууцны нэр болон өрөөний 
дугаараа бичнэ үү.

Японд сурч байгаа сургуулийн 
нэрийг бичнэ үү.

Бүртгэлийн QR кодыг явуулна. Зөв 
бичиж оруулна уу. 

Ухаалаг утас

Е-mail хаяг
эсвэл

Компьютер

Таблет

https://www.studyjapan.jp/events/

Эрэгтэй Эмэгтэй

Анх удаа оролцож байгаа хүн энд 
дарна уу.

2 болон түүнээс дээш удаа 
оролцож байгаа хүн энд дарна уу.

Хувийн нууцлалын баталгаатай 
танилцсаны дараа дөрвөлжин нүдийг  
дарж тэмдэг тавина уу!



1-⑥ Их дээд сургуульд Хэд хэдийг сонгож болно

сурмаар байгаа зүйлээ сонгоно уу. 2-⑤ Е-mail-ээ шалгана уу.

1-⑦ Мэргэжлийн сургуульд Хэд хэдийг сонгож болно

сурмаар байгаа зүйлийг сонгоно уу. 2-⑥ Бичиж оруулсан зүйлээ шалгана уу

1-⑧ Бичиж оруулсан зүйлээ шалгана уу

2-⑦ Е-mail-ээ шалгана уу.

QR кодоо хадгалахыг хүсье.

→⑩

1-⑨ Е-mail-ээ шалгана уу.

⑩ Тайлбар танилцуулга болох өдөр

Нууц үгийг хадгалахыг хүсье. QR кодоо хадгалахыг хүсье.

→⑩ Хүлээн авах, тайлбар сонссон их дээд сургууль

болон мэргэжлийн сургуулийн булан,

гарах хаалга гэсэн 3 газарт QR кодоо үзүүлнэ үү.

Е-mail нь хогны саванд орчихсон юм биш биз?

Бичиж оруулсан Е-mail хаяг буруу байсан юм биш биз?

гэж гарсан бол

※Шаардлагатай зүйлс -н багананд м

эдээллээ бичиж оруулна уу.

Е-mail нь хогны саванд орчихсон юм биш биз?

Бичиж оруулсан Е-mail хаяг буруу байсан юм биш биз?
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Тайлбар танилцуулга зохион ява

гдах хүлээн авахад үзүүлнэ үү.

Дараагийн тайлбар танилцуулгын бү

ртгэлд ашиглана.

Тайлбар танилцуулга зохион явагдах хүл

ээн авахад үзүүлнэ үү.

Е-mail хаяг

Е-mail ирээгүй 
тохиолдолд

Хоёр Е-mail ирнэ.

Цаг гарган ажилласанд 
баярлалаа!

2 болон түүнээс дээш удаа оролцож байгаа хүн энд дарна уу.

Арга хэмжээнд оролцох бүртгэлийг 
бүртгэж дууслаа.

Арга хэмжээнд оролцох 
бүртгэлийг бүртгэж дууслаа.

Е-mail ирээгүй 
тохиолдолд

Цаг гарган ажилласанд 
баярлалаа!

2 Аялал жуулчлал, зочид буудал,

 хуримын чиглэл

4 Хөгжим, аудио, соёл урлагийн чиглэл

6 Дизайн болон урлагийн чиглэл

8 IT, компьютер, интернэт сүлжээний чиглэл

10 Барилга, газар шорооны ажлын инженер, зу

раг төсөл, тохижуулалтын чиглэл

12 Аж үйлдвэр, электрон болон харилцаа холбо

оны чиглэл

14 Боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсрол, хү

үхэд асрамжийн чиглэл

16 Эмчилгээ болон эмнэлгийн технологи

18 Спорт, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

20 Био, байгаль орчны чиглэл

22 Амьтад, гэрийн тэжээвэр амьтны чиглэл

24 Хэл судлал ба орчуулгын чиглэл

26 Гадаад оюутнуудад зориулсан Япон хэлний 

курс

1 Бизнес, төрийн албан хаагч, 

хууль эрх зүйн чиглэл

3 Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, 

видео болон фото зургийн чиглэл

5 Манга, анимэ, дуу оруулагчийн чиглэл

7 Хувцас загварын чиглэл

9 Мультимедиа, CG, тоглоомын чиглэл

11 Дотоод засал чимэглэл, жижиг чимэглэлийн 

чиглэл

13 Автомашин, мотоцикл, нисэхийн чиглэл

15 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн х

аламжийн чиглэл

17 Эрүүл мэндийн албан хэрэг хөтлөлт

19 Үс засал, гоо сайхан, гоо үзэмжийн чиглэл

21 Цэцэг судлалын чиглэл

23 Хоол зүй, шим тэжээл болон чихэрлэг амтт

аны чиглэл

25 Их сургууль, бакалаврын дараах сургалт, ш

илжин суралцах курс

27 Бусад

1 Хууль эрх зүйн, улс төр судлалын чиглэл

3
Нийгэм, байгаль орчны болон мэдээллийн чи

глэл

5 Хүний шинжлэх ухааны чиглэл

7 Түүх, газар зүйн чиглэл

9 Уран зохиол судлалын чиглэл

11 Олон улсын харилцааны чиглэл

13 Урлаг, хөгжим, гоо сайхны чиглэл

15 Инженерийн чиглэл

17
Биологи, амьдралын шинжлэх ухаан, биогий

н чиглэл

19 Анагаах ухаан, шүдний чиглэл

21
Сувилахуй, эмчилгээ болон эрүүл мэндийн ч

иглэл

23
Хүнс, хоол тэжээлийн шинжлэх ухааны чигл

эл

25
Гадаад оюутнуудад зориулсан Япон хэлний 

тусгай анги

2
Эдийн засаг, бизнес, бизнесийн удирдлагын 

чиглэл

4 Нийгмийн халамжийн чиглэл

6
Сэтгэл судлал, философи, шашны ухааны 

чиглэл

8 Соёл, хүмүүнлэгийн чиглэл

10 Хэл судлалын чиглэл

12 Боловсрол, хүүхэд асрамжийн чиглэл

14 Шинжлэх ухаан, физик зүйн чиглэл

16
Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй болон загасны а

ж ахуйн чиглэл

18 Мал эмнэлэг, мал аж ахуйн чиглэл

20 Эм зүйн чиглэл

22
Амьдралын тухай шинжлэх ухаан, гэрийн эд

ийн засаг, хувцасны чиглэл

24
Биеийн тамир, эрүүл мэндийн шинжлэх уха

аны чиглэл

26 Бусад


