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အသိပည်ဗဟိုသိုတယ္်္းူေ ူစရန္ႏွရာ႔္

ေက္်ာ္္းသ်္းားာူ္ယ္်္း

ယိယက
ိ ူ
ိို ႔က
္ ူ
ိို ိုံ ကည္ယးူရိေ ူစရန္

ိတ္ဓါတ္ခြစရနအ
္ ်္းျပည္႔႔ေ ူစရန္ ူည္ူြည၍
္

၊

Public Seminar ယ္်္း ၊

်ေပေဟ်ေျပ်ပြာယ္်္းႏွရာ္႔ Education Forums ယ္်္းကိို STI Myanmar University ူရူ
ိ ် ူစရန္ကစရန
ို ္ႏွရာ႔္
ယႏွၱေော္းလယိမိယ္်္းတြာ္ အ ဥ္တ က
ိို ္ျပမာိုပာ
္ ရ္က္ူရိပါသည္္။ ၂႔၁၈ ခိုႏွရ ္ ဇးာာ
ိို ္ ( ၈) ူက္ေစရန႔ ယစရနက္ (၁႔ ) အထိ
ာရိမာ္လယိမိစရနူ္ MICT park ူရိ STI Myanmar University တြာ္ ပါေယ်ကကေေါက္တ်ေအ်ာ္ထြစရန္္းသက္သက္၏ “
ြစရန္႔ဦ္းတီထာ
ြ ္သတ
း
္ေူ်က္ ျ

ာ
္ ် ႔ိို အေ က်ာ္္း” ေဟ်ေျပ်ေပြ္းေႏွြ္းပြာကိို က္ာ္္းပခာ႔ပါသည္္။ ထိိုေပြ္းေႏွြ္းပြာ

သိ႔ို STI Myanmar Unviersity သက္၏ ေက္်ာ္္းသ်္း ၊ေက္်ာ္္းသးယ္်္း ၊ ားာူ္ယ္်္းႏွရာ္႔

်ေပ႔ါသစရန်ူရာယ
္ ္်္း

တက္ ေူ်က္ခ႔လာ ပီ္း သိာသ
ိို ည္ယ္်္းကိို ပူ်ႀကီ္း ႏွရာ႔္ အတးးေယ္းျယစရန္္းေပြ္းေႏွြ္းခာ႔ ေ က်ာ္္း သိူရိူပါသည္္။
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္းီ ပြ်္းေူ္း ဘြိာ ေက္်ာ္္းသ်္းယ္်္းအတြက္ အာိုပသ
္ ာ္အခြာ႔အ
္ ေူ္း္းယ္်္း ေပ္းအပ္ျခာ္္း

University of Bedfordshire ( UK ) ၊ The Open University of HongKong ( HK
ပး္းေပါာ္္း ြာ႔ာ
္ ရ ္ေသ် BBA in Management ၊ BA(Hons) Business Administration ႏွရာ႔္
Accounting
ဦ္းသည္

သည္႔ ေယမ္်အသီ္းသီ္းယရ

ာိုပ္ာစရန္္းခြာ္အတြာ္္း

ေစရန်က္ပို္းံ ႏွရ ္ ေက္်ာ္္းသ်္း ေက္်ာ္္းသး

အေတြိအႀကံမယ္်္းူူရိေ ူစရန္ အာိုပသ
္ ာ္ ႔စရန္ထယ္္းအျ

University ( MICT Head Office )

)

တိ႔ႏွ
ို ရာ္႔

BA ( Hons )
ို ိုေပါာ္္း ( ၃၅)

္ STI Myanmar

AYA Bank ( ပး္းောူံို္း Head office) MOB Bank Limited Capital

Star Co.,Ltd. Loi Hein Co.,Ltd. Yangon Stock Exchange Joint- Venture Co, Ltd.

Blue Ocean

Operating Management Company .

ထိက
ို ိုယၸဏီႀကီ္းယ္်္းတြာ္ Public Relationship Department ၊ HR Department ၊ Distribution Department
၊ Leadership and Development Department၊ Operation Department ၊ Finance Department ၊
Marketing Department ၊

Loan Department ယ္်္းတြာ္ော႔ာ်သာ္ူး အာိုပာ
္ ိုပ္ ကယည္ ျ

္ေ က်ာ္္း

သိူရိူပါသည္္။
ဇးာာ
ိို ာ
္ တြာ္ က္စရန္္းယ်ေူ္းသိပၸံပာ
ိို ူ
္ ်ယဟ်ဘြိာ ေဟ်ေျပ်ပြက
ာ ္ာ္္းပခာ႔သည္္။
STI Myanmar University သည္

အမၤာစရန္ႏွိိုာ္ာူ
ံ ရိ University of Bedfordshire (UK) ယရ

တိက
ို ္႐ိုိိုကခ
္ ္ီ္းျယာင္ သည္႔ က္စရန္္းယ်ေူ္းသိပၸံပိိုာူ
္ ် ဘြ႔ာ
ာ ြစရန္ယ္်္းျ
(Public Health) ႏွရာင္

သ
္ ည္႔ MSc (Nutrition & Dietetics)၊ MSc

MBA (Hospital & Health Services Management) သာ္တစရန္္းယ္်္း အေ က်ာ္္း

ယိတပ
္ က္ျခာ္္းအခယ္္းအစရန်္းႏွရာ္႔အတး ထိိုာ္္းႏွိိုာ္ာံ အ်ဟ်ူ ပည်ူရာ္ယ္်္းအသာ္္း ဥကၠဌ Professor Chanida
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Pachotikarn ယရ အ်ဟ်ူ ပည်အေ က်ာ္္း ေဟ်ေျပ်ျခာ္္းအခယ္္းအစရန်္းကိို ဇးာိိုာ္ (၂၁) ူက္ ၊၂႔၁၈ခိုႏွရ ္တာ
ြ ္
ူစရန္ကိုစရန္လယိမိ

MICT

Campus

ူရိ

STI

Myanmar

University

၌

ေစရန႔ာည္

၁

စရန်ူီခယ
ာြ ရ

၃

စရန်ူီခာြအထိက္ာ္္းပခာ႔ပါသည္္။

ထိိုအခယ္္းအစရန်္းတြာ္ STI Myanmar University သက္၏ Executive Director

ေေါက္တ်ခ္ိမယ်ာြာ္ယရ STI

Myanmar University သက္၏

ကယၻ်႔အပာ္႔ယီူူးႏွိိုာ္သည္႔ က္စရန္္းယ်ေူ္းသိပၸံပိိုာူ
္ ် ဘြိာ ယ္်္းအေ က်ာ္္းကိို

ူရာ္္းာာ္္းေျပ် က်္းခာ႔ လပီ္း္း

ထိာ
ို ္္းႏွိိုာ္ာအ
ံ ်ဟ်ူပည်ူရာ္ယ္်္းအသာ္္းဥကၠဌ ၊ ယဟီေေါတကၠသာ
ိို ္အ်ဟ်

ူပည်ဌ်စရနယရ Professor Chanida Pachotikarn က “ What is a Dietitian? “ ေခါာ္္း ဥ္ျ ာ္႔
အ်ဟ်ူပည်အေ က်ာ္္းကိို က္ူ္က္ူ္ျပစရန္႔ျပစရန္႔ ေဟ်ေျပ်ေပြ္းေႏွြ္းခာ႔ပါသည္္။
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ထိ႔ေ
ို စရန်က္ STI Myanmar Univeristy သက္၏ ဘြ႔ူ
ာ ေက္်ာ္္းသ်္း ေေါက္တ်ညီညီေက္်္ MSc ( Nutrition &
Dietetics)

ႏွရာ႔္ MSc (Public Health) သာ္တစရန္္းသး ေေါက္တ်ခာ္႔တ္ူည္ာရ

တိ႔ယ
ို ရ STI Myanmar

University တြာ္ ပည်သာ္ က်္းျခာ္္း အေတြိအႀကံမယ္်္းကိိုငျပစရန္ာည္ယရ္ေ႔ေပ္းခာ႔ူ် တက္ေူ်က္ာ်သးယ္်္းက
သိာိိုသည္ယ္်္းကိို ေယ္းျယစရန္္းေပြ္းေႏွြ္းခာ႔ေ က်ာ္္း သိူရိူပါသည္္။

ယႏွၱေော္းလယိမိတြာာ
္ ည္္းက္စရန္္းယ်ေူ္းသိပၸံပာ
ိို ူ
္ ် ယဟ်ဘြိာ ေဟ်ေျပ်ပြႏွ
ာ ရာ႔္

STI Myanmar University သည္

်ေပေဟ်ေျပ်ပြယ
ာ ္်္း က္ာ္္းပခာ႔သည္္။

က္စရန္ယ်ေူ္းသိပၸံပိိုာ္ူ် ယဟ်ဘြိာ ေဟ်ေျပ်ပြာကိို ူစရန္ကစရန
ို ္လယိမိစရနည္္းတး

ယႏွၱေော္းလယိမိတြာာ
္ ည္္း ၂႔၁၈ခိုႏွရ ္ ဇးာိိုာ္ (၂၂) ူက္ေစရန႔တြာ္

Hilton Mandalay Hotel

၌ ေစရန႔ာည္

၁၂စရန်ူီခယ
ြာ ရ ၂ စရန်ူီအထိက္ာ္္းပခ႔ာပါသည္္။ ထိအ
ို ခယ္္းအစရန်္းတြာ္ STI Myanmar University သက္၏ Managing
Director ေေဒခာ္ေအ္း႔ာ္္းယရ အ ြာ႔အ
္ ယရ် က်္း ေျပ် က်္းခာ႔ လပီ္း ထိိုာ္္းႏွိိုာာ
္ ံအ်ဟ်ူပည်ူရာ္ယ္်္းအသာ္္းဥကၠဌ ၊
ယဟီေေါတကၠသာ
ိို ္အ်ဟ် ူပည်ဌ်စရနယရ Professor Chanida Pachotikarn က “ What is the different
between Nutritionist and Dietitian “ ၊

“ What is a Dietitian? “

အ်ဟ်ူပည်အေ က်ာ္္းကိို က္ူ္က္ူ္ျပစရန္႔ျပစရန္႔ ေဟ်ေျပ်ေပြ္းေႏွြ္းခာ႔ပါသည္္။
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သည္႔ ေခါာ္္း ဥ္ယ္်္းျ ာ္႔

ထိ႔ေ
ို စရန်က္ STI Myanmar University သက္၏ Executive Director

ေေါက္တ်ခ္ိမယ်ာြာ္ယရ ျယစရန္ယ်ႏွိို္ာ္ာံတြာ္

က္စရန္္းယ်ေူ္းသိပၸံပိိုာ္ူ် Health Science Master Program ယဟ်ဘြိာ ယ္်္းကိို ကယၻ်႔အပာ္႔ယီ ူူးႏွိိုာ္ေအ်ာ္
STI Myanmar University က ယည္က႔သ
ာ ိို႔ ကးညီပ႔ပ
ံ ိို္းေပ္း

ေစရနသည္႔ အေ က်ာ္္းယ္်္းႏွရာ႔္ က္စရန္္းယေူ္း

သိပၸံပိိုာ္ူ်ယဟ်ဘာြိယ္်္းအေ က်ာ္္းကိို ယိတ္ပက္ေျပ် က်္းခာ႔ပ
ာ ါသည္္။ STI Myanmar University သက္၏ MSc (
Nutrition & Dietetics) ဘြိာ ူ ေေါက္တ်ဟစရန္စရနီ ႏွ
ို ိိုာ္ ကာည္္း ပည်သာ္ က်္းျခာ္္း အေတြိအႀကံမယ္်္း
ကိိုငျပစရန္ာည္ယရ္ေ႔ေပ္းခာ႔ူ်

တက္ေူ်က္ာ်သးယ္်္းက

ပက္ာက္၍ ထိေ
ို စရန႔ ေစရန႔ာည္ (၂) စရန်ူီယရ (၄) စရန်ူီအထိ
ပါေယ်ကကေေါက္တ် ေအ်ာ္ထြစရန္္းသက္သက္၏
ေခါာ္္း ဥ္ျ ာ္႔

သိာသ
ိို ည္ယ္်္းကိို

ေယ္းျယစရန္္းေပြ္းေႏွြ ္းခာ႔ ကပါသည္္။

ယႏွၱေော္း လယိမိ Hilton Mandalay Hotel တြာ္

“ေျခာရယ္း္ သ ္ယ္်္းျ ာ္႔ ေတ်က္ပေသ်

်ေပေဟ်ေျပ်ပြာတ ခ
္ ို ျပမာိုပ္ခ႔ပ
ာ ါသည္္။
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အစရန်မတ္ပသ
ီ ႔ိို

“

“Nutrition Management in Diabetes Mellitus training “ in Yangon

အ်ဟ်ူပည်ူရာ္

ေေါက္တ်

ဝာ္္းဝာ္္းျယာ္င

(

Lecturer

-

ပီ္းခ္ိမႏွရာ္င ေဟ်္ယိုစရန္္းေူ်မါ အထး္းကိုပူ်ဝစရန္ႀကီ္း ႏွရာ႔္ တြာ က္ပါေယ်ကက
Nutrition
၊

Management

ေက္်ာ္္းသ်္းယ္်္းႏွရာ္႔အတး

သာ္ က်္းစရနည္္း စရန ယ
္ ္်္းျ ာ္င

in

Diabetes

Discussion

Mellitus
ယ္်္းျပမာိုပ္ျခာ္္း

STI

Myanmar

၊

ေေါက္တ် ေယ်ာ္ေယ်ာ္သစရန္႔ တိ႔က
ို

သာ္တစရန္္းကိို
၊

University)

Presentationျပမာိုပ္ျခာ္္း

Brainstorming

&

Group

works

သမိုတာ
္
၅ ူက္ေစရန႔ ယစရနက္ ၉စရန်ူီယရ ညေစရန ၄ စရန်ူီအထိ အေတြအ ကံမို STI

Mandalay Campus တြာ္ အသိပည်ယ္်္း ာရူ၍
္ အခယာင ေပြ္းေႏွြ္း သာ္ က်္းခာငူ် က္စရန္္းယ်ေူ္း စရနူ္ပူ္ယရ
ိတ္ပါဝာ္ ်္းသးယ္်္း တက္ေူ်က္ခ႔ာ က်ာိ္း သိူရိူပါသည္္။
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STI Myanmar University သက္၏ ႔ါပိသ
ို ကၤစရန္း္ ပက္ကပ္ာွရ ေါစရန္္းပြာ

STI

Myanmar

University

သက္၏

ေက္်ာ္္းအိုပ္ခ္မပ္ေူ္းအ ြိာ ႔ာ္ယ္်္း

၊

ပူ်/ပူ်ယယ္်္း

၊ ေက္်ာ္္းသ်္းာေက္်ာ္ ္းသးယ္်္း ၊ ႔စရန္ထယ္္းယ္်္း ေ
ို ပါာ္္း၍ ၂႔၁၈ခိုႏွရ ္ သမိုတာ
္ (၈) ူက္ေစရန႔ ယစရနက္(၈) ခစရန္႔တြာ္
႔ါပိသ
ို ကၤစရန္္းကပ္ ိုေပါာ္္းအာရွကိို က္ာ္္းပခာ႔ပါသည္္။
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Nutrition Management in Diabetes Mellitus in Mandalay

STI Myanmar University သည္ က္စရန္္းယ်ေူ္း ၊ ပည်ေူ္းပိိုာ္ူ် ေပြ္းေႏွြ္းေဟ်ေျပ်ပြာယ္်္း၊

Workshop

ယ္်္းကိို အခါအ်္းော္်္ ြ် က္ာ္္းပေပ္းာရ္က္ူရိူ် အ ်အ်ဟ်ူႏွရာ္ငပတ္သက္ေသ် တ ္ူက္တ် သာ္တစရန္္းကိို
သမိုတာ
္

၁၉ ူက္ေစရန႔တြာ္

သာ္ က်္းပိ႔ခ
ို ္ေပ္းခာငပါသည္္။

စရနံစရနက္

၉စရန်ူီခာြ ယရ ညေစရန

သာ္တစရန္္းတြာ္

“

Nutrition

“ ေခါာ္္း ဥ္ျ ာ္င ေေါက္တ် ဝာ္္းဝာ္္းျယာ္င ႏွရာ္င ေေါက္တ်
8

၄စရန်ူီခအ
ာြ ထိ
Management

Hotel
in

Sakura Princess၌
Diabetes

Mellitus

ိိုာ္း္ စရနီ ိို္းဇာ္ တိိို ယရ Presentation, Discussion,

Brainstorming

and

Group

က္စရန္္းယ်ေူ္းစရနူ္ပူ္ယရ

Works

သည္င

သာ္ က်္းေူ္းစရနည္္း စရန ္ယ္်္းျ ာ္င

ိတ္ဝာ္ ်္းသးယ္်္းတက္ေူ်က္ခာငလပီ္း

STIMU

ပိိုခ္ခာငပါသည္္။
ယရာည္္း

သာ္တစရန္္းပာ္္းာက္ယတ
ရ ္ယ္်္းကိို ေပ္းအပ္ခ္ီ္းျယရာငခ
္ ာငပါသည္္။

ပိုိယိို ေက်ာ္္းယြစရနေ
္ သ် အစရန်မတ္ကိို STI Myanmar University ယရ် တာ္ က ႔္။ိို

အစရန်မတ္ တ
ိ က
္ း္းအိပ္ယက္ေတြကိို

ပိလို ပီ္းအသက္႔ာ္ာရပ ႔ိို

က ေက္်ာ္္းသ်္း ေက္်ာ္္းသးယ္်္းအတြက္

STI

Myanmar

University

်ေတြိာက္ေတြိ သာ္တစရန္္းယ္်္းကိိုပ႔ခ
ိို ္ေပ္းာရ္က္ူရိပါသည္္။ Augest

23 ူက္ေစရန႔တြာ္ STI Myanmar Mandalay Campus ၌ Engineering ဘ်သ်ူပ္ကသ
ိို ာ္ က်္းေစရန ကေသ်
ပထယႏွရ ္ ေက္်ာ္္းသ်္းယ္်္းအ်္း Israeli Architect, Lecturer Mr. Guy Nir (Faculty of Engineering STI
Myanmar

University)

ယရ

ဗိသက
ို ်ပည်ူပ္ႏွာ
ရ ငပ
္ တ္သက္သည္င

ေီဇိိုာ္္းထိုတာ
္ ိုပ္ပံ၊ို

ေူ္းပြပ
ာ ိုံ

သ

ေဘ်တူ်္းယ္်္းကိို ်ေတြိတာ္ယက ၊ ာက္ေတြိပါ သာ္ က်္းခာ႔ပါသည္္။
ပါေယ်ကကေေါက္တ်ေအ်ာ္ထြစရန္း္ သက္သက္၏ Research – Method Seminar က္ာ္္းပျခာ္္း
ဘြိာ ာြစရန္ ဘြိာ ႀကိမ ေက္်ာ္္းသ်္းယ္်္း ႏွရာင္ ာိုပ္ာစရန္္းခြာ္ဝာ္ေူ်က္ေစရနသးယ္်္း အတြက္ အက္ိမ္းူရိေ ူစရန္ ူည္ူြည္၍
STI Myanmar University သည္ ပါေယ်ကက ေေါက္တ် ေအ်ာ္ထြစရန္္းသက္သက္၏ "Research Method Seminar"
ကိို သမိုတာ
္ (၂၅)႔ူက္ေစရန႔ ေစရန႔ာည္ (၂) စရန်ူီယရ (၄) စရန်ူီခစရန္႔အထိ MICT park ူရိ STI campus တြာ္
က္ာ္္းပခာ႔ ေ က်ာ္္း သိူရိူပါသည္္။
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“ ျပည္တာ
ြ ္း္ က္စရန္္းယ်ေူ္းေ ်ာ္႔ေူရ်က္ယာ
း ပ
ို ာ
္ စရန္္းယ္်္းအေပဒ ူံို ကည္ယး တည္ေပ်က္ျခာ္္း”
က်္း႔ိာ
ို ္း္ ေပြ္းေႏွြ္းက္ာ္္းပျခာ္္း

ူခိုအခ္ိစရနတ
္ ြာ္

ျယစရန္ယ်ႏွိိုာ္ာသ
ံ ်္း

အယ္်္း သ
ို ည္

က္စရန္္းယ်ေူ္းျပးစရန်

ႀကံမေတြိူာရ္ာ္ ျပည္ပႏွိို္ာ္ာံယ္်္းသိ႔သ
ို ြ်္းေူ်က္၍ ေပ္းကိုသျခာ္္း ၊ ေူ်မါ ူရ်ေ ြ

တ ိုတ
ံ ူ်

္ေပ္းျခာ္္းယ္်္း ျပမာိုပ္ာ်

ူျခာ္္းယရ် ျပည္တြာ္္းက္စရန္္းယ် ေူ္း ေ ်ာ္႔ေူရ်က္ယး ာိုပာ
္ စရန္္းယ္်္းအေပဒ ျပည္သက
း
ူံို ကည္ယး အ်္းစရနည္္းျခာ္္း
ေ က်ာ္႔ ျ

ပ
္ ါသည္္။ ထိ႔ေ
ို က်ာ္႔

ျပည္တြာ္း္ က္စရန္္းယ်ေူ္း ေ ်ာ္႔

STI Myanmar University သည္ ူာ္္းအခက္အခာကိို အေျ ူရ်ႏွိိုာ္ူစရန္ “
ေူရ်က္ယာ
ရို ိုပ္ာစရန္္းယ္်္းအေပဒ ူံို ကည္ယတ
း ည္ေပ်က္ျခာ္္း”

ေခါာ္္း ဥ္ျ ာ္႔

က်္း႔ိိုာ္္း ေပြ္းေႏွြ္းပြက
ာ ိို ၂႔၁၈ခိုႏွရ ္ သမိုတ္(၂၆) ူက္ေစရန႔ ၊ ပူ် ပ
ံ ာ်ဇ်တြာ္ ေစရန႔ာည္္း ၂ စရန်ူီယရ ၄စရန်ူီ
အထိက္ာ္္းပခာ႔ပါသည္္။
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ထိေ
ို ပြ္းေႏွြ္းပြတ
ာ ြာ္

STI Myanmar University သက္၏ Managing Director ေေဒခာ္ေအ္း႔ာ္္း

အယရ် က်္းေျပ် က်္းခာ႔လပီ္း ပါေယ်ကကေေါက္တ်

ေအ်ာ္ထြစရန္္းသက္ယရ

ေပ္းပည်ော်ကတြာ္ “trust” သက္၏

အေူ္းပါပံိုအေ က်ာ္္းကိို ၊ ူရာ္္းာာ္္းေျပ် က်္းခာ႔သည္္။

ထိိုေစရန်က္

ပါေယ်ကကေေါက္တ်ေအ်ာ္ထြစရန္္းသက္သက္၏ ဦ္းေပ်ာ္ယးႏွရာ္႔အတး အေူ္းေပဒ

ကိုသယး ေပ္းပည်ဌ်စရနပါေယ်ကကေေါက္တ်ေယ်္ေယ်္ဦ္း၊ Vitoria Hospital သက္၏CEO ေေါက္တ်
ေေဒေအ္းေအ္း စရန္္း၊

Mandalar Hospital သက္၏ CEO

ဦ္း ္းိို ျယာ္႔ ပါ႔ာ္သညိ႔

က်္း႔ိာ
ို ္္းကိို ျပမာိုပခ
္ ႔သ
ာ ည္္။

ထိို က်္း႔ိိုာ္း္ တြာ္ ပူ်ႀကီ္း ၊ပူ်ယႀကီ္းယ္်္းက ယိယတ
ိ ႔သက္၏
ိို အျယာ္ယ္်္း ၊ အ်္းစရနည္္းခ္က္ယ္်္းႏွရာ္႔ အႀကံဥ်ဏ္ယ္်္းကိို
ယတးညသ
ီ ည္႔ ူးေထ်ာ္႔ယ္်္းျ ာ္႔

အသီ္းသီ္းေပြ္းေႏွြ္းအေျ ူရ် ကူ် တက္ေူ်က္သးယ္်္းကာည္္း ပါ႔ာ္ ေပြ္း

ေႏွြ္း ကသာိို ၊ သိာိိုသည္ယ္်္းကိာ
ို ည္္း ေယ္းျယစရန္္းခာ႔ ကပါသည္္။
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ထိိုေပြ္းေႏွြ္းပြာ

သိ႔ို

ေပ္းပည်ူရာ္ႀကီ္းယ္်္း

ျ

္ ကေသ်

ပါေယ်ကကေေါက္တ် ေယ်ာ္ေယ်ာ္႔ာ္႔

၊

ပါေယ်ကကေေါက္တ် ျယာ္႔ေယ်ာ္ေယ်ာ္ ၊ ပါေယ်ကကေေါက္တ်ေေ္းဗ ္ေက္်္တ႔ႏွ
ိို ရာ္႔ ေပ္းဘက္ပိိုာူ
္ ် ပည်ူရာ္ယ္်္း
၊

ျယစရန္ယ်ႏွိိုာ္ာံ

ပူ်၊ပူ်ယယ္်္းႏွရာ္႔

ပိုမာ
ၢ က
ိ ေပ္းူံိုအိုပ္ယ္်္း

အသာ္္းဥကၠဌႏွရာ႔အ
္
ြိာ ႔ာ္ယ္်္း

ေက္်ာ္္းသ်္း၊ ေက္်ာ္္းသးယ္်္း ၊

ိတ္ပါ႔ာ္ ်္းေသ်

STI

Myanmar

ျပည္သာ
း းထို

တက္ေူ်က္ခ႔ာ ကေ က်ာ္္း သိူရိူပါသည္္။
ထိာ
ို ္း္ ႏွိာ
ို ာ
္ အ
ံ ေျခ က
ိို ္ Mahidol တကၠသိာ
ို ႏွ
္ ာ
ရ ႔္ STI Myanmar University တိ႔ို
12

University

ႏွရာ႔္ ယီေီူ်ယ္်္း

စရန်္းာည္ယရး ်ခြ္စရန္ာ်လ ာက္ယတ
ရ ေ
္ ူ္းထိ္းို ျခာ္္း

STI

Myanmar

University

သည္

ာြစရန္ခ႔ေ
ာ သ်

သံို္းော္းႏွရ ္ခစရန္႔ကပာ္

Mahidol

ႏွရာ႔္

ပက္သူ
ြ ္ေပ်ာ္ူက
ြ ္ေသ် ာိုပ္ာစရန္္းယ္်္းူရိခ႔ပ
ာ ါသည္္။ ူခိုအခါ faculty of Healthႏွရာ႔္ STI MU ူရိ
ပူ်/ပူ်ယ

၊

ေက္်ာ္္းသ်္းာေက္်ာ္္းသးယ္်္းသက္၏

သိုေတသစရနာိုပ္ာစရန္္းယ္်္း

က္ူ္က္ူ္ျပစရန္႔ျပစရန္႔

ေူူရည္ ာရူ္ ေပ်ာ္ူက
ြ ္ႏွာ
ိို ္ေူ္းအတြက္ ၂၉.၈.၁၈ ( ဗိုေၶဟး္းေစရန႔ ) စရနံစရနက္ (၁႔) စရန်ူီ STI MU အခစရန္္း (၁႔၈)
တြာ္ Mahidol University ယရတ်႔စရန္ူသ
ရိ းယ္်္းႏွရာ္႔ STI Myanmar University သက္၏ Managing Director
အယရွ္းျပမေသ် အ ိြာ တိ႔ို စရန်္းာည္ယး ်ခြ္စရန္ာလ် ာက္ယတ
ရ ေ
္ ူ္းထိ္းို ခာ႔ ေ က်ာ္္း သိူရိူပါသည္္။
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ူစရန္ကစရန
ို -္ ယႏွၱေော္း STI Myanmar University
ယႏွၱေော္း-

က
္ ာ
ိို ္း္ - ျပာ္ဥ္းီ ာြာ္ -ော႔ာ်ေူ္းခူီ္း ဥ္

Engineering 7BE ႏွရာ႔္ 8BE ေက္်ာ္္းသ်္း၊ေက္်ာ္္းသးယ္်္းသည္ “ ူစရန္ကိုစရန္-

က
္ ိိုာ္း္ - ျပာ္ဦ္းာြာ္ော႔ာ်ေူ္းခူီ္း ဥ္ကိို ပူ်၊ပူ်ယယ္်္းဦ္းေပ်ာ္၍ ၂၇.၈.၂႔၁၈ ေစရန႔တြာ္

တာ္ခ႔ပ
ာ ါသည္္။ ၂၈.၈.၂႔၁၈ခိုႏွရ ္တြာ္ ျပာ္ဦ္းာြာ္လယိမိသိ႔ေ
ို ူ်က္ူရိလပီ္း

ျယစရနစရန္္းေတ်္ဟတ
ိို ူ္တြာ္ တည္္းခိက
ို ်

ျပာ္ဦ္းာြာ္လယိမူရိ The view Resort၊ YGW ၊ December Garden ႏွရာ႔္ ကစရန္ေတ်္ႀကီ္း ဥူ္်ဥ္သ႔ိို
သြ်္းေူ်က္ာည္ပတ္ခ႔ပ
ာ ါသည္္။ ထိ႔ေ
ို စရန်က္ ၂၉.၈.၂႔၁၈ ခိုႏွရ ယ
္ စရနက္တာ
ြ ္ ယႏွၱေော္းလယိမိသိ႔ို ထြက္ခြ်ခာ႔လပီ္း Amara
Nandi Hotel တြာတ
္ ည္္းခိက
ို ် ယာ္္းကြစရန္း္ လယိမိ ယာ္္းကြစရန္္းေက္်ာ္္း၊ ယာ္္းကြစရန္း္ ေခါာ္္းော်ာ္္း၊ ူစရန္ကာ္္းေတ်ာ္တ႔ႏွ
ိို ရာ္႔
ယႏွၱေော္းလယိမ႔သက္၏ အထာ္ကူ ဦ္းပိစရန္တတ
ံ ်္းသိ႔ို သြ်္းေူ်က္ာည္ပတ္က် ညေစရနsunset အာရကိို ကည္႔ူးခံ ်္းခ႔ာ က
သည္္။ ၃႔.၈.၂႔၁၈ ေစရန႔တြာ္ ယႏွၱေော္းလယိမိသက္၏က္က္သေူေပ်ာ္ ယဟ်ျယတ္ယိုစရနဘ
ိ ိုူ်္းႀကီ္းႏွရာ္႔ ေက္်က္ ယ
ိ ္္းဘိုူ်္း
တိုိ႔ကိို း္းေယရ္်္ခာ႔လပီ္းူစရန္ကိုစရန္လယိမိသိ႔ျို ပစရန္ာည္ထက
ြ ္ခြ်ာ်ခာ႔ ကပါသည္္။
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ူစရန္ကစရန
ို -္ ပိုမေ
ံ ာ႔ာ်ေူ္းခူီ္း ဥ္
STI Myanmar University Engineering 5BE ႏွရာ႔္ 6BE ေက္်ာ္္းသ်္း၊ေက္်ာ္္းသးယ္်္းကာည္္း ူစရန္ကိုစရန္-ပိုမံ
ော႔ာ်ေူ္းခူီ္း ဥ္ကိို ပူ်၊ ပူ်ယယ္်္းဦ္းေပ်ာ္၍ ၃၁-၈-၂႔၁၈ ေစရန႔တြာ္ တာ္ခာ႔ပါသည္္။

၁.၉.၂႔၁၈

ေစရန႔တြာ္ ပိုမသ
ံ ႔ေ
ိို ူ်က္ူရိခ႔လာ ပီ္း

ေူလ ည္္းမံို၊

La Ka Sa Di ဟိတ
ို ူ္တြာ္တည္္းခိက
ို ် ပိုမံ ႏွရာ္႔ေည်ာ္ဦ္းူရိ

အ်စရနႏွၵ်ႏွရာ႔္ အာိိုေတ်္ျပည္႔ အ ူရိေသ်စရန်ယည္ႀကီ္း ဘိုူ်္းယ္်္းႏွရာ႔္ ေ တီပထ
ို ိို္းယ္်္းကိို သြ်္းေူ်က္ း္းေယရ္်္ခာ႔
ပါသည္္။ ၂.၉.၂႔၁၈ ေစရန႔တာ
ြ ္ အ်စရနႏွၵ်၊ ဓယၼ်ူံႀကီ္းႏွရာ႔္ သေဗၺညမ ဘိုူ်ယ္်္းသိ႔ို အိုပ္ ို (၃) ိုခ၍
ာြ ယတးညီေသ်
ေစရနူ်ယ္်္းႏွရာ္ ႔ ေ တီပထ
ို ိို္းယ္်္းကိို သြ်္းေူ်က္ော႔ာ်ခာ႔ပါသည္္။ ထိ႔ေ
ို စရန်က္ ၃႔ ူက္ေစရန႔ တြာာ
္ ည္္း

ောလယိမိ

ူိုပ္ ိုေ
ံ က္်ာ္္းသိ႔ို သြ်္းေူ်က္၍ ဗိသက
ို ်ာက္ူ်ယ္်္းကိာ
ို ည္္း ပက္ သြ်္းေူ်က္ော႔ာ်ခာ႔လပီ္း ညေစရနပိိုာ္္းတြာ္
ူစရန္ကိုစရန္လယိမိသိ႔ျို ပစရန္ာည္းေူ်က္ူရိခ႔ပ
ာ ါသည္္။
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Rainy Season Sports Week က္ာ္္းပျခာ္္း
STI Myanmar University သည္ ေက္်ာ္္းသ်္း၊ ေက္်ာ္္းသးယ္်္းအ်္း ပည်ေူ္းတြာသ
္ ်ယက အ်္းက ်္း၊
်ေပ ယ္်္းတြာာ
္ ည္္းဘက္ ိုထ
ံ း္းခြ္စရန္ထက္ျယက္သးယ္်္း ျ
ေက္်ာ္္းတြာ္္း

ာ
္ ်ေ ူစရန္ ူည္ူူ
ြ ၍
္
်ေပေဟ်ေျပ်ပြာယ္်္း

အ်္းက ်္းလပိမာ္ပာြယ္်္းကိိုာည္္း အခါအခြာ္႔သာ္႔သာိို က္ာ္္းပာရ္က္ူရိပါသည္္။

28.8.2018 ႏွရာင္ 29.8.2018 ေစရန႔ယ္်္းတြာ္ Rainy Season Sports Week အေစရနလ ာ္င STI Myanmar
University (Insein Campus) တြာ္ ဘတ္ယာ္တစရန္ (Batminton)၊ ်္းပြတ
ာ ာ္ တာ္္းစရန ္ (Table tennis) ၊
ဘတ္ ကပ္ေဘ်( basketball ) ႏွရာ႔ခ
္ ္က္ ္ ( Chess) အ်္းက ်္းလပိမာ္ပြယ
ာ ္်္းကိို ျပမာိုပ္ခ႔လာ ပီ္း ပိုူသးယ္်္းကိို
ပိုယ္်္းအသီ္းသီ္းခ္ီ္းျယရာ႔ခ
္ ႔ာ ေ က်ာ္္း သိူရိူပါသည္္။
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