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BEng( Hons) ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္း၏ ပဥၥမအႀကိမင Internship Certificate Awarding Ceremony

STI Myanmar University ႏွာငင္႔

University of

Bedfordshire (UK) တိင္႔ပ
ို ူ္းေပ ာင္း

ဖြာငင္႔လစငေသ် BEng ( Hons) အာငဂ ာငနယ
ီ ်ဘြ႕ြဲ သာငတနင္းမ ်္း တြာင ဒိုတယ
ိ ႏွစငေအ်ာငငမာင ပီ္းပီ္းဆကေသ် Civil
ႏွာငင္႔ Architecture ေက ်ာင္းသ်္း/ သူ (၅၅) ဦ္းသညင ေပ်ကငလပ
ို ငေရ္း ကိုမၸဏီႀကီ္း မ ်္းႏွာငင္႔ Architect firm
မ ်္းငဖစငေသ် M.K.T Construction Co.Ltd , U Cho Shwe Family

Co.Ltd , Department of Highways

and Bridges (Northern Division) Ministry of Construction Co.Ltd , SY Architects Firm , Classical
Architect Bolon & Associate Architects ႏွာငင္႔ Myanmar Architecture Construction
အသိုတလ
င ိက
ို င္ဲ၍
ြြဲ
ႏွစငလတ် Internship Trainees မ ်္း
၀ာငေရ်ကငေလင္႔လ်္ြဲင္႔ဆကပ သညငည္။
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တိင္႔တ
ို ြာင

အငဖစင သကငပာ
ိို ငရ် လိုပာ
င နင္း္ြာမ
င ်္းသိင္႔ို

၂၀၁၉ ္ိုႏွစင မတငလ (၇)ရကငေနင္႔ တြာင internship Program ကိို ပီ္းေငမ်ကငေအ်ာင
၀ိိုာင္း၀နင္းကူညီ္င္႔ဆြဲ ကေသ်

Company

မ ်္းကိို

ေက ္းးူ္းတာငစက်္းေငပ်င္ာင္းႏွာငင္႔ ေက ်ာင္းသ်္း/သူ

Certificate မ ်္း ေပ္းအပင္ ီ္းငမာငင္႔င္ာင္း အ္မင္းအန်္းကိို

မ ်္းကိို

MICT Park အတြာ္းင ရိ STIMU Campus ၊ အ္နင္း

(၂၀၁) တြာင ေနင္႔လညင (၁)န်ရီမ (၃) န်ရီအထိ က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။

ထိိုအ္မင္းအန်္းတြာင STI Myanmar University ၏ Executive Director

ေဒ ကငတ်မ ိ ္းမ ိ ္းႏွိိုာငမ အဖြာင္႔င

အမ်စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း M.K.T Construction Co.Ltd ၏ CEO MCEA မ အေထြေထြ အတြာင္းေရ္းမမ္း
ဦ္းမ ိ ္းငမာငင္႔ မ လညင္း အမ်စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔က် ေက ်ာင္းသ်္း /သူမ ်္းအ်္း Certificate မ ်္း အသီ္းသီ္း
္ ီ္းငမာင္႔င္င္႔ပ
ြဲ သညငည္။
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ပကငလကင ပီ္း

BEng

(Hons)

Civil

ေမဂ ်မ ေက ်ာင္းသ်္း ေမ်ာင

ိန္းင ပကငေအ်ာင

ႏွာငင္႔

Architecture ေမဂ ်မ ေက ်ာင္းသ်္းေမ်ာငမာင္း္နငင္႔ဘိိုတင္႔က
ိို လညင္း ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္း ကိိုယစ
င ်္း ေက ္းးူ္းတာင
စက်္း မ ်္း ေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။

“ Water Distribution Network and EPA Net Exercise “ Workshop က ာင္းပင္ာင္း
STI Myanmar University သညင မိတငဖကငတကၠသငလ
ိို တ
င စငိုငဖစငသညငင္႔ ထိိုာ္းင ႏွိိုာငာ Mahidol
University အာငဂ ာငနယ
ီ ်ဌ်န မ တြဖ
ြဲ ကင ပ ေမ်ကက DR. NAWATCH SURINKUL သညင STI Myanmar
University သိင္႔ို လ်ေရ်ကငဲ၍ “Water distribution network and EPA net program exercise" အမညငရိ
workshop ကိို ၂၀၁၉္ိုႏွစင မတငလ (၈ရကငေနင္႔ မနကင ၉၈န်ရီမ ွ၈ န်ရီအထိ ငပ လိုပ္
င ြဲင္႔ပ သညငည္။

ယာင္း workshop၏ နနကငပိိုာင္း တြာင အေမရိကနငႏွိိုာငာ ပတင၀နင္းက ာင ေစ်ာငင္႔ေရ်ကငေရ္းအဖြ႕ြဲ အစညင္းငဖစငေသ်
“US Environmental Protection Agency” အဖြ႕ြဲ ႀကီ္းမ ကမၻ်တ၀မင္းလို္းပိိုာငရ် ေရေပ္းေ၀ေရ္း Network
ႏွာငင္႔ ပတငသတငသညငင္႔ Software
သိင္႔ေ
ို ရေပ္း ၀ယငမူ

Program

ကိို

အသို္းငပ ဲ၍

မိ ႕နယငတစင္ိုစီမ

အိမငတစငအိမပ
င ီ

Systemႏွာငင္႔ ထိိုအမ
ိ ငမ ်္းသိ႕ို တစငေနင္႔ ၊ တ စငလ ၊ တစငႏွစင ေရရရိႏွိိုာငမညငင္႔ ပမ်ဏ မ ်္း ၊

ေရလိုေလ်ကငမူ ရိမရိ ကိိုတက
ြ င္ ကငႏွိိုာငမညငင္႔ သာင္နင္းစ်မ ်္း နာငင္႔သအ
ီ ိိုရီမ ်္းကိို စ်ေတြ႕

သာငဆက်္း

ပိင္႔္
ို ္ြဲဆင္႔ က

သညငည္။ ေနင္႔လညငပိိုာင္းတြာင “Simple Water Supply System Design” ငဖာငင္႔ ေရေပ္းေ၀ငဖနငင္႔ ္ ီမူ စနစငတစင္က
ို ိို
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Computer

မ ်္းအသို္းငပ ဲ၍ လိုပေ
င တြ႕

Myanmar University

လိုပငေပ်ာငေလင္႔လ်

ေက ်ာင္းသ်္း းသူမ ်္းႏွာင င္႔

္ြဲင္႔ဆကပ သညငည္။ ယာင္း Workshop

သိင္႔ို

STI

ငပာငပမ စိတငပ ၀ာငစ်္းသူမ ်္း တ ကငေရ်ကင္င္႔ဆြဲ ကေဆက်ာင္း

သိရိရပ သညငည္။

STI Myanmar University မ Global Engagement Day Conference သိင္႔တ
ို ကငေရ်ကငင္ာင္း
မေလ္းရ်္းႏွိိုာငာ ကြ်လ်လမငပူ မိ ႕ရိ USCI University တြာင Global Engagement Day Conference ကိို
၂၀၁၉ ္ိုႏွစင မတငလ (၅) ရကငေနင္႔မ (၆)ရကငေနင္႔အထိ က ာင္းပ္င္႔ြဲရ် Global Engagement Day Conference
သညင

USCI

ရေ
ိ က ်ာင္းသ်္းမ ်္းအပ အ၀ာင

ကမၻ်အရပငရပငရိ

အပာငင္႔ငမာငင္႔

ပည်ေရ္း

ကိိုေလင္႔လ်သာငဆက်္းေနေသ် ေက ်ာငသ်္း မ ်္းအတြကင ယူေက၊ ဆသစေဆတ္းလ ၊ ကေနဒ ၊ နယူ္းးီလနင
စသညငင္႔ႏွိုိာငာမ ်္းရိ

အပာငင္႔ငမာငင္႔

တကၠသလ
ိို ငမ ်္းသိင္႔ို

သြ်္းေရ်ကငဲ၍

ကိယ
ို ငစတ
ိ ငႀကိ ကငပည်ရပငမ ်္းကိို

ေလင္႔လ်ပညင္းပူ္းႏွိိုာငရနင ၊ ကမၻ်လို္းပိုိာငရ် ပည်ေရ္းကြနယ
င ကငကိို ဖနငတီ္းႏွိုိာငရနင ရညငရြယက
င ာင္းပင္ာင္းငဖစငသညငည္။

ငမနငမ်ႏွိိုာငာမ STI Myanmar University ကိယ
ို ငစ်္းငပ အငဖစင Dean of the faculty of Health Science
ပရ်ႀကီ္း

ပ ေမ်ကက ေဒ ကငတ်ဦ္းသနင္းငမာငင္႔

တကငေရ်ကင္င္႔ပ
ြဲ သညငည္။

ပရ်ႀကီ္း

ပ ေမ်ကက

ေဒ ကငတ်ဦ္းသနင္းငမာငင္႔သညင မတငလ( ၅) ရကငေနင္႔ ညေန (၃)န်ရီမ (ွ)န်ရီအထိ “Studying Opportunities
at STI Myanmar University “ ေ္ ာင္းစဥငငဖာငင္႔ တာငငပေပြ္းေႏွြ္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။ ပကငလကင ပီ္း မတငလ(၅)ရကငေနင္႔
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ညေနပိိုာင္းတြာင International Research

Collaboration Forum

ကိိုငပ လိုပင္င္႔ြဲ ပီ္း

ကမၻ်အရပငရပငရိ

သဘ်၀ပတငပနင္းက ာင၊ ပည်ေရ္း၊ က နင္းမ်ေရ္း ႏွာငင္႔ ပတငသကင ပီ္း သိုေတသန ငပ လိုပသ
င ညငင္႔ အေဆက်ာင္းမ ်္းကိို
Exchange Research System အငဖစင အငပနငအလနငေပြ္းေႏွြ္း္င္႔ြဲဆကပ သညငည္။

မတငလ (၆) ရကငေနင္႔တြာင မနကင (၁၀)န်ရီမ ေနင္႔လညင (၁) န်ရီအထိ “ Study Abroad Talks

ေ္ ာင္းစဥငငဖာငင္႔

ႏွိာ
ို ာ
င တက်တကၠသလ
ိုိ မ
င ်္း၏ Speaker မ ်္းမတကငေရ်ကငေပြ္းေႏွြ္း္ြဲင္႔ဆကပ သညငည္။ ယာင္း Conference သိင္႔ို STI
Myanmar

Universityအပ အ၀ာင

ကမၻ်အရပငရပငမ

ပိုဂၢလက
ိ တကၠသလ
ိို င

(၂၆)္ိုတကငေရ်ကင္င္႔ဆြဲ က ပီ္း

တကၠသလ
ိို အ
င သီ္းသီ္းမ ပ ေမ်ကကမ ်္း၊ ဌ်နမမ္းမ ်္း ၊ ပရ်၊ ပရ်မမ ်္း၊ ႏွိိုာငာတက် သရို္းမ ်္းမ တ်၀နငရသ
ိ ူမ ်္း
ႏွာငင္႔ ဧညငင္႔သညငေတ်ငမ ်္း (၆၀၀)္နငင္႔တကငေရ်ကင္င္႔ေ
ြဲ ဆက်ာင္း သိရိရပ သညငည္။
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STI Myanmar University မ Myanmar Trade and Investment Conference 2019 သိင္႔ို
တကငေရ်ကငင္ာင္း

Myanmar Trade and Investment Conference 2019 ကိို အဂၤလနငႏွာ
ိို ငာ လနငဒနင မိ ႕ရိ Allen and
Overy , Bishop Square, E16AD တြာင ၂၀၁၉္ိုႏွစငမတငလ (18) ရကငေနင္႔မ (20) ရကငေနင္႔အထိ က ာင္းပရ် STI
Myanmar University ၏ President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွာငး ဒ ရိက
ို တ
င ် အဖြင္႔၀
ြဲ ာငမ ်္း တကငေရ်ကင္ြဲးဆကပ သညငည္။
Myanmar

Trade

and

Investment

Conference

2019

ရာင္းႏွီ္းငမ ပငႏွမို လိုပာ
င နင္းမ ်္းဖြ႕ ဖိ ္းတိ္းို တကငေစရနငႏွာငင္႔ ယူေကႏွိိုာငာႏွာငင္႔

သညင

ငမနငမ်ႏွိိုာငာရိ စီ္းပြ်္းေရ္းႏွာငင္႔ ရာ

ငမနငမ်ႏွိိုာငာဆက်္း

အငပနငအ

လနင

ရာင္းႏွီ္းငမ ပငႏွမူလိုပငာနင္းမ ်္း အ်္းေက်ာင္းေစရနငႏွာငင္႔ စီ္းပြ်္းေရ္း၊ ပည်ေရ္းႏွာငင္႔ ပတငသကငသညငင္႔ အ္ြာင္႔င အလမင္း မ ်္း
ရရေ
ိ စရနင ရ ညငရြယင ပီ္း UK-ASEAN Business Council ႏွာငင္႔ Department for international Trade
ဗိတသ
ိ သရို္း တိင္႔မ
ို ပူ္းေပ ာင္းက ာင္းပင္ာင္းငဖစငသညငည္။
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၂၀၁၉္ိုႏွစင မ တငလ (၁()ရကငေနင္႔ နနကငပိိုာင္းတြာင ငမနငမ်ႏွိိုာငာပိိုာင ဗိတသ
ိ သအမတငႀကီ္း HE
DAN CHUGG မ ႀကိ ပိႏွ
ို ိုႏႈတင္ြန္းင ပကငစက်္းေငပ်ဆက်္း ပီ္း ဗိတသ
ိ ၀နငႀကီ္းမ အဖြားင အမ် စက်္းေငပ်ဆက်္း
က်ငပညငေထ်ာငစို

သမၼ

တငမနငမ်ႏွိိုာငာေတ်ငစီ္းပြ်္းေရ္းႏွာငး ႏွိိုာငာ တက် ပကငပေရ္း ၀နငႀကီ္းဌ်န

၀နငႀကီ္းဦ္းေသ်ာင္း ထြနင္းမ Keynote အမ်စက်္း ေငပ်ဆက်္း္ြဲးပ သညင ည္။ ေနင္႔လညငပိိုာင္း (၂)န်ရီမ (၃)န်ရီ္အ
ြဲြ ထိ
ပည်ေရ္းႏွာငင္႔ ပတငသကငေသ်အေဆက်ာင္းအရ်မ ်္း ကိို ေပြ္းေႏွြ္းရ်တြာင “အန်ဂတငငလိုပငာနင္း ္ြာငမ ်္း
ေလင္႔က ာငင္႔သာငဆက်္းႏွိိုာငေသ် ၂၁ ရ်စိုပည်ေရ္းစနစင ကိို

စဥငပကငမငပတင

ေဖ်ငေပ်ာင

အတြကင

ႏွိိုာမ
င

ညငင္႔

စီမကိန္းင ကိို ၀ိိုာင္း၀နင ္း ထူ ေထ်ာငေရ္း“ ေ္ ာင္းစဥငငဖာငင္႔ ငမနငမ်ႏွိ ိုာငာ အမ ိ ္းသ်္းပည်ေရ္း မူ၀ ဒေက်င မရာငဥကၠဌ
ပ ေမ်ကကေဒ ကငတ် ဦ္းမ ိ ္းဆကြယငမ

ဦ္းေပ်ာငေပြ္းေႏွြ္းရ်STI

ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္း က Panelist

အငဖစငပ ၀ာင

ရ်စိုအပာငင္႔ငမာငင္႔ပ

စနစငဖ႕ြ ဖိ ္း

ငပ ငပာငေငပ်ာင္းလြဲမူ

ည်ေရ္း

မ ်္းကိိုပိုဂၢလက
ိ

Myanmar

University

၏

President

ေပြ္းေႏွြ္းတာငငပ္ြဲးသညငည္။ ေပြ္းေႏွြ္း ပြ၏
ြဲ
ရညငရယ
ြ င္ ကငမ် ၂၁
တိို္းတကငေစရနင ရ ာငပိိုာငႀက ေတြ႕ရမညငင္႔
က႑မပ ၀ာငအ်္း

စိနငေ္ဒမူမ ်္းႏွာငင္႔ ငပ

ငဖညငး ပီ္း ငပ ငပာငေငပ်ာင ္း

လြဲမိုႏႈမ ်္းမ ေ၀

ေပ်ာငရက
ြ ငႏွာ
ိုိ ရ
င နင ရညငရယ
ြ ငင္ာင္း ငဖစငသညငည္။ ထိိုအငပာင အပာငင္႔ငမ ာငင္႔ပည်ေရ္းႏွာင င္႔ ပတငသကငသညငင္႔ အ္ြာင္႔အ
င လမင္း
၊ဗ

သ
ို တ
ို ၊

ႏွိုာ
ိ ငာ တက် အေတြ႕အႀက မ ်္း အေဆက်ာင္းကိလ
ို ညင္း UK

သူမ ်္းႏွာငင္႔ အငပနငအလနင ေပြ္းေႏွြ္းသြ်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။
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ႏွိိုာငာမတကငေရ်

ကငလ်

မတငလ

(၁၉

ႏွာငး ၂၀)

ရကငမ ်္းတြာင

ပည်ေရ္းႏွာငးသကငပိိုာေ
င သ်အဖြြဲ႕၀ာငမ ်္းသညင အဂ

အဂၤလနငႏွိိုာငာရိ သကငေမြ္း၀မင္းေက ်ာင္းပိိုာငရ်ေက်လိပင မ ်္းႏွာငးအပာငးငမာငး ပည်ေရ္း
သြ်္းေရ်ကငေလးလ်

ဆကသညငည္။

ရာင္းႏွီ္းငမ ပငႏွမူႏွာငင္႔ ႏွိုိာငာ
ဗ

ိဘ
ို ဏငဒို

ယာင္းအ္မင္းအန်္း

င္်္းစီ္းပြ်္း

တိယဥကၠဌ

ဦ္းစိို္းသိနင္း

ပကငသယ
ြ ငေရ္း
၊

သိင္႔ို

တကၠသလ
ိို ငမ ်္းသိင္႔ို

ငမနငမ်ႏွိုိာငာပိာ
ို ငရ် ဗိတိနသ
င အမတငႀကီ္း၊ ရာ

ငပညငေထ်ာငစ၀
ို နငႀကီ္း ဦ္းေသ်ာင္းထြနင္း၊ ငမနငမ်ႏွိုိာငာ

ောြေရ္းေဆက္း ေရ္းႀကီ္းဆကပငစ

စငေပ္းမူဦ္းစီ္းဌ်နမဒ ရိိုကတ
င ်မ ်္း ၊

၊ ငမနငမ်ႏွိုိာငာ ရာင္းႏွီ္းငမ ပငႏွ မူ ေက်ငမရာငမ ဒ ရိက
ို တ
င ်မ ်္း ၊ ရာင္းႏွီ္းငမ ပငႏွမူႏွာငင္႔ ကိုမၸဏီမ ်္းညႊနငဆက်္းမူဦ္းစီ္းဌ်နမ
ဒ ရိက
ို ငတ်မ ်္း ႏွာငင္႔ STI Myanmar University ၏ ဥကၠဌေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွာငင္႔ Board of Director မ ်္း
ဂိုဏငယူစြ် တကငေရ်ကင္ြဲး ေဆက်ာင္းသိရရ
ိ ပ သညငည္။
STI Myanmar University မ University Bedfordshire (UK) သိင္႔ ို သြ်္းေရ်ကငေလင္႔လ်င္ာင္း
STI Myanmar University သညင မိတဖ
င ကငတကၠသိိုလငငဖစငေသ် အဂၤလနငႏွိိုငာငာ University of Bedfordshire
ႏွာငင္႔ ပူ္းေပ ာင္းဲ၍ ဘြ႕ြဲ ႀကိ ၊ ဘြ႕ြဲ လြနင ဘ်သ်ရပငမ ်္းကိို ႏွိာ
ို ငာတက်
ငမနငမ်နိာ
ို ာ
င ရာင္းႏွ္းီ ငမ ပငႏွမို ေက်ငမရာင၏

ပထမပို္း္ြာငင္႔ငပ မိနင္႔င

အပာငင္႔မီ သာငဆက်္းပိင္႔္
ို
ရရိ

ထ်္းသညငင္႔

လ ကငရိေသ်
အပာငင္႔ငမာငင္႔

ပိုဂၢလက
ိ တကၠသလ
ိို တ
င စင္ိုငဖစငပ သညငည္။ ၂၀၁၉္ိုႏွစငမတငလ (၂၅)ရကငေနင္႔တြာင STI Myanmar University ၏
President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွာငင္႔ Board of Directors မ ်္း ၊ ငမနငမ် ႏွိာ
ို ငာ အမ ိ ္းသ်္းပည်ေရ္းမူ၀ ဒေက်ငမရာင
ဥကၠဌ

ပ ေမ်ကကေဒ ကငတ်

ဦ္းမ ိ ္းဆကြယငတင္႔သ
ိို ညင

အဂၤလနငႏွိိုာာ
င ရိ

သြ်္းေရ်ကငဲ၍ တ်၀နငရိသမ
ူ ်္းႏွာငင္႔ေတြ႕ပို ပီ္း ကမၻ်င္႔ အပာငင္႔မီ

University

Bedfordshire

သိင္႔ို

စ်ေတြ႕ လကငေတြ႕သာငဆက်္းမူပိုစမ ်္း၊

သာငရိို္းနညင္းစနစငမ ်္းႏွာငင္႔စ်သာင္နင္းမ ်္းသိင္႔ို သြ်္းေရ်ကင ေလင္႔လ်္င္႔ဆြဲကပ သညငည္။
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of

မတငလ

(၂၅)ရကငေနင္႔

နနကငပာ
ိို င္းတြာင UOB ႏွာငင္႔

STIMU ဆက်္း ပကငႏွြယငေနသညငင္႔ အပာငင္႔ငမာငင္႔

ပည်သာငဆက်္းမူနညင္းစနစငမ ်္းႏွာငင္႔ ပတငသကငဲ၍ UOB ၏ Center of Academic Partnership team ႏွာငင္႔ အတူ
အငပနငအလနငေပြ္း
ကိိုႏွိိုာငာတက်

ေႏွြ္း ္င္႔ဆက
ြဲ ပ သညငည္။ ထိင္႔ေ
ို န်ကင STIMU သညင ငမနငမ်ႏွိိုာငာရိေက ်ာင္းသ်္း၊ ေက ်ာင္းသူမ ်္း

စ္ ိနငစႏွ နင္းမ ်္းႏွာငင္႔

အ်မ္္ ကငရရိေစရနငႏွာငင္႔ Executive
ႏွာငင္႔လညင္းေက်ာင္း၊

Associate

ႏွိ ာင္းယဥငအကြဲငဖတငႏွိိုာငရနငႏွာငင္႔
Dean

and Chair

Dean

in

အန်ဂတငဘ၀

ရညငမနင္း္ ကင

Cell

မProf-

Dr.Rhidian

Biology
Lewis

Jan

အတြကင
Domin

တိင္႔ႏွ
ို ာငင္႔လညင္းေက်

ာင္းအစညင္းအေ၀္းမ ်္း ငပ လိုပ္
င ြဲင္႔ပ သညငည္။

ေနင္႔လညငပိိုာင္းတြာင Campus Tour အငဖစင UBBS led by Head of Department of International Business,
Marketing and Tourism ႏွာငင္႔ Student Halls မ ်္းသိင္႔လ
ို ညင္းေက်ာင္း၊ UOB ႏွာငင္႔ STIMU ပူ္းေပ ာင္းဖြားလ
င စငေသ်
BEng (Hons) Engineering Program မ ်္း၏ Course Coordinator အငဖစင တ်၀နငယထ
ူ ်္းသူ UOB ၏
Senior Lecturer David Jazani ၏ Robotic LabTour သိင္႔လ
ို ညင္းေက်ာင္း၊ ညေနပိိုာင္းတြာင Lecture Theatre,
စ်ဆကညငင္႔တိက
ို င၊

TV

Broadcasting

Station,

မ ်္းသိင္႔သ
ို ြ်္းေရ်ကငဆကညငင္႔ရူေလးလ်္ြဲးေဆက်ာင္းသိရရ
ိ ပ သညငည္။
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Radio

Broadcasting

Station

Efficient Literature Searching Workshop က ာင္းပင္ာင္း

STI Myanmar University မ ႏွိာ
ို ငာသ်္းတဦ္း္ ာင္းအတြကင လိအ
ို ပငေသ်အသိအငမာင၊ ဗ
ငမနငမ်ႏွိိုာာ
င မ

ပည်႐ွိႏာငမ ်္းသ်မက

၊

ႏွိိုာငာတက်

ပည်႐ွိႏာငမ ်္းကိို

သ
ို တ
ို မ ်္းရ႐ွိႏိႏွိိုာငရနင

ဖိတငဆက်္း ပီ္း

ေ

်ေငပ်ပြြဲမ ်္း ၊

၊ သာငတနင္းမ ်္းႏွာငင္႔ Workshop မ ်္းကိို အ္ အ်္းေလ ်ငစြ် က ာင္းပေပ္းလ ကင ရိပ သညငည္။

၂၀၁၉္ိုႏွစင မ တငလ ၂၇၈ ရ ကငေနင္႔တြာင
အတြာင္းရိ STI

Myanmar

သာငတနင္းကိို က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။
တြာင

University

ေနင္႔လညင ၁၂၈ န်ရီမ ညေန ွ၈ န်ရီအထိ MICT park

Campus

တြာင

“

Efficient

Literature

Searching

”

ယာငသာငတနင္းတြာင တြဖ
ြဲ ကငပ ေမ်ကက ေဒ ကငတ်ဦ္း၀ာင္း္ိိုာမ
င အာငတ်နကငထြဲ

ကိယ
ို ငရ်္ ာငေသ် အေဆက်ာင္းအရ်မ ်္းကိို

အ္ ိနတ
င အ
ိို တြာင္း

နညင္းလမင္းမ ်္းႏွာငင္႔ နညင္းပည်မ ်္းကိို သာငဆက်္းပိင္႔္
ို င္ာင္းငဖစငပ သညငည္။
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ထိထေ
ိ ရ်ကငေရ်ကငရ်ေဖြနာ
ိို ငမညငင္႔

ေပ္းပည်ႏွာငင္႔ပတငသကငဲ၍ သိုေတသနမ ်္း

ငပ လိုပရ
င ်တြာငလညင္းေက်ာင္း၊ Assignment

မ ်္း

ေရ္းရ်တြာလ
င ညင္းေက်ာင္း အသို္း၀ာငသညငင္႔ PubMed Wedsite ကင္႔ြဲသင္႔ိို ေပ္းပည်ႏွာငင္႔ပိိုာငေသ် စ်တ မင္းမ ်္း ၊
ဂ ်နယငမ ်္းကိို လြယငကစ
ူ ြ်ရ်ေဖြႏွိိုာငရနင ၊ သတာင္းအ္ ကငအလကငမ ်္း ရယူူစိုေပ်ာင္းႏွိိုာငရနငရညငရြ ယင ဲ၍
သာငဆက်္းေပ္းင္ာင္းငဖစငပ သညငည္။ ထိသ
ို

ာငတနင္းသိင္႔ို

STI

Myanmar

သာငတနင္းမ ်္းမ ေက ်ာင္းသ်္းးသူမ ်္း ၊ စိတ၀
င ာငစ်္းသူ လူာ

University

ယငမ ်္းႏွာငင္႔ NGO

Health

Science

မတ်၀နငရိသူမ ်္း

တကငေရ်ကင္င္႔ြဲ ပီ္း သိလသ
ိို ညငမ ်္းကိို ပရ်ႏွာငင္႔ ေပြ္းေႏွြ္းေမ္းငမနင္း ္ြဲင္႔ ဆက ေဆက်ာင္း သိရိရပ သညငည္။

STATA Software Training ငပ လိုပငင ္ာင္း
၂၀၁၉္ိုႏွစင မ တငလ

၃၀၈ရကငေနင္႔ႏွာငင္႔ ၃၁ ၈ ရကငေနင္႔ မ ်္းတြာင မနကင ၉၈န်ရီမ ွ၈န်ရီအထိ လိ ာင မိ ႕နယင

MICTpark အတြာင္းရိ STI Myanmar University တြာင STATA Software Training ကိိုငပ လိုပင္င္႔ပ
ြဲ သညငည္။

ယာင္း Training တြာင ပေရ်ငဖကငပ် ေဒ ကငတ် ေက ်ငမ ိ ္းထြနင ္းႏွာငင္႔ ေဒ ကငတ် ေဒဒပပစိုိ္းတိင္႔က
ို Statistical
Software တစင္ငို ဖစငေသ် STATA Software ကိို မညငကင္႔သ
ြဲ င္႔အ
ိို သို္းငပ ပိုကိို သာငဆက်္းငပသ္ြဲင္႔ပ သညငည္။ STATA
Software သညငမ

်ဘြ႕ြဲ တကငေရ်ကငေနေသ် ေက ်ာင္းသ်္း၊ ေက ်ာင္းသူမ ်္းအတြကင သိုေတသနစ်တမင္းမ ်္း

ငပ စိုရ်တြာင

လညင္းေက်ာင္း၊ Student

အ္ ကငအလကငမ ်္းကိို
software

စနစငတက မတငသ်္း၊

တစင္ိုငဖစငပ သညငည္။ ယ

Paper

မ ်္းေရ္းရ်တြာငလညင္းေက်ာင္း၊ သိုေတသ

န

တြကင္ ကငႏွိိုာငရနင စမင္းစစငေလင္႔လ်ႏွိိုာငရနင အသို္း၀ာငေသ်

ာင္းသာငတနင္း ငပ လိုပင္ ိနင ႏွစငရကငတ်က်လအတြာင္း ထိိုSoftware
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ကိို

ကိယ
ို ငတိိုာက
င ယ
ိို င

က ကြ မင္းက ာငစြ်

ေလင္႔လ်အသို္းငပ ႏွိိုာငရနင ေလင္႔က ာငင္႔္ြဲင္႔ဆက ပီ္း graphical

presentation

မ ်္းမညငကင္႔သ
ြဲ င္႔ိို ငပ လိုပငႏွိိုာငပိုကိို လညင္း ပရ်မ ်္းက သာငဆက်္းငပသ္ြဲင္႔ပ သညငည္။

STIMU Water Festival Playground ပြေ
ြဲ တ်င က ာင္းပင္ာင္း

ႏွစငစဥငက ာင္းပလ ကငရိေသ် ငမနငမ်င္႔ရိို္းရ်ႏွစငသစငကူ္းသႀကၤနငပြဲြေတ်ငကိို ႀကိ ပိိုေသ်အ်္းငဖာငင္႔ STI Myanmar
University သညင “STIMU Water Festival Playground” ပြြဲေတ်င ကိို ၆.ွ.၂၀၁၉္ိုႏွစငတြာင မနကင (၉)န်ရီမ
(ွ)န်ရီအထိ လိ ာင မိ ႕နယင MICTpark

အတြာင္းရိ STIMU Campus တြာလ
င ညင္းေက်ာင္း ၊ မႏွၱေေလ္း မိ ႕ရိ

မႏွၱေေလ္း Campus တြာငလညင္းေက်ာင္း STI Myanmar University ၏ Student Council မ ဦ္းေပ်ာငဲ၍
စညငက်္းသိက
ို င မိ ကငစ်ြ က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။
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နနကငပာ
ိို င္းတြာင
အ္မင္းအန်္းကိိုဖာ
ြ င္႔လ
င စင္င္႔ြဲ ပီ္း

STIMU

မ

ေက ်ာင္းသ်္း

တ်၀နငရပ
ိ ဂ
ို ိၢ လငမ ်္း၊
/သူမ ်္းမ

ပရ်/ပရ်မမ ်္း

မ

ငမနငမ်င္႔ရိို္းရ်ထို္းတမင္းအစဥငအလ်အတိာ
ို ္းင

ပရ်၊ပရ်မမ ်္းအ်္း ႏွစငသစငတြာငရႊာလ
င နင္းေစရနင ေရကနငေတ်င္႔င္ာင္း ၊ စတိုဒီတ်ေကြ ္းေမြ္းဧညငင္႔္င္ာင္း၊ STIMU
Campus

အသီ္းသီ္းမ

ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္းမ

သႀကၤနသ
င ီ္ ာင္းမ ်္း

သီပိိုင္ာင္း

၊

ယိမင္း

အကအလမ ်္းငဖာငင္႔ ေဖ ်ငေငဖတာငပကင္င္႔ဆြဲ ကပ သညငည္။ န်မညငႀကီ္း DJ player မ ်္းငဖစငေသ် DJ Skimm ၊DJ Arco
ႏွာငင္႔

အပိိုေတ်င

Artists

မ ်္းငဖစငဆကေသ်ထကငယ

၊

ရိ ာင္း၊

Russel

ႏွာငင္႔

ေတ္းသီ္ ာင္းမ ်္းငဖာငင္႔ေဖ ်ငေငဖ္ြဲင္႔ ပီ္း၊ Creative Dance Group မ အကမ ်္းငဖာငင္႔ေဖ ်ငေငဖ္ြဲင္႔ပ သညငည္။
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၊ယြနင္းတိင္႔ို

က

ထိိုအငပာင န်မညငႀကီ္း Beauty blogger မ ်္းငဖစငဆကေသ် မ၀ာင္းမာင္းသနင္း( Yangon in My Heart) ႏွာငင္႔ မ ဖိ ္း
(Phyodaybyday
အသ်္းအရညငထန
ိ ္းင

)

တိင္႔က
ို လညင္း

သႀကၤနငႏွာငင္႔ပတငသကငေသ်

သိမ္းင နညင္းမ ်္းအငပာင

လူာယငမ ်္းအတြကင

ကိလ
ို ညင္းေပြ္းေႏွြ္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။ ယ္ိုႏွစင၏ အထူ္းအစီအစဥငငဖစငေသ်
ေက ်ာင္းသ်္း၊သူမ ်္းေပ ်ငရႊာငစ်ြ
အလမအငဖစင

မိုနင္႔လ
င ို္းေရေပဒ၊

အလအပပိိုာငရ်ေပြ္းေႏွြ္း္ ကငမ ်္း၊
အက ိ ္းရမ
ိ ညငင္႔

အေဆက်ာင္းအရ်မ ်္း

Big Bouncy Castle ႀကီ္းေပဒတြာင

ေရကစ်္း္ြဲင္႔ဆကသညငည္။ ပ ၀ာငတာငပကငသူမ ်္းအ်္း တေနင္႔တ်လို္း စတိုဒတ
ီ ်
မိုနင္႔လ
င ကငေပ်ာင၊ ေရႊရာငေအ္းတိင္႔က
ို ိို ေကြ ္းေမြ္းဧညငင္႔္က်

Fair ေစ ္းပြေ
ြဲ တ်ငမ ်္း ငပ လိုပင ပီႏွစငသစငကိို ေပ ်ငရႊာငစ်ြ ႀကိ ပိို္င္႔ေ
ြဲ ဆက်ာင္း သိရိရပ သညငည္။
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Fun

STI Myanmar University ( Mandalay Campus ) ၏ ဒိုတယ
ိ အဆကိမေ
င ငမ်ကင
Graduation Ceremony က ာင္းပင္ာင္း

STI Myanmar University ( Mandalay Campus) ၏ ဒိုတယ
ိ အႀကိမငေငမ်ကင ေအ်ာငလကငမတငေပ္းအပငပြြဲ
အ္မင္းအန်္းကိို ၂၀၁၉ ္ိုႏွစင ဧ ပီလ(၂၃) ရကငေနင္႔ တြာင မနကင (၉)န်ရီမ (၁၂)န်ရီအထိ မႏွၱေေလ္း မိ ႕
ေရႊငပညငသ်

ိတ
ို ယငတြာင က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။ ထိအ
ို ္မင္းအန်္းတြာင ငပညငေထ်ာငစို ငမနငမ်ႏွိိုငာငာ ေတ်ငအလအ်္း

အေလ္းငပ င္ာင္းငဖာငင္႔ အ္မင္းအန်္းကိစ
ို တာင္င္႔ပ
ြဲ သညငည္။
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ထိင္႔ေ
ို န်ကင မႏွၱေေလ္းတိိုာင္းေဒသႀကီ္း အမ ိ ္းသ်္း ဒီမက
ိို ေရစီအဖြြဲ႕္ ပင ဗ

အ
ိို လိုပအ
င မိုႏႈေပ်ာင အဖြ႕ြဲ ဝာငႏွာငး ဥကၠဌ

ဦ္းတာငထဋ
ြ ငဦ္းမ ဂိုဏငငပ အမ် စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း STI Myanmar University ၏ President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းမ
ႏွိုတင္ြန္းင

ပကငအမ်စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။

ႏွာငပ
င္႔ ္းူ ေပ ာင္းဖြာလ
င္႔င စငထ်္းေသ်

BEng

ထိင္႔ေ
ို န်ကင

(Hons)

ႏွာငင္႔

University
BA

of

(Hons)

Bedfordshire(UK)
ဘြ႕ြဲ သာငတနင္းမ ်္း၏

စီ္းပြ်္းေရ္းစီမ္နင္
င္႔ ြြဲမူ ေအ်ာငလကငမတငႏွာငင္႔ဒီပလိိုမ်မ ်္း၊ Civil Engineering ႏွာငင္႔ Architectural Engineering,
Program အသီ္းသီ္းမ Diploma ႏွာငင္႔ Foundation ေအ်ာငငမာင ပီ္းစီ္း သူမ ်္းအငပာင အဂၤလိပဘ
င ်သ် ပရ်ငဖစင
ဒီပလိိုမ် ေအ်ာငငမာင ပီ္းစီ္းသူမ ်္းႏွာငင္႔ ထူ္း္ြ နငပိုရရသ
ိ ူမ ်္းအ်္း STI Myanmar University ၏ President
ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္း ၊ Executive Director ေဒဒမ ိ ္းမ ိ ္းႏွိိုာင၊ STI Myanmar University ၏ Dean of the Faculty
of Engineering မ ပရ်ႀကီ္းေဒ ကငတ်ဦ္းသိနင္းတနင ၊ Architecture Engineering

ဌ်န၏ Head ႏွာငင္႔

Professor ပေရ်ငဖကငပ် ပရ်ႀကီ္းဦ္းပ စီမ ိ ္းငမာငင္႔ တိင္႔မ
ို ေအ်ာငလကငမတငႏွာငင္႔ပိုမ ်္း ္ ီ္းငမာငင္႔္ြဲင္႔ပ သညငည္။
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ပကငလကင ပီ္း STI Myanmar University (Mandalay Campus) Student Council ၏
President ငဖစငေသ် BEng(Hons) Civil Engineering Second Year ေက ်ာင္းသ်္း ေမ်ာငရန
ိ ရ
င န
ိ ေ
င အ်ာင မ
ေက ္းးူ္းတာငစက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း

အမတငတရ ဓ တငပိုမ ်္း

ရိက
ို က
င ူ္းက် အ္မင္းအန်္းကိို ေအ်ာငငမာငစြ်

ပီ္းပို္း္ြဲင္႔ေဆက်ာင္း သိရိရသညငည္။
STI Myanmar University မ International Girls in ICT days အ္မင္းအန်္းသိင္႔ ို တကငေရ်ကငင္ာင္း
၂၀၁၉္ိုႏွစင ဧ ပီလ (၂၅)ရကငေနင္႔တြာင က ေရ်ကငေသ် “International Girls in ICT”days
ႏွာငစ
င္႔ ပငလ ဥင္းဲ၍ အငပညငငပညငပိိုာငရ် ေဆက္းနနင္းပကငသယ
ြ ေ
င ရ္းအဖြ႕ြဲ ္ ပင (ITU) မ ႀကီ္းမမ္းက ာင္းပသညငင္႔ ငမနငမ်ႏွိိုာငာ
ကိယ
ို ငစ်္းငပ အေနငဖာငင္႔ ငမနငမ်ႏွိုိာငာပိိုာရ
င ် International Girls in ICT days အထိမင္းအမတင လိုပငရ်္းမူ
တစငရပငကိို

MICTpark အတြာင္းရိ Kanaung Hub, Event Area ,

အေပ်ာငနပ တင(၁ွ)

၊ (၅)လႊ်တြာင

နနကင(န်ရီ္မ
ြဲြ ၁၂ န်ရီအထိ ငမနငမ်ႏွိိုာငာကြနငငပမတ်အသာင္း္ ပငမ က ာင္းပ္ြဲ႕ပ သညငည္။ ယာင္းအ္မင္းအန်္းသိင္႔ို
STI Myanmar University ၏ President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွာင င္႔အတူ

STI Myanmar University

မ ေက ်ာင္းသူေလ္း (၁ွ)ဦ္း တကငေရ်ကင္င္႔ဆြဲ ကသညငည္။

ထိိုအ္မင္းအန်္းတြာင

ငမနငမ်ႏွိိုငာငာကြနငငပမတ်

အသာင္း္ ပင ဥကၠဌဦ္းမာင္းေးယ ်လိ ာငက

အဖြာင္႔အ
င မ် စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း International Girls in ICT ႏွာငင္႔ပတငသကငဲ၍ ရာင္းလာင္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။
ထိင္႔ေ
ို န်ကငငမနငမ်င္႔အမ ိ ္းသမီ္းာယငမ ်္း၊ ICT

စြနင္႔ဥ
င ီ္းတီထြာသ
င ူမ ်္းႏွာငင္႔ ေတြ႕ပိုင္ာင္းအ္မင္းက႑ကိိုငပ လိုပ္
င င္႔ရ
ြဲ ်တြာင

နယငပယငအသီ္းသီ္းမ ဦ္းေပ်ာငမူငပ ေနေသ်အမ ိ ္းသမီ္းာယငမ ်္း၊ STI Myanmar University အပ အ၀ာင
Private University အသီ္းသီ္းမ တ်၀နငရသ
ိ ူမ ်္းႏွာငင္႔ ေက ်ာင္းသူမ ်္းအ္ ာင္း္ ာင္းမိတပ
င ကငဆက ပီ္း
17

အိုပငစို (၇)ဖြ႕ြဲ

ဖြြဲ႕ဲ၍

Creation Method မ ်္းႏွာငင္႔ ပတငသကငဲ၍ Activities မ ်္းငပ လိုပငင္ာင္း ၊ Brain storming မ ်္း လညင္း

ငပ လိုပင္င္႔ပ
ြဲ သညငည္။
မ ်္းငပ လိုပင္င္႔ြဲ ပီ္း

ပကငလကငဲ၍ Mobile Application ႏွာငင္႔ပတငသကငဲ၍လညင္း လကငေတြ႕ လိုပငေပ်ာငမူ
မတငတမင္းတာငဓ တငပိုမ ်္း

သိရိရပ သညငည္။ International Girls in

ရိုိကငက္းူ က်

အ္မင္းအန်္းကိို ေအ်ာငငမာငစ်ြ

ICT days ကိို ၂၀၁၁္ိုႏွစငမစဲ၍

ပီ္းပို္း္ြဲင္႔ေဆက်ာင္း

ႏွစငစဥင ဧငပီလ၏ စတိုတအ
ၳ ပတင

ဆက်သပေတ္းေနင္႔ တိိုာင္းတြာင ကမၻ်အႏွင္႔အငပ်္းရအ
ိ မ ိ ္းသမီ္းာယငမ ်္းအတြကင အ္ြာင္႔အ
င လမင္းမ ်္းႏွာငင္႔ နညင္းပည်ႏွာငင္႔
ပတငသကငဲ၍

အေတြ႕အႀက မ ်္းရရိေစရနင

ရညငရြယဲ၍
င

က ာင္းပ္ြဲင္႔င္ာင္းငဖစင ပီ္း

ယ္ိုႏွစငသညင

ကိိ္းို ႀကိမငေငမ်ကငက ာင္းပ္ြဲင္႔င္ာင္းငဖစငေဆက်ာင္း သိရရ
ိ ပ သညငည္။

အႏွၱေရ်ယငကာင္းႏွစငဥ္းီ ပြမ္းင ကပငအလမ ငပ လိုပငင ္ာင္း

ငမနငမ်င္႔ရိို္းရ်အတ်သႀကၤနငပြြဲ ပီ္းပို္း္ ိနင ႏွစငေ

်ာင္းကိုနငလင္႔ိို ႏွစငသစငကိို ႀကိ ပိသ
ို ညငင္႔ အထိမင္းအမတငအေနငဖာငင္႔ STI

Myanmar University သညင အႏွၱေ်ရယငကာင္းႏွစငဥ္းီ ပြမင္းကပငအလမကိို ၂၀၁၉ ္ိုႏွစင ဧ ပီ (၂၇) ရကငေနင္႔ မနကင
(၉)န်ရီမ (၁၂)န်ရီအထိ MICT park အတြာင္းရိ STI Myanmar University တြာင က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။
ဦ္းစြ်ပထမ နေမ်တႆ သို္းႀကိမရ
င တ
ြ ပ
င ိိုပူေး်င္ြဲင္႔ ပီ္းသီ်ေတ်င အရာငသူငမတငမ ်္းက တရ်္းဓမၼမ ်္း ္ ီ္းငမာငင္႔္ြဲင္႔ ပီ္း
18

STI Myanmar University ၏ President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွာငင္႔ Board of Directors အဖြ႕ြဲ ၀ာငမ ်္းက
လမဖြယင၀တၳ မ ် ပပငကပငလမဒ နင္း္ြဲင္႔ ပီ္း ေရစကင္ အမ ေ၀က် ဗိုဒၶ သ်သနစိရတိဌတို
သီ်ေတ်ငအရာငသငူ မတငမ ်္းအ်္း ေနင္႔ပမ
ြ င္းကပငလမပူေး်င္ြဲင္႔ ပီ္း

အ္မငအန်္းကိို

သို္းႀကိမငရြတပ
င ဲ၍
ိို
ေအ်ာငငမာငစ်ြ

ရိုတသ
င ိမင္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။

STI Myanmar University ၏ Info Day Ceremony

STI Myanmar University ၏ Info Day အ္မင္းအန်္းကိို ၂၀၁၉္ိုႏွစင ဧ ပီ (၂၇)ရကငေနင္႔ ေနင္႔လညင (၁)န်ရီမ
(၃)န်ရီအထိ MICT park အတြာင္းရိ STI Myanmar University (4th) floor တြာင ေနင္႔လညင (၁)န်ရီမ (၃)
န်ရီအထိ

က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။

ထိအ
ို ္မင္းအန်တြာင

အ္မင္းအန်္းစတာငေဆက်ာင္း ေဆကငာ် ပီ္းသညငႏွာငင္႔

Corporate Video ကိိုငပသ္ြဲင္႔ပ သညငည္။
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STI

ထိင္႔ေ
ို န်ကင

STI

Myanmar

University

၏

ႏွ တင္န
ြ င္းပကငအမ်စက်ေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း STI

Executive

Director

ေဒ ကငတ်မ ိ ္းမ ိ ္းႏွိိုာင

၏ တြဖ
ြဲ ကင တကၠသငလ
ိို ငမ ်္းငဖစငေသ်

မ

University of

Bedfordshire, UK ႏွာငး The Open University of Hong Kong မ တိိုကငရက
ိို ္
င ီ္းငမာငင္႔သညငင္႔ ႏွိိုာငာတက်
အသိအမတငငပ ဘြ႕ြဲ မ ်္း္းငဖစငေသ်
မ

်ဘြင္႔မ
ြဲ ်္း၊

စီ္းပြ်္းေရ္း

အာငဂ ာငနယ
ီ ်

ရာင္းလာင္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။

စီမ္နငင္႔္ြြဲမိုႏႈပိိုာငရ်

မ

်ဘြင္႔မ
ြဲ ်္း၊

ပရ်အတကငသာငပိိုာငရ်

ဂိုဏထ
င ္းူ တနင္းဘြင္႔မ
ြဲ ်္း၊ ငပညငသ႕ူ က နင္းမ်ေရ္း
Faculty

of

Engineering

Department

မ

်ဘြ႕ြဲ မ ်္းအေဆက်ာင္း

မ

Lecturer

ေဒဒ

ရညငမန
ြ ငေအ်ာငမိို္းမလညင္း Engineering ေမဂ ်ႏွာငင္႔ပတငသကငဲ၍ေပြ္းေႏွြ္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း Faculty of Business
Department

မ

ပတငသကငဲ၍

ေပြ္းေႏွြ္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။

၏

Lecturer

ေက ်ာင္းသ်္း၊ ေက ်ာင္းသူမ ်္းမ

ေဒဒ
STI

ပရ်မ

ေဒဒးာငသူး်သိနင္းမလညင္း

ပကငလကင ပီ္း
Myanmar

STI

University

Business

Myanmar
တြာင

ေမဂ ်ႏွာငင္႔
University

ေက ်ာင္းတကငေနစဥင

အေတြ႕အႀက မ ်္းကိလ
ို ညင္း မ ေ၀ေပ္း္ြဲင္႔ ပီ္း အ္မင္းအန်္းကိို ေအ်ာငငမာငစ်ြ ပီ္းပို္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။ ထိအ
ို ္မင္းအန်္းသိင္႔ို
ဧညငင္႔သညငမ ်္း စိုစိုေပ ာင္း (၁၅၀)္နငင္႔တကငေရ်ကင္င္႔ဆြဲ က ပီ္း STI Myanmar University Campus ကိို လညင္း
လညငင္႔လညငဆကညငင္႔ရူ္င္႔ဆြဲ ကေဆက်ာင္းသိရိရပ သညငည္။
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