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STI Myanmr University Engineering ေကူ်ာင္းသ်္းာသ/သူ်္းာ က

်္းာ းျင

င ယ္လာငေက်င ာ္  ္း ခရီးစဥင

STI Myanmar University ႏွာငင္႔ University of Bedfordshire (UK) တင္႔ို /္းေ ာင္း း္ာငင္႔ယ ငေသ် BEng
(Hons) အာငဂူာင

်ဘ္႕ြဲ သာငတ င္းသူ်္း ာ ေ ်ကင္ို္းဆ ႏွ င ဂိုစင

းျ် ္းျင္း /္းးကသးျငင္႔ Civil ႏွာငင္႔ Architecture
(၄)္  ကင ေ သ
င္႔ (၅) ္  ကငေ င္႔ အ
အ

/္းတ င္းသူ်္းကို ေအ်ာငာသာင ်္ တကငေ္  ်ကင

ေကူ်ာင္းသ်္းာ သ/ (

ေယင္႔ယ်ေ္  ္းာ္  ္း ခရီးစဥငကို က

ာငက္  ေ ္  ်သူ်္းသိုင္႔ သ္်္းေ္  ်ကငေယင္႔ယ်ာြဲင္႔းက သးျငည္။
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်္းာ းျင

) ခရီးစဥ္းသးျငည္၂၀ာိုႏွ င

ဇ/ယိုာငယ

င ယ္လာငေက်င သလ႕ ္   ော္ေတ်ာင္းျငႏွာငင္႔

STIMU ာ ္ဌသအႀကသင Industry Advisory Board Meeting ႏွာငင္႔ Internship certificate
Awarding Ceremony ကူာင္း ာာာင္း

STI Myanmar University ႏွာငင္႔ University of Bedfordshire (UK) တင္႔ို /္းေ ာင္း
း္ာငင္႔ယ ငေသ် BEng

(Hons) အာငဂူာင

်ဘ္႕ြဲ သာငတ င္းသူ်္း ာ ေ ်ကင္ို္းဆ ႏွ င ဂိုစင

ေအ်ာငာသာင ်္ တ ကငေ္  ်ကင းက သးျငင္႔ Civil ႏွာငင္႔ Architecture
သာငးက်္းတတငောသ်ကငာင္႔ေ
ြဲ သ်

ဘ်သ်္   ငသူ်္းကို

ေကူ်ာင္းသ်္းာ သ/ (

/္းတ င္းသူ်္းကို

) ခရီးစဥ္းသးျင သသတိုင္႔

ယို ငာ င္းာ္ာငတ္ာင္း ယကငေတ္႕ႏွာငင္႔ ္ကင

ငသို ္  ေ ္   င ရ

က္ူသင္းကူာငတတငောသ်ကငသို္   ေ ္   င ေ္်ကငယို ငေ္  ္း ကိုသၸစႀက္း သူ်္းတ္ာင အယို ငသာငအား င ည္၂၀ာိုႏွ င
ေသယသ

ဇ/ယလာငယအ

(ည )ယတ်

တ်္ င

သင္းေ္်ာငေ ာြဲင္႔းက သးျငည္။

ာင္းကိုသၸစႀက္းသူ်္းသ် M.K.T

Construction Co.Ltd , Orange home Trading & Construction Ltd , Facility Link , Moe Myint San
Family Construction, YCDC, Surbama International Consultants (Myanmar ) Co Ltd, SJ Co.Ltd
တိုင္႔ား ငးက ္း ည္၂၀ ာိုႏွ င ဇ/ယလာင (၂ည)္  ကငေ င္႔ တ္ာင MICT Park အတ္ာင္း္   STIMU Campus တ္ာင ေ င္႔ယးျင
(၂) ်္  သ (ည) ်္  အ

“ Industry Advisory

Board Meeting” ကိုာ လယို ငာင္႔ြဲ သးျငည္။

STI Myanmar University ာ

Board of Directors သူ်္း ရ

Faculty of

Engineering သ ဌ် သ ္း သူ်္း ရ ္္  ်ာ္္  ်သသူ်္းႏွာငင္႔အတ/ Industry Advisory Board သ ယို ငာ င္း္  ာငသူ်္း ရ
Myanmar Construction Entrepreneurs Association( MCEA)
အေ

္ေ

အသာင္း

ာ Advisor ခရီးစဥ္း္ာင္းေဌ္း ရ MCEA ာ

အ
္ တ္ာင္းေ္  ္းသ ္းရ M.K.T Construction Co.Ltd ာ CEO ခရီးစဥ္းသူလ္းာသာငင္႔ ရ ာသ ငသ်ႏွိုာငာဆအာငဂူာင

်

ာ ဒိုခရီးစဥကၠဌ ခရီးစဥ္းာာငေသ်ာငေဌ္း တိုင္႔သ Internship ္ာင္းသးျငင္႔ ေကူ်ာင္းသ်္း ရသ/သူ်္းႏွာငင္႔ တငသကင္သက္၍
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သဆို္းသ င ာူကငသူ်္း ရအႀကဆခရီးစဥ်စငသူ်္းေ ္း္သက္၍

ႏွ ငခရီးစဥ္းႏွ ငးကင အာ

ငအယ ငေ္္္းေႏွ္္းာြဲင္႔းက ္း STIေကူ်ာင္းသ်္း

ာသ/သူ်္းကို Certificate သူ်္းအသ္းသ္းာူ္းာသာငင္႔ာင္႔ြဲ သးျငည္။

Systematic Review Workshop က်င္းပ ျင္း

၂၀၁၉ျုႏွစ္္ ူ
ဇ င
ိလ ူ
္ လ၁၁၃္ က္္ န
ေ ႔င္္

မ က္္ လ၉၃္ ာ ီမွ္ ္ ေူလ္လ၁၂၃ ာ္ ီီအလ္ူွလွိင္္မလွိဳ န္္

MICT park ီန႔င္း ွလ္ STI Myanmar University Campus န႔င္္ “္ Systematic Review ”
သင္န ္းကလ္ပလေျ်ျခေပပသလ္္္
methodology

နင္သင္န ္းန႔င္္ န႔ဲ
ခ က္ပပ္မာကာ္္ ပက္နာ္တီး၀င္းျလင္မွ္ Research

နစ္ျ ပွိူပ္္ ာန႔င္္ Systematically

Review

ကလီသံး ပွိပပက

မလ္ကခေသလေ္

ႀကလွိနင္စတ္းစားသင္ေ္ေကာင္း္း္ မလ္သလ္ေီ ာမ်ားူလီပ္္ေကာင္း္ း္ systematically review္ ပွိူပ္သလ္ေ ္
ီျပ္ ႀကံွိ္န႔ဳူာုႏလင္သလ္ေ္Challenge မ်ားီ္ေကာင္းကလ္ ွင္းူင္း္ ပာ ပျခေ္ပီလး္STI Myanmar University
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Health

Science

သင္န ္းမ်ားမွ္္က်ာင္းသားသသဇမ်ား္း္စလန္၀င္စား

နက္္ ာက္ျေ္ခ ပီး္သလူလသလ္မ်ားကလ္

ာုႏွင္ေ္္

သဇ္

ူဇငန္မ်ား

႔း္ုႏ႔း္မး မ ္းျခေ္ေက္္ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္

Yangon Innovation Center း္ာင္႔ င သ
္ြဲ င္႔ ို STI Myanmar University တကငေ္  ်ကငာာာင္း
န္ ေ္ျန္္ ူဇငန္ူဇ ႔န္မ်ားအတြက္္ မလမန
လ ေ္လ စလန္ကဇးေကံ
ီ္ကာင္ီအလ္္ဲာ္ႏို ္ င္ရန္္ ီျ႔င့ီ
္ ူမ္းမ်ား

္ နီအ႔င္ဲ န
္ ီးူလသလ့္ ္ ီလမ္မက္ီသီးသီးကလ္

ႏို ္ င္ရန္ Yangon Innovation Center က ဖြ ္႔လစ္ခ႔ပ
ဲ ါသည္။

ထ ဲ႔င့္ပခ႔ီျမ္းီ ားကလ၂၀၁၉ခႏိုစ္ ဇြင္ရန္လွိဳ ္ (၁၇) က္ေင္ရန႔္ က္က်င္းပ ပွိူပ္ျ့ခ ာ STI Myanmar University
၏္ President ေ ဒခ ္ေအင္း၀ ္င္း္ ုႏွင့ီ
္ နဇ္Business္ ုႏွင့္္ Engineering္ ္က်ာင္းသားး္္က်ာင္းသဇမ်ား ဲစ္ေက
သလ့္္္မာင္္

္းူင္းး္္မာင္

လ ္း

က္း္မျလင္မလးပ႔င့္
္ ီာင္း္မ င္ပင
႔ ့္ ဲ ္နလေမွ္ျဴ ္နဇ႔မ္း္ မာက္စြြာ

တက္ေ ြာက္ခ႔႔ဲ ကပါသည္။
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The 4th annual Meeting of China-ASEAN Rail Transit Education and Training Association
(CATETA)

Forum

University မွနက္္ ာက္္

ီ္ ဳ္
ွ နာင္ီာ ွုႏွင္ေ္ီာ
္စ

္္ုႏွငေ္္ ီာ

္ူးႀကလမ္
္ မာက္ုႏစ
ွ ပ
္ န္ူလ္လူ
ီ ာျံသေ္လ

STI

Myanmar

း႔ ္ုႏ႔း ျင္း

န
ီ ံ္ုႏလ္င္ငံမ်ား ွလ္ ပျၢူလက္ ္က်ာင္းမ်ား္ ၏ီ္

င္ေ မင္ေ္ ပလာဲ႔ေ္ံ ဲလွိးနလး

ီနံုႏလင္ငံမ်ားုႏွင္ေ္ တ္ ာပုႏလင္ငံမ်ားန႔င္္ီ လကီ္ းပပူာမလ္ေ္One

အားူမ္းႀကီး္ဲာက္ူပ္ုႏလင္

္

ပပ၀င္ မလ္ေ္ ုႏလင္ငံမ်ားုႏွင္ေပန္သက္္္္

Belt

One

႔း္ုႏ႔းသလ္ေ္ The

နက္္
Road

4th annual

Meeting of China-ASEAN Rail Transit Education and Training Association (CATETA) Forum
သလ႔ STI Myanmar University မတက္ေ ြာက္ခ႔ပ
ဲ ါသည္။
န န္ုႏလင္ငံ

Guizhou P.R န႔င္္ ၂၀၁၉ျုႏွစ္္ ဇူလင္၂၂ က္္ ေမွ္၂၁

က္္ ေီအလ ္

က်င္းပျခေ ာန႔င္္STI Myanmar University ၏္ Faculty of Engineering မွ္ Senior Lecturer
တီးမ်လွိးမင္းူွလွိင္ုႏွင္ေ္Lecturer

ာမ္ ၚ လ္မ႔ ္္ီာင္္မလးနလေ္နက္္ ာက္ျေေခ ကပပသလ္္္ ဇူလင္၂၂္

ာမ လ္မ႔ ္္ီာင္မလးမွ္ Forum သလေ္ နက္္ ာက္ူာ္သာ္ီာ
ပွိူပ္ျေ္ခ ပီး္ ဇူလင္၂၁ က္္ ေန႔င္္STI
One Belt One Road (OBOR )

က္္ ေန႔င္ ္

ီနံုႏလင္ငံမ်ားုႏွင္ေ္Group Presentation္

Myanmar University ကလန္စား္ China

Presentation္ ပွိူပ္ျေခပပသလ္္္ယ ္င္း Forum တြ ္္ ီာ

University မ်ားုႏွင္ေ္

ီနံုႏွင္ေ္တ္ ာပုႏလင္ငံမ်ားေကား ီ လကီ္ းပပမလ္ေ္

အားူမ္းႀကီး္ဲာက္ူပ္ ာ ္ န႔င္္ မ ္မာုႏလင္ငံူလ္း္ပပ၀င္ုႏလင္
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ာ္

္္

န န္ုႏလင္ငက
ံ ဇမင္မွ္မဇ

န္-္ ူား ွလွိး-္ မုႏၱေ္ူး္-္က်ာက္ ဲ ီအလ ္ အားူမ္းကလ ္ဲာက္ူပ္ုႏလင္

လ္ ႔န္အား္သာီစီီစတ္မ်ားီ္ေကာင္းုႏွငေ္္ မ ္မာေ အား ူမ္းမ်ား ္ ကလ္ ီ
ူပ္ုႏလင္

္္္

ာင္ ႔က္မလ္ေ္ လ္းူမ္းမ်ားီ္ေကာင္း ္

င္ေ မင္ေ္ ္

္ီန႔က္္

ာင္ က
႔ ္မဇမ်ား ပွိ

႔း္ုႏ႔း ျခေ္္ေကာင္း သလ ွလ ပပသလ္္

STI Myanmar University ႏို ႔ ္ Theptarin Hospital တ႔ MOU လက္မတ္ေ င္းထင္းးခ င္း္

STI Myanmar University ႏွာငင္႔ Theptarin Hospital တင္႔အ
ို းက်္း Memorandum of Understanding (MOU)
်္းယးျငသႈ

်ာူ္ ငယႊ်ယကငသတငေ္  ္း

(၀) ်္   ာ င္႔င တ္ာင

ို္းာာာင္း အာသင္းအ ်္းကို

ည္၂၀ာိုႏွ င ဇ/ယလာင (ည၀)္  ကငေ င္႔ သ ကင

ိုာင္းႏွိုာငာဆ ဘ ငေက်ကင သလ႕္   Theptarin Hospital တ္ာင ာ လယို ငာင္႔ြဲ သးျငည္။

ို အာသင္းအ ်္းတ္ာင STI Myanmar University ာ President ေဒဒာာငေအ္း္ာင္း ႏွာငင္႔
Theptarin Hospital ာ
ယကငသတငေ္  ္း

ို္းာြဲင္႔းက ္း ရ

Founder and CEO Emeritus Professor Thep Himathongkam
STI

Myanmar

University

သူ်္းား ငးကေသ် ေဒ ကငတ်သူလ္းသူလ္းႏွိုာငရ ေဒ ကငတ်ာူလသ်ယ္ာင ႏွာငင္႔
Director

Tanya Vannapruegs ႏွာငင္႔ ္ ္  ်္ ငသူ်္း ရ
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ာ

Board

Theptarin Hospital

of

တင္႔က
ို
director

ာ Associate

Nutrition and Dietetics Team သ အ်ဟ်္  

းျ်္  ာငသူ်္း တကငေ္  ်ကင ္း အာ
းက်္းအ ်ဂတငတ္ာင
္ိုာင္  ်ဧ္  

ာ လယို ငသးျင င္႔

်သူ်္းတ္ာင

တကငေ္  ်ကငေ ေသ်

ငအယ ငေ္္္း ေႏွ္္း သ/ သူ်္း ာ လ ယို ငာင္႔ြဲ းက
အ

အ ခရီးစဥငသူ်္းကို ေ္  ္း္္ာ
ြဲ ြဲင္႔ းက

သးျငည္။

ိုအာ ာင ေကူ်ာင္းႏွ ငာို

္  ်တ္ာငအ ်္းအ ်ႏွာငင္႔

အ်ဟ်္  

အတ/တ/ /ေ ာင္း ေ္်ာင္  က
္ ငသ/ာ လယို ငႏွိုာင္   င ရ STI Myanmar Uniersity တ္ာင
ေကူ်ာင္းသ်္း ရ ေကူ်ာင္းသ/သူ်္း ရ ္ င

သင္းသူ်္းအတ္ကင Exchange

Program သူ်္း ရ

Short-term Program သူ်္းႏွာငင္႔ Intern ္ာင္း္သက္၍ အ ယို ငသာငအ ာ္ာင္႔အ
င ေ္  ္းသူ်္း သူ်္း ္်္  ္  ေ ္   င Theptarin
Hospital သင္႔ို ေ ယႊတငႏွိုာင္   ငား ငသးျငည္။
္ိုာ္  
င ်
္  းျင္  ္

းျယ်ာဆသူ်္း

င္႔အ
ို ာ ာင သိုေတသ

ယို ငာ င္းသူ်္း

/္းေ ာင္းယို ငေ္်ာငႏွိုာင္   ငႏွာငင္႔ ႏွ ငႏွိုငာင ာဆ

င္သက္၍ MOU ကို ယကငသတငေ္  ္း

်တသင္းးတင ္ြဲသူ်္း ရ ေ္္းဘကင

ခရီးစဥင ေကူ္းသ/ အ အ ခရီးစဥငသူ်္း း ယ

ငႏွိုာင္   င

္းာြဲ
ို င္႔ာာာင္း ား ငေးက်ာင္း သ္  ္   သးျငည္။

STI Myanmar University မွ Passage to ASEAN (P2A) Program သ႔ို တက္ေရ က္္ ျ္င္း
STI Myanmar University သလ္ Passage to ASEAN (P2A) Program ၏္Member University
နစ္ျ ဲစ္သလ္ေီန႔က္္ုႏွစ္စတ္ီာ

န
ီ ံီဲ႔ဳ၀
ခ င္္နကသလူ္မ်ားမွ

STIMU

၏္

္က်ာင္းသားသသဇမ်ားကလ

ဲလန္ေကား္ူေ ွလပပသလ္္

STI

Myanmar

University္ ုႏွင့္္ University

of

Bedfordshire

(UK)

နလေ္

ပဇဇး္ပပင္းဲ႔င့္ူွစ္္သာ္ BEng(Hons) Engineering နက္္ ာက္္ ္သာ္ီန ္းမွ္္က်ာင္းသားသ သဇ္ လ၂၀၃တီး္
သလ္္

ာမမ်ားတီး္

ာင္္ “Passage to ASEAN Association (P2A) Program” သလေ္ နက္္ ာက္

္္

၂၀၁၉ျုႏွစေ္ သျန္လ(၃ က္္ ေမွ္လ၉ ၃္ က္္ ေ္ီအလ္အလင္းုႏလင္ငံ္ Rangsit University သလေ္ အ႔က္ျ႔ာျခေေကပပသလ္္ ္
STIMU ္က်ာင္းသားသသဇမ်ားသလ္ Forumn သ႔ ္ နက္္ ာက္ူာ္သာ္ီင္ လ ီး ွားး္ူာီလ္း္ ၊ီနက္ မ္္း္
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စကာာၤပဇုႏလင္ငံမွ္္က်ာင္းသားသသဇမ်ားုႏွင္ေ္အလင္းုႏလ္င္ငံ ွလ္Rangsit
မလန္

က္ေက္ပီး္

Rangsit

University

ီန႔င္းသလေ္ူွလေူ
္ လ္ေကလ္ေ ဇးခ ္င္း း Thai
ျ်က္ ပွိန္ ပင္

င္ ျင္း

း

္

၏္

University

Campus

Cooking

Tour

Club

န႔င္္ ္န႔ဳ
ီ ဲစ္္

ီ ဲစ္္

မလမလနေုႏ
လ လင္ငံ၏္ လး ာနတ္္က်းမဇ္ုႏွင္ေ

ံ

္္ ီျ်င္းျ်င္း

နကသလူ္္

ပ ၀ဴ ္္

အလင္း လး ာီစားီစာ္မ်ား ဲင္ ေ ္

္ ္ူေအးနမ္
ံ
းီစတ္ီူာ

မ်ားကလ္

အြာဆီယ္ႏို ္ ္မ ေက/ြာ ္င္းသြာင္းးသာမ/ြာင္းႏို ္႔ ီျ်င္းျ်င္းမွ်္၀းခ ္င္း အးပ ္ မ ္မာ လး ာသႀကာၤ ္နလမ္းုႏွငေ္္ ပျံ
ပျံီက္ီူွနေလ ဲင္ေ ္က ပ္ဲ်ာ္္ ဲျခေေကပပသလ္္္

ထ႔အးပ ္္ အလင္းုႏလင္ငံင ္္ကာက္္မလွိဳ ွလ္ မင ားုႏွင္ေ္ီအင္က ္

ာမ်ား္ုႏွငေ္

Shopping

Mall

မ်ား္ သလေ္

ူွလ္ေူလ္ေကလ္ေ ဇျေေခ က္ပီး္ အလင္းုႏလင္ငံ၏္Transportation System ီ္ေကာင္း္ူေူာျခေေက ကာ္ ေသျန္လ၉၃္
က္္ ေန႔င္္ မ ္မာုႏလင္ငံသေ္လ ္ီာင္ မင္္ပ်ာ္ ငင္စာ႔ ္ ပ ္ူလ္္ ာက္ ွလျေ္ခ ္ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္
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STI Myanmar University ၏ Student Council Election က်င္းပ ျင္း
STI Myanmar Univeristy ၏္ Student Council န႔င္္ ူစ္ူပ္္

ာမ်ား ွလ္ သလ့္ီန႔က္္ Student

Council by Election ီျမ္းီ ားကလ္ ၂၀၁၉ျုႏွစ္္ ေသျန္လ၉၃္ ္ က္္ ေန႔င္္ ္ ူွလွိင္္မလွိဳ န္္ MICT park
ီန႔င္း ွလ္ STI Myanmar University န႔င္က်င္းပ ပွိူပ္ျေခ ာ္ ္ STI Myanmar University ၏္ Consultant
ာမႀကီး္္ ၚူွေက ုႏွင္ေ္Business္ုႏွင္ေ္ Engineering ဌာ မွ္
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ား

ာမမ်ားက္္ း႔ ျ်န္္ပးျခေပပသလ္္

Academic Writing Workshop က်ျ္င္းပ္ ျ္င္း

STI Myanmar University သည္ မိတ္ဖက္တကၠသိိုလ္ျဖဖ္္ေသာ အဂၤလန္ႏို္ိို္ငင
္ ံ University of
Bedfordshire ( UK) ႏို္င္င္႔ ပူး္ေပ င္ူး၍
သင္ၾကာူးပိိုင္႔ခ လ က္ရိၿပီူး
ရရႏို္
ိ င
ိုိ ရ
္ န္

ဘ႕ြဲ ႀကိိဳ ၊ဘ႕ြဲ လန္ ဘာသာရပ္ မ ာူးကိို

ႏို္ိင
ို င
္ သ
ံ ာူးတားီူးခ င္ူးအတက္

ႏို္ိင
ို င
္ တ
ံ ကာအကင္မ
င္႔ ီ

လိိုအပ္္ေသာအသိအျမင္၊

ဗဟိုသိုတ

မ ာူး

ျမန္မာႏို္ိိုင္ငံမ ပညာ႐င္မ ာူးသာမက ၊ ႏို္ိင
ို ္ငံတကာ ပညာ႐င္မ ာူးကိို ဖိတ္ၾကာူးၿပီူး ္ေဟာ္ေျပာပြဲ

မ ာူး ၊ သင္တန္ူးမ ာူးႏို္င္င္႔ Workshop မ ာူးကိို အခ အာူး္ေလ ာ္ဖာ က င္ူးပ္ေပူးလ က္ ရိပ သည္။
၂၀၁၉ခိုႏို္ဖ္ ၾသဂိုတ္လ (၄)ရက္္ေနင္႔ မနက္ (၉)နာရီမ (၁၂)နာရီအထိ လိိဳင္ၿမိိဳ႕နယ္ MICT park
အတင္ူးရိ STI Myanmar University Campus တင္ “Academic Writing ” သင္တန္ူးကိို ပိင္႔ခ
ို ခြဲင္႔ပ သည္။
ယင္ူးသင္တန္ူးတင္

ဂ ပန္ႏို္ိိုင္ငံ

Nagoya University တင္

PhD Associate Professor

အျဖဖ္

တာ၀န္ထမ္ူး္ေကာင္္ေန္ေသာ ္ေ က္တာ္ေဖာယိုမန္ ( Graduate School of Medicine, Department of
Healthcare Administration ) မ Academic Writing သည္ PhD, Master, High Education ႏို္င္င္႔ Under
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Graduate မ ာူးအတက္ မည္ကင္႔ြဲသိိုင္႔အ္ေရူးပ ပံို၊
္ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးအတက္
Publication

Essay ႏို္င္င္႔ Thesis မ ာူး မည္ကြဲင္႔သိိုင္႔ကာျခာူးပံို ၊ Scientific

သို္ေတသနဖာတမ္ူးမ ာူးကိို

မ ာူးအ္ေၾကာင္ူးႏို္င္င္႔ ္ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူး

ႏို္ိင
ို င
္ တ
ံ ကာအထိခ ျပႏို္ိင
ို ရ
္ န္

မာူး္ေလင္႔ရိ္ေသာ

အ္ေရူးပ ္ေသာ

အမာူးမ ာူးကိိုျပင္ကင္သိုူးံ သပ္ႏို္ိိုင္ရန္

Method ္ေရူးနည္ူးမ ာူး၊ research ႏို္င္င္႔ discussion ကိိုိ္ေကာင္ူးမန္ဖာ္ေရူးႏို္ိိုင္ရန္ သင္ၾကာူးခြဲင္႔ပ သည္။ ထိင္႔အ
ို ျပင္
Plagiarism, Lecturer Review မ ာူး ႏို္င္င္႔ပတ္သက္ၿပီူး ္ေရာင္ၾကင္သင္င္႔္ေသာ အ္ေၾကာင္ူးမ ာူး ္ေျပာၾကာူးခြဲင္႔ၿပီူး
တက္္ေရာက္လာ္ေသာ ္ေက ာင္ူးသာူး/သမ ာူးက

သိလိိုသည္မ ာူးကိို

ဖိတ္၀င္ဖာူးဖာျဖင္င္႔ ္ေကူး္ေႏို္ူး္ေမူးျမန္ူးခြဲင္႔

ၾက္ေၾကာင္ူး သိရိရပ သည္။
STIMU ၏္Alumni Networking Party က်င္းပ ျင္း

STI Myanmar University သလ္္ မလန္ဲက္နကသလူ္ ဲစ္္သာ္ ီျာၤူ ္ုႏလ္င္ငံ္ University of
Bedfordshire ( UK) း္ The Open University of Hong Kong္ ုႏွငေ္္ ပဇး္ပပင္း္
ငာသာ ပ္မ်ားကလ ္ ုႏလင္ငန
ံ ကာီ
ပအမ

း္ျ႔
ံ င္ေ ပွိမလ ္ေ္

ွလအားသလ္္ီ

University ၏္ ္က်ာင္းသားသသဇ္ ္

င႔ဳႀခ ကလွိ္ းင႔ဳူ
ခ ႔ ္္

င္ေမီ္သင္ေကားပလေျ်္ူ်က္ ွလ္္သာ္ မ ္မာ လင္ငံ င္းုႏွီး မွိပ္ုႏွံမွ ္ ္ကာ္မ ွင္၏
င္ေ မင္ေ္
ာင္းမ်ား ္န႔ဳ

ပျၢူလကနကသလူ္နစ္ျ ဲစ္ပပသလ္္္STI

Myanmar

ံ ျင္း္ ီအလမ္းီမွန္ပ႔ခ ဲစ္္သာ္ Alumni Networking

Party ကလ္ ၂၀၁၉ျုႏွစ္္ ေသျန္လ၁၀၃္ က္္ ေန႔င္္ လ္ ္လ၄၃ ာ ီမွ္ လ(၃ ာ ီီအလ ီမွန္လ၁၉၃္္နာ္၀င္ူမ္း္း ္
ျံ္မလွိဳ န္္

္က ္္မလွိဳ ွလ္STI Myanmar University ္္ျန္မီ္က်ာင္း္
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ာင္သစ္ႀကီးန႔င္ ္က်င္းပျခေပပသလ္္္

အလီျမ္းီ ားသလေ္STI Myanmar University ၏္ President္ ္ ၚျင္္ီး၀င္း္း္Board of Director မ်ားး္ း္
ဲလန္ေကားအား္သာာလ္ေသလ္္နာ္မ်ား္း္STI

Myanmar

University

၏္ Consultant

ာႀကီး္ း္

ာမႀကီးမ်ား္း္STIMU၏္Alumni မ်ား ဲစ္ေက္သာ္The Open University of HongKong္ုႏွငေ္္ University
of Bedfordshire မွ္ င႔ဳခ ္ ္က်ာင္းသားသသဇမ်ား ္ ုႏွငေ္္ Student Council ီဲ႔ဳ၀
ခ င္မ်ား္ နက္္ ာက္ျေေခ က္ပီး္
ီျ်င္းျ်င္း င္းုႏွီး္ပ်ာ္ ငင္စာ႔ ္န႔ဳ

ံျခေ္ေကပပသလ္္္ အလေီ ပင္္ ီ္က႔်းီ္မ႔း ီစီီစတ္မ်ား ဲင္ေ ္ ာလ္ေျံျေ္ခ ပီး္

နက္္ ာက္ူာ္သာ္္က်ာင္းသားသသဇမ်ား မွ္္နးသီျ်င္းမ်ား ဲင္ေ္ ္ဲ်ာ္္ ဲျခေေက္ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္

STI Myanmar University မွ္Passage to ASEAN (P2A) Program သလေ္နက္္ ာက္ ျင္း
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STI Myanmar University္ ုႏွင့္္ University of Bedfordshire (UK) နလေ္
ပဇဇး္ပပင္းဲ႔င့္ူွစ္္သာ္

္က ုႏ
္ ွငေ္္ မုႏၱေ္ူး္Campus မ်ားမွ္ BA(Hons) Administration္ ုႏွငေ္္ BEng(Hons)

Engineering နက္္ ာက္္ ္သာ္္က်ာင္းသားသသဇ္လ၂၁၃တီး္သလ္္ P2A Program ၏္ နလနျ ီးစတ္ီ ဲစ္္
ာမမ်ားတီး္

ာင္္

္ ာက္ ွလျေ္ခ ပီး္ျ် ္နလ္မလွိဳ

၂၀၁၉ျုႏွစ္္ ေသျန္ူလ၁၄၃္
Van

Kim

Hung

Hotel

က္္္ ေ

လ္ န႔င္္

၊ီနက္ မ္ုႏလင္ငသ
ံ လ

န႔င္နလ္းျလျခေေကပပသလ္္္္န င္း္Program

ေ္
န႔င္္

မ္ူး ွားုႏလင္ငံ္Petronas University မွ္ Professor က္ “္ Internet of Thing”္ ္ျပင္းစတ္ ဲင္ေ္Seminar္
ပွိူပ္ျေခၿပီင္း္ FPT

Campus

ီသီးသီးမွ္ ္က်ာင္းသားသသဇမ်ားုႏွင္ေ္ုႏလင္ငံနကာ္္က်ာင္းသားသသဇမ်ားက္IT္

ုႏွင္ေ္ပန္သက္္ပီး္သဇနေ္လ နီအ႔င္ဲ န
္ ီးအား္သာ္ Project မ်ားီ္ေကာင္း္ ွင္းူင္းနင္ ပ္ပီး္ Comepetition
မ်ား ပွိူပ္ျေေခ ကသလ္္ပပသလ္္ထ႔ေင္ရနြာက္ Cai
ျ်ံွိ္ျပက္

Rang္

္ ္ပၚ္စ်းႏို ႔္Hand

႔ခ က္ ံသလေူလ္း္သ႔ား္ ာက္ူလ္ပန္ျေ္ခ ေကသလ္္
စ

Made

နင္းီျမ္းီ ားန႔င္္ FPT

မွ္

နာ၀ ွ္ ွလသဇက္္က်း ဇးနင္စကား္ ္ ပာေကားျခေ္ပီး္ STI Myanmar University ၏္ Business Faculty မွ္
Lecturer္ ္ ၚစလးစလးစံမွ္Closing

Speech

ကလူလ္း္္ ပာေကားျခေပပသလ္္္

က္ူက္္ပီး္STI

Myanmar

University ၏္13BBA Second Year Second Semester ္က်ာင္းသဇ္မ္ီးျ်မ္းမလးပ႔င္ေမွ္ူလ္း္Myanmar
Culture္ ္ျပင္းစတ္ ဲင္ေ္ မ ္မာ လး ာနတ္္က်းမဇုႏွင္ေ္ ္ူေအံးစံမ်ားီ္ေကာင္း္Presentation္ ပွိူပ္ျေ္ခ ပီး္FPT
Campus

မွ္

နာ၀ ္ ွလသဇမ်ားီား္

္က်ာင္းသားသသဇမ်ားီားူလ္း္Certificate
လက္ကဇးျခေေကကြာ္

ေသျန္ူ္

လ၁၇၃္

ီမွန္န ္
မ်ား္

ူက္္

ာင္မ်ား္ပးီပ္ျေ္ခ ေက

သူလ္STIMU္

ပ ္ူလ္ျ်ီး မွင္ေျေ္ခ ပီး္ မွန္နမ္းနင္ ပန္ပမ်ားူလ္
ံ
း္

က္္ ေန႔င္္ ္

ပ ္ူလ္္ ာက္ ွလျေ္
ခ ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္
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မ မ
္ ာုႏလင္ငသ
ံ ေလ ္

္ီာင္ မင္္ပ်ာ္ ငင္စာ႔ ္ ပ ္ူ

STIMU ာ MSc (Nutrition & Dietetics) ေကူ်ာင္းသ်္း/သ/သူ်္း “ၤFame” ေ္္း္ ္း ကင္  ိုသ
ဆ င္႔ ို
သ္်္းေ္  ်ကငေယင္႔ယ်ာာာင္း

STI Myanmar University ႏွာငင္႔ အဂၤယ င ိုာငာဆ္   Queens Award ္  ္  

်္းေသ် University

of Bedfordshire ( UK) ာ ကသၻ်င္႔အ္ာငင္႔သ သာငးက်္း ိုင္႔ာူေ ေသ် အ ်္းအ ်ႏွာငင္႔ အ်ဟ်္  ္ိုာင္  ် သဟ်ဘ္င္႔ြဲ
Master of Science in Nutrition Dietetics MSc ( Nutrition & Dietetics) သာငတ င္းသ သာငတ င္းသ်္း/သ/
၂၆

ခရီးစဥ္းသးျင

ယလာငသ်

Lecturer

် သလ႕

္္  ်ေဒ ကငတ် ေအ်ာငးို င္းေဇ်င

ခရီးစဥ္းေ္်ာငသ/ႏွာငင္႔

အတ/

င္   “ Fame” ကင္  ိုသ
ဆ ိုင္႔ Factory Visit အား င သ္်္းေ္  ်ကငေယင္႔ယ်ာြဲင္႔းက သးျငည္။

ည္၂၀ာို င းသဂိုတင (17) ္  ကငေ င္႔ သ ကင (၀) ်္  သ (၂ည) ်္  အ
Fame

ကင္  ိုတ
ဆ ္ာင

Fame ေ္္း္ ္း

်္း

်္းေသ်

သဘ်္အသ္းအႏွဆသူ်္းသတ္ာငင္႔ ေဘ္း

Integrated Medicineသူ်္း

တိုကင္  ိုကင ်္းသဆို္းာာာင္းသာ လႏွိုာငသ/သူ်္း

ယလာငသ်

် သလ႕

င္  

ိုတယ
င ို ငေ္  ္း ာ Managing Director ေဒ ကငတ် ခရီးစဥ္းာာငေသ်ာငယ္ာငရ

ကင္  ိုသ
ဆ ္းေဒဒ ာငသတ် တင္႔ႏွ
ို ာငင္႔ ေတ္႕္ဆိုာြဲင္႔ ္း
ိုတငယို င

္   ငကို င သလ႕ ရ

အေးက်ာင္း ႏွာငင္႔

ေ္္း္ ္းအား ငသဆို ္ြဲာာာင္းယူာင

အကူလ္းေကူ္းဇ/္းသူ်္း္  ္  ႏွိုာငေးက်ာင္းကို အေသ္း တင္  ာင္းာ ာြဲင္႔ သးျငည္။
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္ကင္္းကူ
ို လ္းသ္  ေအ်ာင

သဘ်္အသ္းအႏွဆသူ်္းကို
သးျငကြဲင္႔သင္႔ေ
ို သ်

ိုင္႔ေ ်ကင FAME ေ္္း္ ္း

ိုတငယို ငေ္  ္း ကင္  ိုာ
ဆ

ေ္္းသိုေတသ ႏွာငင္႔ း္ဆင္႔ းလ္းေ္  ္းဌ်

ရ အ္  းျငအေသ္္း

သဆာ ာ
င္႔င ္သ
ြဲ /

& Dietetics)

ိုတငယို င ဆိုအ္ာငင္႔္ာငင္႔ ရ

င္းာူလ ငေ္  ္းဌ် ႏွာငင္႔ FAME ေ္္းာ င္းသိုင္႔ေယင္႔ယ်ာြဲင္႔းက္  ်

တ်္ င္  သ/သူ်္းသ သယိုသးျငသူ်္းကို ္  ာင္းယာင္းော ်းက်္းာြဲင္႔
MSc (Nutrition

သ
င ူ်္းရ ေ္္း္ ္း

သးျငည္။

သာငတ င္းသ//သ်္းသူ်္းအ်္း

ိုင္႔ေ ်ကင STI Myanmar University ာ
အသတငတ္  ယကငေ္်ာငသူ်္းေ ္းအ ငက်

သတငတသင္းတာငဓ တင ိုသ
ဆ ူ်္း ယးျင္း ္  ိုကငက/္းာြဲင္႔ေးက်ာင္း သ္  ္   သးျငည္။
2019 ျုႏွစပ
္ လာသင္ုႏစ
ွ ီ
္ န႔က္္ STI Myanmar University BEng(Hons) ုႏွငေ္္ BA(Hons)္ ္က်ာင္းသား္
္က်ာင္းသဇမ်ား၏္ ္မာင္မန္သစ္ူင
႔ ္္ ႀကလွိ

ပ႔
လ ္ခ က်င္းပ ျင္း

STI Myanmar University န႔င္္ University of Bedfordshire မွ္ နလက္ က္
လ ျ်ီး မွင္ေမလ္ေ္ BA
( Hons) Business Administration / Accounting္ ုႏွင္ေ္ BEng ( Hons) Engineering င႔ေသ
ခ င္န ္းမ်ား၏ ္
၂၀၁၉္ ျုႏွစ္န႔င္္န က္္ ာက္္ ေကသလ္ေ္ ူ ္း
္မာင္မန္သစ္က္ူးမ်ားကလ္ႀကလွိ

္းနက္ေက႔္ ္သာ္ ္က်ာင္းသားး္ ္က်ာင္းသဇ္ သစ္္

သလ္
လ
ေ္ “Fresher Welcome” ပ႔ခကလ ၂၀၁၉ျုႏွစ္္ေသျန္ူ္လ၂၂၃္ က္္ ေ္

လေကာသပ္နး္ ေ၃္ န႔င္္ မ က္္ လ၉၃္ ာ မ
ီ ္ွ လ္ ္ လ၁၃္ ာ ီီအလ္ ူွလွိင္ ္မလွိ္ န္ MICT Park ီန႔င္း ွလ္STI
Myanmar University န႔င္္စလ္ကားသလက္္မလွိက္စ႔ာ္က်င္းပျခေပပသလ္္
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အလီျမ္းီ ားသလေ္STI

Myanmar

University

၏္

နာ၀ ္ သ
ွလ ဇမ်ား္

က္

နက္္ ာက္ဲ႔ငေူ
္ ွစ္္ပးေကပပသလ္္္အလ္ီျ မ္းီ ားန႔င္္ STI Myanmar University Student Council ၏္
President ္္မာင္မင္း

က္ လွ မ
္ ္ွ Fresher Welcome္ ပွိူပ္ ျင္း္ လ္ ႔န္ျ်က္ီား္1 ွင္းူင္း္ ပာေကား္ပီး္

စီ ီနာ္က်ာင္းသားး္က်ာင္းသဇမ်ားကလန္စား္မလန္

က္ီမွာ္စကားမ်ား ္္ ပာေကားျခေပပသလ္္္အလေ္ ာက္ STI

Myanmar University္ ္က်ာင္းသားး္္က်ာင္းသဇမ်ား္ မွ္ ီကီူွမ်ား ဲင္ေ္္ဲ်ာ္္ ဲျခေ္ပီး္္မျ်ာီ ူလက္္
Kings

and

Queens

မ်ား္ း႔ ျ်န္ ာန႔င္္ Engineering္

“္မာင္စစ္္ငလမး္ ္ုႏွင္ေ္ မျင္ နီတးီ ္“နလေကူလ္း္ကာင္း္
“္မာင္ မ
ခ င္းျ ္ေုႏွင္ေ္မ

မန္မ႔ ္”္ နလေကူလ္း္ကာင္း ီသီးသီး္

္က်ာင္းသား္ ္က်ာင္းသဇမ်ားက္္နးသီျ်င္းမ်ားး
မ်က္ုႏွာ္

Business္

္မျ်ာမွ္King ္

ုႏွငေQ
္ ueen

ီ ဲစ္

္မျ်ာမွ္King္

ုႏွင္ေ္ Queen

ီ ဲစ္

ွလျေပ
ခ ပသလ္္္ အလီျမ္းီ ားန႔င္္ STI္

ီကမ်ားုႏွင္ေ္သီ

လ္ဲ်ာ္္ ဲ ျင္း္း္ျလမ္းကစား ျင္း

းျ်န္ ျင္း္း္ီမွန္န ္ ပန္ပံ လက္ ျင္း္း္ီ သာ ွလ္သာ္စာ္ကာင္း္သာက္ဲ႔န္မ်ား ဲင္ေ္

ာလ္ေျံ ျင္းနလေ ဲင္ေ္္ပ်ာ္ ငင္စာ႔

င္ုႏခ႔ျေခ္ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္
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း္

