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ပေရာ္ ဖ္္ာာေ ဖ္ကာေ ာေ စာေ၀လွ၏ “Quantum Molecular Machine Seminar “ဖ်င္းပ ျင္း
၂ ၁၉ျုႏာ ္ ဇန္န ရ၉ရဖ္ေန႔ ာ ေန႔စလည္ (၁)နာရမာ (၃)နာရအထိ ရန္ဖန္ၿမိ ိဳ႕ MICT park အကြင္းရာိ
Myanmar University ကြင္

ပေရာ္ ဖ္္ာာေ ဖ္ကာေ ာေ စာေ၀လွ၏ “

Seminar “ ဖိ ပ စပ္ျ႔ပ
ဲ သလည္။
Science ဘြိဳ႕ဲ ဖိ ၁၉၉
ရရာိျ႔ပ
ဲ သလည္။
ဖၠသိစ္၌

Quantum Molecular Machine

္ရာႀဖးေ ဖ္ကာေ ာေ စာသလည္ ရန္ဖန္ကဖၠသိစ္ကြင္ Master of

ျုႏာ ္ကြင္ ရရာိျ႔ၿဲ ပး Ph.D ဘြိဳ႕ဲ ဖိ စူဘနးယားကဖၠသိစ္ကင
ြ ္ ၁၉၉၇ျုႏာ ္၌

အကစုႏိင္ငံ ထရးရပ္ ္ ၿမိ ိဳ႕ကြင္ ကာ န္မ်ားထမ္းေ္ာင္ေန ေ္ ဂ်ာမနုႏိ္င္ငံရာိ ဘာစင္က
စလည္း

ဧလည္႔ပ ေမာဖကအ

္

သင္ၾဖားေပးရန္

ဖမ္းစာမ္းျံျ႔ရ
ဲ ၿ႔ပး

နာုႏိရူပေပ

ဖိ္ဖ္စဖ္ေစ႔စာျဲ႔ပ သလည္။ ထိ႔သ႔ေ
ိ စ႔စာရင္း Chemical Reaction ဖိာေမာ္စိဖ်ကးက ္စးကလညး
ံ
ေအာင္ မင္ ာြ ထက္စပ္ုႏိင္သလည္႔ နလည္းဖိ
မလည္သလည္႔

STI

သိပၸံပလညာရာငမ
္ ာ

္ရာႀဖးေအာင္ မင္ ာြ ရာာေ ာြ ေကြိဳ႕ရာိျ႔ပ
ဲ သလည္။ ဖမၻာေပၚကြင္

မေအာင္ မင္ေသးသလည္ဖိာ မန္မာစူမ်ိ း

ပထမ္ံးအႀဖိမ္ေအာင္ မင္ျ႔ၿဲ ပး

၂

င္႔ာ

ပလည္႔ုႏာ ္

ကြင္

စလည္းပ င္ျ႔ပ
ဲ သလည္။
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ပေရာ္ ဖ္္ာေ ဖ္ကာာေ ာေ စာဖ

ဖမၻာ႔ထိပ္ကန္း

သိပၸံပလညာရာင(္ ၂

)

ာရင္းကြင္

ာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာေ ဖ္ကာေ ာေ စာသလည္ “ Quantum Molecular Machine Seminar “ ကြင္ နာုႏိရူပေပ
ဖိ

မလည္ဖဲ႔သ႔ိ

အသံး ပ ုႏိင္ပံုႏာင္႔

ုႏာုႏိရူပေပ အေၾဖာင္းာေစ႔စာျဲ႔

ာေသာ

မိမိေ၀လွ၏ဘ

အေကြိဳ႕အႀဖံ မ်ားုႏာင္႔ာ က္သန္းျဲ႔ေသာာေအာင္ မင္မာူ မာကက
္ ိင္မ်ား အေၾဖာင္းဖိ ရင္းုႏား ြာာေ္ြးေုႏြးေပးျဲ႔ရာ ာ
ေဖ်ာင္းသား/သူမ်ားဖ

ိက္ င္က ား နားေထာင္ျ႔ဲၿပး သိစိသလည္မ်ားဖိာ ာ ေ္ြးေုႏြးေမး မန္းျဲ႔ပ သလည္။

ထိ႔ေနာဖ္ Bachelor of Engineering Foundation အကန္းမာ မ္စဲ႔ရလည္ုႏာင႔္ မေန ျလည္မ်ိ းကိ႔ဖ
္ရာႀဖိးအား

STI

Myanmar

University

ဖိယ္ ား

စဖ္ေ္ာင္ပ စလည္းမ်ား

ာ ေပးအပ္ျဲ႔

ၿပး

အျမ္းအနားဖိာေအာင္ မင္ ာြ ၿပး္ံးျဲ႔ာေၾဖာင္း သိရာိရပ သလည္။
STIMU ၏ Internship Insurance Signing Ceremony
STI

Myanmar

ပူးေပ င္း ြင္႔စာ ္ေသာ
ဖမၸဏႀဖး

မ်ားကြင္

စပ္ေ္ာင္နိင္ရန္
ရဖ္ေန႔

ကိယုႏာ ္

University

သလည္

University

of

Bedfordshire

BEng (Hons)ာ ေဖ်ာင္းသား/သူ (၅၅) ေးသလည္

အစပ္သင္ န္ထမ္းမ်ားအ

္

(UK)

ုႏာင႔္

ေ္ာဖ္စပ္ေရး

င္ေရာဖ္စပ္ဖိင္ရာကြင္ာေဘးဖင္းစံၿျံ ာြ

“Internship Insurance Signing Ceremony “ ဖိ ၂ ၁၉ ျုႏာ ္ ဇန္န ရစ (၁၁)

မနဖ္ (၁ )နာရမာာ ေန႔စလည္ (၁၂) နာရအထိ MICTpark အကြင္းရာိ STI Myanmar University

ကြင္ ပ စပ္ျ႔ဲ ပ သလည္။
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ထိအျမ္းအနားကြင္ STIMU ေ၀လွ၏ Executive Director ာေ ဖ္ကာမ်ိ းမ်ိ းုႏိင္မာ အ ြင႔္ အမာာ ဖားာ
ေ ပာၾဖားျဲ႔ၿပး M.K.T Construction Co.Ltd
အကြင္းေရးမာကး ေးမ်ိ း မင္မ
႔ ာ
မ်ားဖိ
ကိ႔

ႀဖိ ္ိုႏာက္ျြန္း္ဖ္

ရာငး္ စင္းေ ပာၾဖားျဲ႔ပ သလည္။

္ရာေးမ်ိ းမင္းစာိ င္၊
ဖစလည္း

ေ၀လွ၏

Assistant Lecturer
Internship

ဖားုႏာာင႔္ သိရိစ
ာ ဖ္
ိ နာရမလည္႔

STIMU

ေ၀လွ၏

Engineering

အေထြေထြ

လည္းဖမ္း၊ အေကြိဳ႕အႀဖံ

ဌာနမာ

Senior

Lecturer

္ရာေးေဇာ္ဖိဖိုႏာင္႔ Lecturer ္ရာမာ ေ ၚရလည္မြန္ေအာင္မိး

ကြင္စိဖ္နာာေ္ာင္ရြဖ္ရမလည္႔

အေသး ိက္ရာင္း ပျဲ႔ပ သလည္။

္ဖ္စဖ္၍

IKBZ

ေဖ်ာင္းသား/သူမ်ားအား

insurance

ေ၀လွ၏

ေဖ်ာင္းသား/သူမ်ားဖ

Chairman နာင႔္ CEO ၊ MCEA ေ၀လွ၏

ေ၀လွ၏

အာမျံမာ

လည္းမ်ေ္း လည္းဖမ္း
ကာ န္ရာိသူ

အေရးပ ပံအေၾဖာင္း

Insurance signing အကြဖ္

မ်ားအေၾဖာင္း

န္ထမ္း

မရရျိင္ဖာ

ရာင္းစင္းေ ပာၾဖားျဲ႔

စိအပ္ေသာ

ၿပးာ

ာရြဖ္ ာကမ္းမ်ား လည္႔ ြဖ္ၿပး

အျမ္းအနားဖိာေအာင္ မင္ ာြ ရပ္သိမ္းျဲ႔ာေၾဖာင္း သိရာိရပ သလည္။
STIMUာေ၀လွ၏ာ Architectureာ DesignာProjectာJuryာ ပ စပ္ ျင္း
STIာ Myanmarာ Universityာ ုႏာငာ႔္ University of Bedfordshire (UK)ာ ကိ႔ာ ပူးေပ င္း ြင္႔စာ ္ေသာ ာ BEngာ
(Hons)ာ

Architecturalာ

ေဖ်ာင္းသူက႔ေ၀လွ၏
ိ

Engineeringာ

ဘြိဳ႕ဲ သင္ကန္းကဖ္ေရာဖ္စာ်ဖ္ရာိေသာာ

Architecturalာ Designာ Projectာ ဘာသာရပ္ကြင္

စဖ္ေကြိဳ႕ ဇိင္ားာမ်ားာ န္ကးမူာအ ိဳ႕ြဲ စိဖ္ာProject

Report

ေဖ်ာင္းသား

ကထြင္ န္ကးုႏိင္မာာ ြမ္းရလည္ုႏာင္
Presentationာ

၊ာ
႔ာ

ပ စပ္ရာကြင္ာအ

အဖဲ က္အမာက္ေပးသလည္႔ပြဲဖိ ာ ၂ ၁၉ာ ျုႏာ ္ာဇ န္န ရစာ( ၁၅)ာရ ဖ္ေန႔ ာ မနဖ္ာ (၁ )နာရမာာ လညေနာ (၃)ာ
နာရအထိာ MICTparkာအကြင္းရာိာSTIာMyanmarာUniversityာ၊ာအျန္းာအမာက္ာ(၃ ၃)ာကြင္ ပ စပ္ျ႔ပ
ဲ သလည္။
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STI MyanmarာUniversityာေ၀လွ၏ာEngineeringာဌာနမာာ IsrealာArchitectာLecturer ာ Mr.Guyာ Nirာ
ေ၀လွ၏ာ

ေးေ္ာင္လညညန္ၾဖားမူန႔အ
ဲ ကူာ Architecturalာ

Engineeringာ

ေဖ်ာင္းသားးသူမ်ားသလည္ာေး ြာပထမ

ရန္ဖန္ၿမိ ိဳ႕အကြင္းရာိာထ င္ရာားေသာာအေ္ာဖ္အေးမ်ားသိ႔ ာ သြားေရာဖ္ေစ႔စာဖာာcaseာstudyာ ပ စပ္ျ႔ၿဲ ပးာ
မိမိကိ႔ာ

ဖိယ္ပိင္ ဇိင္းမ်ား္ြဲ၍ာ ေျက္မအေ္ာဖ္အေးပံ ံငယ္ေစးမ်ားဖိ

ာ

မလည္သလည္႔ာ

န္ကးပံေ ာ္ထားေၾဖာင္း၊ာမလည္သလည္႔ရလည္ရြယ္ျ်ဖ္ာမ်ား င္႔ာကထြင္ထားေၾဖာင္းာုႏာင႔ာ္ မလည္ဖဲ႔သိ႔
ပံမ်ားဖိာ

ရာင္းစင္းေ ပာ ပျဲ႔ၾဖပ သလည္။

Presentationာ အ ြဲိဳ႕ေပ င္းာ

Project ာ ပံ ံငယ္ေစးမ်ားဖိ ာ ရာင္းစင္းကင္ ပရာာအဖဲ က္
Designerာက ္ေး
ေ၀လွ၏ာ

ာ

အသံး ပ

) ြဲိဳ႕မာာသဖ္္ိင္ရာ ာ

္ေ္းာအမာက္ေပးသူူာJuryာ မ်ားာအ

္ာ Interior

္ေသာာMr. Calvin Wang ( Blue Temple Architecture and Interior) ၊ာ Inception

Architectာ Studioာ ေ၀လွ၏ာ Founderာ Architectာ andာ Trainerာ
Universityာ

ေပ င္းာ(၁

ိက္ဖူး င္႔ ာ

Engineeringာ

ဌာနမာာ

Lecturer ာ

္သူာေးမ်ိ းထြြ္ၿမိ င္ာုႏာင္႔ာ STIာ Myanmarာ
Mr.Guyာ

Nirာ

ကိ႔ာ

ေ္ာင္ရဖ
ြ ္ၿပးာ

ေဖ်ာင္းသားးသူမ်ားေ၀လွ၏ာ န္ကး ပ စပ္ျ်ဖ္မ်ားအေပၚာအႀဖံ ပ ေ္ြးေုႏြးဖာာအဖဲ က္အ မာက္ေပးျဲ႔ေၾဖာင္း ာ
သိရာိရပ သလည္။ာ
မုႏၱေေစး STIMU ကြင္ Mobile Data Collection သင္ကန္းဖ်င္းပျဲ႔သလည္။

ာ၂ ၁၉ျုႏာ ာ္ ဇန္န ရာ(၁၉)ာရဖ္ေန႔ကြင္ာ
Myanmarာ

Universityာ

Campusာ

ကြင္ာ

မနဖ္ာ(၉)ာနာရမာာလညေနာ(၄)ာနာရအထိာ မုႏၱေေစးၿမိ ိဳ႕ာSTIာ
“ာ

Introductionာ

သင္ကန္းဖိာဖ်င္းပျဲ႔ပ သလည္။ာ
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to

Mobile

Data

Collection”ာ

ယင္သင္ကန္းကြင္ာကြဲ ဖ္ပ ေမာဖကာေ ဖ္ကာာေး င္းျိင္မာာ Mobile

Data

Collectionာ

ေ၀လွ၏ာ

အသံး င္ပံုႏာင္႔အသံး ပ ပံဖိ ာ သင္ၾဖား ပသျဲ႔ပ သလည္။ာ Moblieာ Dataာ Collectionာ ဖိာ အသံး ပ ျင္း င္႔ာ
Researchာ

မ်ား ပ စပ္ရာကြင္ာ Onlineာ

Surveyာ

ဖ႔ဲသိ႔ာ န္းဖိာအသံး ပ ၿပးာဖိယ္စိ

သကင္းအျ်ဖ္အစဖ္မ်ားဖိာပိမိာစြယဖ
္ ူစာ်င္ာ မန္ ာြ ာရယူ ေ္ာင္းုႏိင္မလည္
ိက္ င္ ား

သူာ

စူငယ္မ်ားုႏာင္႔ာNGOာ

မာကာ န္ရာိသူမ်ားာ

ျ်င္ေသာ ာ

္ပ သလည္။ာထိသင္ကန္းသိ႔

ကဖ္ေရာဖ္ျ႔ၿဲ ပးာသိစိသလည္မ်ားဖိာ္

္ရာနဲ႔ာာေ္ြးေုႏြးေမး မန္းျဲ႔ာၾဖာေၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။

STIMUာေ၀လွ၏ ာFacultyာDevelopment ာWorkshopာမ်ားဖ်င္းပ ျင္း
Universityာ

ofာ

ကဖၠသစ္
ိ က ္ျ

Bedfordshireာ
္ရာာ

သလည္ာ

အဂၤစန္နိင္ငံရာိာ

ထင္ရာားၿပးာ

UOBာ မာာ Associate Dean ( Quality)ာ အ

Dr.Jennyာ Cannာ သလည္ာ အဂၤစန္ုႏိင္ငက
ံ ြ

လည္း န ္ႀဖးမားာာ

ေသာ ာ

္ာ ကာ န္ထမ္းေ္ာင္ေနေသာာ

င္ာ အရလည္အေသြး မင္္ာအ္ င္႔ မင္႔ပလညာသင္ၾဖား ျင္းာနယ္ပ

နယ္ပယ္ကြင္ က္သန္းျဲ႔ေသာာ မိမိေ၀လွ၏ာအေကြိဳ႕အႀဖံ မ်ားဖိာအေ ျျံၿပးာ “FacultyာDevelopmentာWorkshop”ာာ
ေ္ြးေုႏြးပြဲမ်ားဖိာ၂ ၁၉ျုႏာ ္ာဇန္န ရစ(၂၅)ာရ ဖ္ေန႔ာကြင္ာ MICTာ parkာ အကြင္းရာိာ STIာ Myanmarာ
Universityာကြင္ာ ပ စပ္ျ႔ပ
ဲ သလည္။

5

ာ

ယင္းာေ္ြးေုႏြးပြဲာကြင္ာDr .Jenny Cannာမာာ မနဖ္ာ(၁ )ာနာရမာာ(၁၂)ာနာရအထိာ“ာ Mappingာ

ofာLearningာOutcomesာandာAssessmentာေျ င္း ေ္ င္႔စလည္းေဖာင္းာ၊ာေနိဳ႕စလည္ာ(၂)ာနာရမာာ(၄)နာရအထိာ
“ာ Qualityာ Assuranceာ “ာ ေျ င္း ေ္ င္႔ာစလည္းေဖာင္းာဘာသာရပ္က ္ျဖိ
အဖ်ိ းေဖ်းဇူးမ်ားုႏာင္႔ာ အဖဲ က္အမာက္ေပးမာနလည္း န ္မ်ားာ္ဖ္ ပ္မာ၊ ာ

ာ သင္ၾဖားၿပးရရာိစာမလည္႔ာ

အ္င္႔ မင္္ပလညာေရးာ

နယ္ပယ္ရာိ ာ

အရလည္အေသြးပိင္း္ိင္ရာ ာ ံျ်ိန္ ံုႏာန္းမ်ား ာ စပ္ထးစ
ံ ပ္နလည္းမ်ားာဖိ ာ နမူနာမ်ားုႏာင္႔ကဖြကင္ ပၿပးာFacultyာ
Monitoringာ,ာActionာPlansာုႏာင္႔ာပက္သဖ္ေသာာအေၾဖာင္းအရာမ်ားဖိစလည္းာရာင္းစင္းေ ပာၾဖားျဲ႔ပ သလည္။ာ
ယင္းေ္ြးေုႏြးပြဲသိ႔ာအထူး
ဧလည္႔သလည္ေကာ္မ်ား
ပလညာေရးမူ

ိက္ၾဖားထားေသာ ာ

္ေသာာအမ်ိ းသားပလညာေရးမူ

ေဖာ္မရာင္ာေဖၠဌေ ဖ္ကာာေးမ်ိ းၾဖြယ္ာ၊ာအမ်ိ းသား

ေဖာ္မရာင္ာအ ြိဳ႕ဲ င္ေးသန္းုႏြယ္၊ာ မန္မာုႏိင္ငံအင္ဂ်င္နယာေဖာင္ မာာကာ န္ရသ
ာိ ူမ်ားုႏာင္႔ာSTIMUာ

မာာ BODာ အ ြိဳ႕ဲ င္မ်ား၊ာ Consultant ာ ္ရာႀဖးး္ရာမႀဖးမ်ားာ ၊ာ Facultyာ အသးသးမာ ာ Lecturerာ ္ရာ
း္ရာမမ်ားကဖ္ေရာဖ္ျ႔ၿဲ ပးာ

အ္င္႔ မင္္ပလညာသင္ၾဖားေရးာုႏာင္႔ာ

စြန္ ြာအဖ်ိ းရာိေသာာအ စပ္ရေ္ြ
ံ
းာေုႏြးပြဲမ်ား
အမ်ိ းသားာ

ပလညာေရးမူ

္ေၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။ာအစပ္ရံာေ္ြးေုႏြးပြဲမ်ားာ အၿပး ကြင္ာ

ေဖာ္မရာင္မာာဧလည္္သလည္ေကာ္မ်ားဖာSTIMUာ

ာသင္ျန္းမ်ားာ၊ ာLabမ်ားာ ၊ာ

အရလည္အေသြးပိင္း္ိင္ရာ ာ
ကြင္ာ

Compus

ာၾဖလည္႔ကိဖ္ုႏာင္႔ ာ STIMUာ ေဖ်ာင္းသားးသူမ်ားေ၀လွ၏ ာ

tourာ

အ

္ာ

ာေကြိဳ႕စဖ္ေကြိဳ႕ာစ

စပ္ေ္ာင္ေနမူမ်ားဖိာစာလည္စလည္ၾဖလည္္ရူအားေပးျဲ႔ေၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။
Englishာ Languageာ Teachingာ (ာ Theာ Joyာ andာ Theာ Challenges,ာ Aာ Globalာ Perspectiveာ )ာ Seminarာ
ဖ်င္းပ ျင္း

STIာMyanmarာUniversityာသလည္ာ အဂၤစန္နိင္ငံရာိာ QueensာAwardာရရာိထားေသာာ Universityာ
ofာ

Bedfordshireာ

(UK)ာ

ုႏာင႔ာ္ ပူးေပ င္းၿပးာ အဂၤစိပ္ဘာသာ
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ဖားသင္ၾဖားေရး

နယ္ပယ္ကြငာ္

ုႏိင္ငက
ံ ဖာအသိအမာကာ္ ာ ပ ာ ္ရာအ
အ

္ာရပ္ကလည္စိသူမ်ား၊ာဖိယ္ပိင္ေဖ်ာင္း ြင္စာ ္စိသူမ်ားာုႏာငာ႔္ Principalာ

္ရပ္ကလည္စသူ
ိ မ်ား၊ာ AcademicာConsultantာ အ

္ရပ္ကလည္စသူ
ိ မ်ားအကြဖ္ာ ရလည္ရြယ္ၿပးာ University

of Bedfordshireာ (ာ UK)ာ ကြင္ာ Associateာ Deanာ (ာ Quality)ာ အ

္ာ ကာ န္ထမ္းေ္ာင္ေနေသာာDr.Jennyာ

Cannာ မာာ Englishာ Languageာ Teaching:“ာ Theာ Joysာ andာ The Challenges,ာ Aာ Globalာ Perspective”ာ
ေျ င္း ေ္ င္႔ာေ္ြးေုႏြးပြဲာ ပ စပ္ျ႔ပ
ဲ သလည္။

ာ

ယင္းာေ္ြးေုႏြးပြဲကြင္ာDr.Jennyာ

Cannာ

သလည္ာ

ထိင္းာ၊

ပ ဖင္ ကန္၊ာေ းစ္ာုႏာင္ ႔ာ

အဂၤစန္ုႏိ္င္ငအ
ံ ကြင္းရာိာ အဂၤစိပ္ဘာသာသင္ၾဖားေရးာုႏာင္႔ာပက္သဖ္ေသာာအေၾဖာင္းအရာာမ်ားဖိာ ုႏိင္ငံ
ကဖာာ

အေကြိဳ႕အႀဖံ မ်ားာုႏာိ င္းယာေ္၍ာေ္ြးေုႏြးေ ပာၾ ဖားျဲ႔ပ သလည္။ာDrာ Jennyာ Cannာ သလည္ာ Academic

English Development, Subject Knowledge Developmentာ သလည္႔ေျ င္း ေ္မ်ားုႏာင္႔ပက္သဖ္ေသာာအေၾ
အေၾဖာင္းအရာမ်ားအ ပင္ ာ ္ရား္ရာမမ်ားေ၀လွ၏ာ ဖြ်မ္းဖ်င္မာူာ၊ာ ပ

သကုႏာင္ာ ာေမးပြဲမ်ားကြင္ာမ လည္ဖဲ႔သိ႔ာရ

ရစာ ္ေဖာင္းမ်ားရရာိနိင္ာ ေအာင္ာ သင္ၾဖားရမလည္႔ာ နလည္းစမ္းမ်ားုႏာင္႔ာနလည္းပလညာမ်ားဖိ ာ နမူနာမ်ားုႏာင္႔ကဖြာ၊ ာ
ကင္ ပေ္ြးေုႏြးျဲ႔ပ သလည္။
ာ

ယင္းာေ္ြးေုႏြးပြဲဖိာ၂ ၁၉ျုႏာ ္ာဇန္န ရာ(၂၀)ရဖ္ေန႔စလည္ာ(၁)ာနာရာမာာ (၃)ာနာရအထိာMICT

parkာ အကြင္းရာိာSTI

Myanmarာ Univeristyာ ကြငာ္ ဖ်င္းပျဲ႔ၿပးာ STIာ Myanmarာ Universityာ မာာ

္ရား္ရာမမ်ားအ ပင္ာ ပင္ပမာာသ င္ၾဖားေရးဖိာ ိက္ င္ ားသူာ ပဂၢစိဖာ ုႏာင႔ာ္ Internationalာ ေဖ်ာင္းမ်ားမာာ
အဂၤစိပ္ ာသင္ၾဖားေနသူမ်ားုႏာင္႔ာFreelanceာ္ရား္ရာမမ်ားကဖ္ေရာဖ္ျ႔ပ
ဲ သလည္။ာ ယင္းေ္ြးေုႏြးပြဲကြင္ာ
Dr Jennyာ Cannာ မာာ အပ္ မ်ားျြဲ၍ာ မန္မာာုႏိင္ငံအကြင္းာအဂၤစိပ္ ာသင္ၾဖားမူုႏာင္ာ႔ပက္သဖ္ေသာာအေကြိဳ႕
အႀဖံ မ်ားုႏာင္႔ာနလည္း န ္မ်ားဖိစလည္းာ အာ

ပန္အစာန္ာေမး မန္းေ္ြးေုႏြးျဲ႔ၿပာအရလည္အေသြး မင္႔

အကြဖ္ာစြန္ ြာအဖ်ိ းရာိေသာာအစပ္ရေ္ြ
ံ
းာေုႏြးပြဲ

ကင္ေရးာအ

္ေၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။

MSc ( Nutritionာ&ာDietetics)ာသင္ကန္းသိ႔ာDr Wantanee Kriengsinyos စာေရာဖ္သင္ၾဖားပိျ် ျင္း
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STI ာ Myanmarာ Universityာ ုႏာင႔ာ္ အဂၤစန္နိင္ငံရာိာ Queensာ Awardာ ရရာိထားေသာာUniversity
Bedfordshireာ (ာ UK)ာ ေ၀လွ၏ာ ဖမၻာ႔အ္င္႔မာ သင္ၾဖားပိ႔ျ်ေနေသာာ အ ားအ ာုႏာင္႔ာအာ
MScာ (ာ Nutritionာ &ာ Dietetics)ာ သင္ကန္းသိိဳ႕ာ၂

ာရ္ိင္ရာာမ

of
ာဘြ႔ာဲ

၁၉ာျုႏာ ္ာဇန္န ရစာ(၂ ၀)ာရဖ္ေန႔ုႏာင္႔ာ(၂၇) ာရဖ္ေန

ရဖ္ေန႔မ်ားကြင္ာ ထိင္းုႏိင္ငံာMahidolာ Universityာ မာာ အ ာအာ

ာရပလညာရာင္ Professor Dr.ာ Wantaneeာ

Kreingsinyosာ စာေရာဖ္၍ာ Anthropometric Measures , Computerized Dietary AnalysisာSystemာ
သလည္႔ာသင္ျန္း ာမ်ားာပိ႔ျ်သင္ၾဖားာျဲ႔ပ သလည္။

ာ

Dr.Wantaneeာ

အရပ္အေမာင္းမ်ားာ

Kriengsinyosာ

္ေ္း ျင္း၊ ာ

န ုႏ
္ ာာင႔ာ္ ဖိဖ္လညာာေအာင္ာစိအပ္ေသာာအာ

ေ၀လွ၏ာ

သင္ျန္း ာမ်ားကြင္ာဖိယ္အေစးျ်ိန္ာ ၊ာ

ေန႔ ေ္ ားေသာဖ္မူပံ ံကြငာ္ အ ားအေသာဖ္ာ

ေနထိင္ပံ

ာရဖိာ ကြဖ္ျ်ဖ္နလည္းမ်ားအေၾဖာင္းာ၊ာ စူက ္ေယာဖ္ကင
ြ ္အာ

ာရ မလည္မာ်ာ ပလည္႔ ေၾဖာင္ားာမလည္သလည္႔ ံုႏာ န္းမ်ားုႏာင္႔သက္မာက္ုႏိင္ေၾဖာင္းာ ာေကြိဳ႕စဖ္ေကြ ိဳ႕ရာင္းစင္းာေ ပာ
ေ ပာာ ပျဲ႔သလည္႔ာ

အကြဖ္ာ

သင္ကန္းသူးသားမ်ားအကြဖ္ာအ

စြန္အဖ် ိးရာိျ႔ာဲ ေသာာ သင္ကန္းမ်ား ာ

္ျ႔ေ
ဲ ၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။

DrာJennyာCannာုႏာင႔ာ္ MSc ( Nutrition & Dietetics)ာ သင္ကန္းသူးသားမ်ားေကြိဳ႕္ံ ျင္းာ

ာ STIာMyanmarာUniversityာသလည္ာ အဂၤစန္နိင္ငရ
ံ ာိာ Queens Awardာရရာိထားေသာာ University
of

Bedfordshireာ

(UK)ာ

ုႏာင႔ာ္ ပူးေပ င္းၿပးာ ဖမၻာ႔အ္င္႔မာ

ဘြ႔ႀဲ ဖိ ာ

ုႏာင္႔ာမ

ာဘြဲိဳ႕ာသင္ကန္းမ်ားဖိာ

ပလည္ကြင္းမာာပင္ာသင္ၾဖားပိ႔ျ်ေပးစ်ဖ္ရာိရာာ Universityာ ofာ Bedfordshireာ (ာ UOB)ာ မာာ ကာ န္ရာိသူမ်ားာ
STIMUာ

သိ႔ာ

မၾဖာျဏစာေရာဖ္၍ာအ

ရလည္အေသြးပိင္း္ိင္ရာာအဖဲ က္မာူမ်ားာ၊ာအ
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ႀဖံေပး ာ

ေ္ြးေုႏြးမာူမ်ားာ ပ စပ္ေစ႔ရာိပ သလည္။ာ University
လည္း န ္ႀဖးမားေသာာကဖၠသိစ္က ္ျ

of

Bedfordshireာ သလည္ာ အဂၤစန္နိင္ငံရာိာ ထင္ရာားၿပးာ

္ရာာ UOBာ မာာ

Associateာ Deanာ (ာ Quality)ာ

အ

ာ္

ကာ န္ထမ္းေ္ာင္ေနေသာာDr.Jennyာ Cannာ သလည္ာ STI Myanmar Universityာ သိ႔ာ စာေရာဖ္၍ာ
အဂၤစန္ုႏိင္ငံရာိာအရလည္အေသြး မင္္ာအ္င္႔ မင္႔ပလညာသင္ၾဖား ျင္းာနယ္ပယ္ကြင္ က္သန္းျဲ႔ေသာာ မိမိေ၀လွ၏ာ
အေကြိဳ႕

အႀဖံ မ်ား ဖိာ အေ ျျံၿပးာေ္ြးေုႏြးပြဲမ်ားာ ပ စပ္ျ႔ပ
ဲ သလည္။ာယင္းေ္ြးေုႏြးပြဲမ်ားဖိာ ၂ ၁၉ျုႏာ ္ာဇ

ဇန္န ရစ(၂၅)ာ ရဖ္ေန႔ာုႏာင္႔ာ(၂၀ )ာရဖ္ေန႔မ်ားကြင္ာMICTာ parkာ အကြင္းရာိာ STIာ Myanmarာ Universityာ ကြငာ္
ပ စပ္ျ႔ၿဲ ပးာ ိက္ၾဖားထားေသာာဧလည္႔သလည္ေကာ္မ်ားုႏာင္႔ာ ိက္

င္ ားသူာပဂၢစဖ
ိ ုႏာင္႔ာInternational ာ

ေဖ်ာင္းမ်ားမာာာ္ရား္ရာမမ်ားုႏာင္႔ာေဖ်ာင္းသားစူငယ္မ်ားကဖ္ေရာဖ္ျ႔ာဲ ၾဖပ သလည္။

Drာ .Jennyာ Cannာ သလည္ာ ၂ ၁၉ာ ျုႏာ ္ာဇ န္န ရာ( ၂၇)ာရ ဖ္ေန႔ာလညေနပိင္းကြင္ာMScာ (ာ
Nutritionာ &ာ Dietetics)ာ သင္ကန္းသိ႔စာေရာဖ္၍ာသင္ကန္းးသူာသင္္ကန္းသားမ်ားုႏာင္႔ေကြိဳ႕္ံၿပး ာ STIာ
MyanmarာUniversityာုႏာင႔ာ္ ပက္သဖ္ ၍ာသင္ကန္းသားမ်ား္မာာအႀဖံောဏ္မ်ားေကာင္း္ိ ျင္းုႏာင္႔ာအေကြိဳ႕အႀ
အေကြိဳ႕အႀဖံ မ်ားာေမး မန္း ျင္းမ်ားစပ္ျ႔ရ
ဲ ာာသင္ကန္းသားမ်ားဖစလည္းာသအိရမ်ားစလည္းာသင္ၾဖားျြင္႔ရ
သစိာ ယျဖဲ႔သိ႔ာုႏိင္ငံ ျားကဖၠသိစ္မ်ားမာာအာ

ာရပလညာရာင္မ်ားာ၊Lecturerမ်ားာုႏာင္႔ာသင္ၾဖားရ ျင္းအကြ ဖ္ာ

အဖ်ိ းရာိေၾဖာင္းုႏာင္ာအ ျားစိအပ္သလည္မ်ားဖိစလည္းာေ္ြးေုႏြးကင္ ပျဲ႔ေၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။

“STIာMyanmar UniversityာမာာInvestာMyanmarာSummit ာ2019ာသိ႔ာကဖ္ေရာဖ္ ျင္း”
ာ

မန္မာုႏိင္ငံေ၀လွ၏ာ Invest Myanmar

Summit 2019ာ ဖိာ ၂ ၁၉ာ ျုႏာ ္ာဇ န္န ရာ( ၂၂)ာရ

ရဖ္ုႏာင႔ာ္ (၂ ၉)ာရဖ္မ်ားကြင္ာ ေန ပလည္ေကာ္ကြင္ာရာိသလည္႔ာ MICCာ 2ာ ဖ်င္းပျဲ႔ပ သလည္ာ ။ ာ ယင္းေ္ြးေုႏြးပြဲသိ႔ ာ
ုႏိင္ငေ
ံ ကာ္အကိင္ပင္ျပ
ံ ဂၢိ စ္ေ ၚေအာင္္န္း ၾဖလည္ာမာာုႏိင္ငေ၀လွ၏
ံ ာ းပြားေရးာ

ရင္းုႏား မ ပ္ုႏမ
ံာ ာ ာ

မိန္႔ျန
ြ ္း ာ

ေ ပာၾဖားျဲ႔ၿပးာ ယင္းပြဲသိ႔ာ ပလည္ကြင္း ပလည္ပမာ ာ ိးပြားေရးာစပ္ငန္းရာင္ႀဖးမ်ား၊ပ င္ကဖ္ေရာဖ္ျဲ္ၾဖၿပး ာ မိမိကိ႔ ာ
စဖ္ရာိေ္ာင္ရဖ
ြ ္ေနသလည္႔ာစပ္ငန္းမ်ားာ ေရာိဳ႕္ဖ္ေ္ာင္ရဖ
ြ ္ရန္ာ၊ေမာ်ာ္မာန္ထားေသာာProjectာ
အ ပန္အစာန္ေကြိဳ႕္ာကင္
ံ
ပျြင္႔ရရာိျ႔ာဲ သလည္

ာသိရပ သလည္။ာ
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မ်ားဖိာ

အ္ိပ ာ ေကြိဳ႕္ေ္ြ
ံ
းေုႏြးမာူကြငာ္ Projectာ ေပ င္းာ(၂
အေန င္႔ာ မိမိကိ႔ေ၀လွ၏ာ

)ျန္႔ ာ ကင္ ပျဲ႔ာၿ ပးာာ ပလည္ကြင္း ပ လည္ပာ စပ္ငန္းရာင္မ်ား

မံဖိန္းမ်ားေ၀လွ၏ာအားသာျ်ဖ္မ်ား၊ ာ ေမာ်ာ္မာန္းျ်ဖ္မ်ား ဖိကင္ ပဖာ ာ သဖ္္ိင္ရာာာ

ေ သအာဏာပိင္မ်ားုႏာင္႔စလည္းာ ေ္ြးေုႏြးျြင႔ာ္ ရရာိသ

လည္

ာသိရာိရသလည္။ာ

ကြင္က ္ုႏင
ိ င
္ စ
ံ းုႏာ
ံ ငာ႔္ ပက္သဖ္ေသာာရင္းုႏား မကပ္ုႏမ
ံာ ာူာ အျြငအ
႔္ စမ္းမ်ား

ဖိာ

အ္ိပ ာ

အျမ္းအနား

မင္ေကြိဳ႕ေစ႔စာျြင႔ရ
္

ေရာင္းစိသူုႏာင္႔ာ ယ္စိသူက႔ာိ ကိဖ္ရိဖ္ာ ေကြိဳ႕္ံာာာေ္ြးေုႏြးျြင္႔ာရရာိျ႔ေ
ဲ သာာေနရာက ္ေန ရာ

ရာိၿပး ာ

္ပ သလည္။

ယင္းပြဲကြင္ STI Myanmar Universityာ ေ၀လွ၏ာ ေဖၠဌာ ေ ၚျင္ေအး င္းဖာMediaာ ုႏာင္႔ေကြ႔္ံေမး မန္ားမာူဖိာ
ေ ၾဖားရာကြင္ာယျပြဲကြင္ာ မန္မာုႏိင္ငံရင္းုႏား မ ပ္ုႏာံမာူေဖာ္မရာင္မာာျြင္ ပ ၿပးာပလညာေရး
ျြင္ ပ ၿပးာပလညာေရး န္ေ္ာင္မူာစပ္ငန္းမ်ားာပ င္ ပသထားေၾဖာင္းာ၊ာမိမိကိ႔က ဖၠသိစ္ကြင္ ာ ဖ်န္းမာေရးာ၊ပ
၊ပလညာေရးာ းပြားေရးုႏာင္႔ာအင္ဂ်င္နယာပိင္း္ိင္ရာာသင္ၾ
သင္ၾဖားႀဖးဌာနႀဖးေစးျေအာဖ္မာာဘြိဳ႕ဲ ႀဖိ ုႏာင္႔ဘိဳ႕ြဲ စြန္သင္ကန္းာမ်ားဖိာပိ႔
အီိဖအား င္႔ာအ

ဂၤစန္ုႏိင္ငံရာိာထိပ္ကန္းာကဖၠသိစ္Universityာ

ျ်ေပးစာ်ဖ္ရာိၿပးာအီိဖ
ofာ

Bedfordshireာ

ုႏာင္႔ာပူးေပ င္းသင္ၾဖားေပးစာ်ဖ္ရာိေၾဖာင္းာ၊ာရင္းုႏား မကပ္ုႏာ္ံမာူောဖာ္မရာင္ာအကလည္ ပ ျ်ဖ္ရရာိၿပးာ
အကလည္ ပ ျ်ဖ္ရရာိၿပးာပ

လညာေရးေပေ ုႏာင္႔ာနလည္းေပေ မ်ား ပဌာန္းၿပးေနာဖ္ာ၊ာစိင္ င္ရရာိသလည္႔အျ ာ
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ဂဏ္သိဖကာရာိၿပးာ

အရလည္ေသြးအစြန္ မင္႔မားေသာ

ပဂၢစိဖကဖၠသစ္
ိ က ္ျအ

္ာ

ရပ္ကလည္ဖာာ

ုႏိင
္ င
္ က
ံ ဖာာေဖ်ာင္းသားမ်ားဖိာစဖ္ျသ
ံ ြားရန္ာရလည္ရယ
ြ ထ
္ ားေၾဖာင္းာ၊ာယင္းေဖ်ာင္
ယင္းေဖ်ာင္းသားမ်ားာမာက

္င္႔ာ မန္မာယေ္ေဖ်းမူုႏာင္႔ာရိးရာ

ရိးရာီေစ႔မ်ားုႏာင္႔ာ မန္မာာုႏိင္ငံအေၾဖာင္းဖိာဖမၻာဖာ
၊အနာဂက္စူငယ္မ်ားအကြဖ္ာ

ပိသိမာာ

စိအပ္ေသာာအ

္ေၾဖာင္းာ၊အနာဂက္စူင

သိပလညာာအ

ကက္ပလညာမ်ားဖိ ာ

အိမ္နးျ်င္းုႏိင္ငံမာာစူငယ္မ်ားုႏာင္႔ာရင္ေဘာင္ကန္းၿပးာဖ်ရာေနရာကြင္ာထမ္းေ္ာင္ုႏင္
ိ ရန္အကြဖ္ာ
ေ္ာင္ရဖ
ြ ္ေန ျင္း

္ေၾဖာင္းာ၊ာေ ပာၾဖားျဲ႔ပ သလည္။

ာ

ယင္းအျမ္းအနားသိ႔ာ ပလည္ေကာ္

န္ႀဖးမ်ားာုႏာင္႔

န္ႀဖးမ်ား၊ာကိင္းေ သ

ကိင္းေ သႀဖးုႏာင္႔ ပလည္နယ္ န္ႀာဖးျ် ပ္မ်ား၊ာ မန္မာုႏိင္ငံာဖန္သြယ္မ်ားုႏာာ
င္႔ ဖ္မူစဖ္မစ
ူ ပ္ငန္းရာင္မ်ားအသင္းျ် ပ္မာကာ န္ရာိသူမ်ား၊ာသံအမက္ႀဖးမ်ားုႏာင္႔ာ ပလည္ကြင္း ပာလည္ပ
လည္ပစပ္ငန္းရာင္မ်ားာ ုႏာင႔အ
္ ကူ

STI Myanmar Universityာ ေ၀လွ၏ာ Presidentာ ေ ၚျင္ေအး င္းုႏာင္႔ာ BODာ

အ ြိဳ႕ဲ င္မ်ားုႏာင္ ာကာ န္ရာိသူမ်ားာကဖ္ေရာဖ္ျ႔ေ
ဲ ၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။

UniversityာofာBedfordshireာ(UK)ာမာာBEngာ(Hons)ာEngineeringာProgramာမ်ားေ၀လွ၏
Course Coordinator Mr.David Jazani

STIMUာသိ႔ာစာေရာဖ္ ျင္း

ာ ၂ ၁၉ျုႏာ ္ာဇ န္န ရာ( ၃၁)ရဖ္မာာေ ေ ာ္ ရာ(၅) ာရဖ္ေန႔အထိSTIာ Myanmarာ Universityာ
ေ၀လွ၏ာ မိက္ ဖ္ကဖၠသိစ္ာ က ္ျာ

္ေသာာ Universityာ ofာ Bedfordshireာ (UK)ာ မာ Senior Lecturer in

Building Technologies and Construction
STIMUာ

Campusာ

Mr.Davidာ Jazaniာ သလည္ ာ ရန္ဖန္ုႏာင႔ာ္ မုႏၱေေစးၿမိ ိဳ႕မ်ားရာိာ

မ်ားသိ႔စာေရာဖ္ျ႔ာဲ ပ သလည္။ာ Mr.Davidာ

အေမရိဖန္ုႏာင႔ာ္ အဂၤစန္ုႏိင္ငံမ်ားကြင္ာပိသဖာုႏာင္႔ာအင္ဂ်င္နယာာပလညာရာင္အ
ျုႏာ ္မာာ
အ

၍ာပ လညာေရးနယ္ပယ္သ႔ာိ င္ေရာဖ္ဖာာ ၂

jazaniာ

သလည္ာ

္ေ္ာင္ရြဖ္ျ႔ၿဲ ပးာ၁၉၉၉ာျုႏာ ္မာ

၀ာ ျုႏာ ္မာာယ ျကိင္ာUOB ကြင္ာ Seniorာ Lecturerာ

္ကာ န္ထမ္းာ ေ္ာင္ေနၿပးာေ္ာဖ္စပ္ေရးုႏာင႔ာ္ ပိသဖာ္ိင္ရာာ သေကသန ာကမ္းာမ်ား ြာဖိာ ပ

ပ ျဲ႔ေသာာပ

လညာရာင္က ္ေး

္ပ သလည္။ာယျအျ ာSTIMUာ

Engineering Programာမ်ားေ၀လွ၏ာCourseာCoordinator ာအ
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ုႏာငပ
႔္ းူ ေပ င္း ြငစ
္ ာ ေ
္ သာာBEng

္ာကာ န္ယူထားသူစလည္း

္ပ သလည္။

(Hons)

ာ

ေရားေး ြာ ာ ဇန္န ရ(၃၁)ာ ရဖ္ေန႔ာနံနဖ္ာပိင္းကြင္ာElectronicာ Engineeringာ ဌာနမာာ ္ရားာ

္ရာမမ်ား၊ာ

ေဖ်ာင္းသား။ာေဖ်ာင္းသူမ်ားုႏာာင္႔ာေကြိဳ႕္ံျဲ႔ၿပးာProgram

ေန႔စလည္ာပိင္းကြင္ာBEng(Hons)Civil

Engineering

Finalာ

Inductionာ
Yearာ

ပ စပ္ျ႔ဲသလည္။ာေန

Secondာ

ေဖ်ာင္းသားးသူမ်ားုႏာင္႔ာ ေကြိဳ႕္ျဲ
ံ ႔ၿပးာစဖ္ရာိစပ္ေ္ာင္ေနေသာာProjectာ
ပက္သဖ္ၿပးာ

ေ္ြးေုႏြး ျင္းာအႀဖံေပး ျင္းမ်ားာ ပ စပ္ျ႔သ
ဲ လည္။ ာ

Semesterာ
မ်ားုႏာင္႔ာပ

ေ ေ ာ္ ရာ(၁

)ာရဖ္ောန႔ာ

နံနဖ္ပိင္းကြင္STIMUာေ၀လွ၏ ာအင္ဂ်င္နယာဌာနမာာ ဌာနမာကးမ်ား၊ာ္ရား္ရာမမ်ားအားစံးုႏာင္႔ာေကြိဳ႕္ံၿပးာအဂၤစန္
အဂၤစန္ုႏိင္ငေ၀လွ၏
ံ ာအရလည္အေသြးပိင္း္ိင္ရာာ ံျ်ိန္ ံုႏာ န္းးမ်ားုႏာင္ာစပ္ေ္ာင္ထားေသာ ာ

Projectာ

မ်ားအားာ

မာ်ေ ျဲ႔ဖာာ BEng (Hons) Architectural Engineeringာ ေနာဖ္္းုႏာ
ံ ္ေဖ်ာင္းသားးသူမ်ားာုႏာင္႔ာေကြိဳ႕ ္ံျဲ႔ၿ
ေကြိဳ႕္ျဲ
ံ ႔ၿပးာေဖ်ာင္းသားမ်ားေ၀လွ၏ာစဖ္ရာိစပ္ေ္ာင္ေနေသာာProjectာ

မ်ားုႏာင္႔ာပ

ပက္သဖ္၍ာ ေ္ြးေုႏြး ျင္း၊ာအႀဖံေပး ျင္းမ်ားာ ပ စပ္ျ႔သ
ဲ လည္။ာေန႔စလည္ာပိင္းကြင္ာBEng(Hons) ာ Finalာ Yearာ
Firstာ Semesterာ ကဖ္ေရာဖ္ေနေသာာေဖ်ာင္းသားးသူ ာ မ်ားုႏာင္႔ာေကြိဳ႕္ံာဖာ အရလည္အေသြး ပလည္႔ာProject ာ
မ်ားုႏာင္႔ကင္ ပမူမ်ားာဖိာ

ာ

္ေ္း၍ာစိအပ္သလည္မ်ားဖိာအႀဖံ ပ ေ္ြးေုႏြးေပးျဲ႔ပ သလည္။

ေ ေ ာ္ ရာ(၂)ရဖ္ေန႔ာနံန ဖ္ာပိင္း၌ာ ၂ ၁၉ာမက္စကြင္ာ STIာMyanmarာUniversityာ၌ာ

BEng(ာ Hons)ာ Finalာ Yearာ ကဖ္ေရာဖ္ဖာပလညာသင္ၾဖားမလည္႔ာေဖ်ာင္းာသားးသူာမ်ားာုႏာင္႔ ာေကြ႔္ံာၿပးာ
လညေနပိင္းာကြင္ာ“ာMeansာofာPreventionာofာspreadာofာFireာinာHighာ–ာriseာBuilding”ာေျ င္း ေ္ င္႔ာ Publicာ
Seminarာ

ပ စပ္ရာာ ပင္ပမာာ ာ

ိက္ င္ ားသူမ်ားကဖ္ေရာဖ္ျ႔ၾဲ ဖပ သလည္။ာေ ေ ာ ရာ(၃

(၃)ာ ရဖ္ေန႔ကြင္ာမုႏၱေေစးၿမိ ိဳ႕သိ႔ာသြားေရာဖ္ၿပး STI Myanmarာ Universityာ Mandalayာ Campusာ မာာ
12

္ရား္ရာမာ

မ်ားာ

ေဖ်ာင္းသားးသူမ်ားုႏာင္ာေကြိဳ႕္ံၿပးာသင္ၾဖားမာာအရလည္အေသြးပိင္း္ိင္ရာာမ်ားေ္ြး

မ်ားေ္ြးေုႏြးျဲာ႔ၿပးာေန႔စလည္ပိင္းကြင္ာPublicာ Seminar ာ ပ စပ္ျ႔ပ
ဲ သလည္။ာေ ေ ာ္ ရ(၄)ရဖ္ေန႔ကြင္“Applied
Construction Technologies & Managementာ Forာ Futureာ Engineersာ “ာ ေျ င္း ေ္ င္႔ာSTIMUာ မုႏၱေေစးာ
Campusာရာိာေဖ်ာင္းသားးသူမ်ားအားာသင္ၾဖားပိ႔ျ်မလည္

္ေၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။

UniversityာofာBedfordshireာ,UKာမာာPrincipal Lecturer &Portfolio Lead in Public Health,
Dr Krishna Regmi STIMUာသိ႔ာစာေရာဖ္ ျင္း

ဇန္န ရာ

(၃ )ရဖ္ေန႔မာာေ ေ ာ္ ရာ(၁)

မိက္ ဖ္ကဖၠသစ္
ိ က ္ျ

ာရဖ္ေန႔အထိာSTIာ

Myanmarာ

Universityာ

္ေသာာUniversityာ ofာ Bedfordshire,UKာ မာ Principal Lecturer

ေ၀လွ၏ာ

Portfolio

Lead of Public Health Program, Dr Krishnaာ Regmiာ သလည္ ာ STIာ Myanmarာ Universityာ သိ႔ာ
စာေရာဖ္ျ႔ာဲ ပ သလည္။ာDrာ Krishnaာ Regmiာ သလည္ ာ Publicာ Healthာ ပလညာရပ္သင္ၾဖားမႈနယ္ပယ္ကြင္ာ
ုႏာ ္ာုႏာ ္္ယ္ေဖ်ာ္ၾဖာာ

ေ္ာင္ရြဖျ
္ ဲ္သူ

္ၿပးာ

ုႏိင္ငံကဖာာ

အ ႔အ
ြဲ
လည္းမ်ား

္ေသာာHelen

Keller

International, DFID , USAIDာ ,ာ UNICEFာ ုႏာင္ာSaveာ theာ Childrenာ ကိ႔ကြငာ္ ကာဝန္ထမ္းေ္ာင္ျဲ္သလည္။ာ
ာအပ္ ာကမ္းမ်ားုႏာင္ာေ္ာင္းပ းာမ်ား ြာဖိစလည္းာေရးသားျဲ္ဖာာ၄ င္းေ၀လွ၏ာDecentralizingာ Healthာ Servicesာ -ာ
AာGlobalာPerspectiveာ ာအပ္မာာထင္႐ွားာားသလည္။ာ

ာ ထိ (၃)ာ ရဖ္ကာဖာစအကြင္းာSTIာ Myanmarာ Universtiy ာ မာာ ္ရား္ရာမမ်ားေ၀လွ၏ာ Facultyာ
Development ာ အကြဖ္သေကသနနာင္ာပက္သဖ္ေသာာTrainingာ မ်ားေပး ျင္း၊ာonlineာ Learningာ andာ
assessmentာ ုႏာင္ာပက္သဖ္ာ၍ာေစ႔ဖ်င္႔သင္ၾဖား ျင္းာ၊ာေဖ်ာင္းသား၊ာေဖ်ာင္းသူမ်ားအကြဖ္ာသေကသနုႏာင္႔ာ
သေကသနုႏာင႔ာ္ ပက္သဖ္ေသာ seminarာ မ်ားာဖ်င္းပေပး ျင္း၊ာဘြိဳ႕ဲ စြန္သင္ကန္းသားမ်ားအကြဖ္ “Howာtoာ
conduct ာ

systematicာ

reviewာ

“ာ

သင္ကန္းပိ႔ျ် ျင္း၊ာကဖၠသိစ္ေ၀လွ၏ာအ

အပ္ျ် ပ္ေရးာဘက္အ ႔၊ြဲ ာသ င္ၾဖားေရးဘက္အ ြိဳ႕ဲ မ်ားာုႏာင္႔ာေကြိဳ႕္၍
ံ ာ ေရာိဳ႕စပ္ငန္း ေ္မ်ားေ္ြးေုႏြး၍ာအႀဖံေပး ျ
အႀဖံေပး ျင္း၊ ာ

ပလည္သူ႔ဖ်န္းမာေရးာပလညာမ
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ာသိပၸံဘြိဳ႕ဲ စြန္ာသင္ကန္းမာာဘြိဳ႕ဲ

ဘြိဳ႕ဲ ရရာိျ႔ၾဲ ဖေသာာ

ေဖ်ာင္းသား၊ေဖ်ာင္းသူမ်ားာုႏာင္႔ ာ

ေကြ႔္ဖာာလည
ံ
ာ ား ျင္းာ သလည္ကိ႔ဖိာေ္ာင္ရဖ
ြ ္ျ႔ာဲ ေၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။
ေ ေ ာ္ ရစ္န္းကြငာ္ ရန္ဖန္ုႏင
ာ ႔ာ္ မုႏၱေေစးၿမိ ိဳ႕မ်ား၌ာSTIMU ေ၀လွ၏ာPublicာSeminar
မ်ားဖ်င္းပ ျင္း
STIာ
ေျက္မအသိအ မင္၊ာပ
ိက္ၾဖားၿပးာေ

Myanmarာ

Universityာ

သလည္ာ

ေဖ်ာင္းသားာစူငယ္မ်ားာအကြဖ္ာ

သကာမ်ားရ႐ွားာိုႏိင္ရန္ာ မန္မာုႏိင္ငံမာာပလညာ႐ွားာင္မ်ားသာမဖာ၊ာုႏိင္ငံကဖာာပလညာ႐ွားာငမ
္ ်ားဖိာ

ာေ ပာပြဲမ်ားဖိာအျ ာအားေစ်ာ္ ြာဖ်င္းပေပးစ်ဖ္႐ွားာိပ သလည္။ာ STI MyanmarာUniversityာေ၀လွ၏ာ

ဖမၻာ႔ထိပ္ကန္းာမိက္ ဖ္ကဖၠသိစ္စလည္း

္ေသာာ Universityာ ofာ Bedfordshireာ (UK)ာ မာာ Mr.David

Jazani ( Senior Lecturer in Building Technologies and Constructionာ)ာုႏာင္ာAYAာBankာေ၀လွ၏ာManagingာ
Directorာ

္ရာေး မင္႔ေဇာ္ာ၊ာ STI

Myanmar

University

Facultyာ

ပ ေမာဖကဌာနမာကး္ရာႀဖးေးပ မ်ိ း မင္ကိ႔မာာရန္ဖန္ုႏာင္႔ာမုႏၱေေစးၿမိ ိဳ႕မ်ားရာိ

Engineeringာ

ာေ ပာျဲ႔ာပ သလည္။

Speakers

၁။ာMeansာofာPreventionာofာspreadာofာFireာinာHighာ – rise Building”ာ - Mr.David Jazani
၂။ာ “GenerationာYာ&ာZ’’

-ာ္ရာာေး မင္႔ေဇာ္

၃။ာArchitecturalာEngineering

္ရာႀဖးေးပ မ်ိ း မင္႔
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မာာ

STIMUာ Campusာ မ်ားကြင္ ာ

ေ ေ ာ္ ရာ(၂)ရဖ္ုႏင
ာ ာ႔္ (၃)ာရဖ္ေန႔မ်ား၌ ာေအာဖ္ပ ေျ င္း ေ္မ်ား င္႔ာေ္ြးေုႏြးေ

Titles

ofာ

ာေ

ာေ ပာပြဲမ်ားသိ႔ာ ိက္ၾဖားထားေသာာဧလည္႔ သလည္ေကာ္မ်ားာSTIာ Myanmarာ Universityာ ေ၀လွ၏ာ

Presidentာေ ၚျင္ေအး င္းာုႏာင္႔ ာBODာအ ြ႔ဲ င္မ်ားာဌာနမာကးာမ်ားာုႏာင္႔ာ Facultyာအသိးသးမာာ ္ရား္ရာမမ်ားာ၊ာ
ေဖ်ာင္းသား၊ေဖ်ာင္းသူမ်ားာ၊ ပင္ပမာာ ိက္

င္ ားသူာေဖ်ာင္းသားစူငယ္မ်ားာကဖ္ေရာဖ္ျဲ႔ာေၾဖာင္းာသိ

ေၾဖာင္းာသိရာိရပ သလည္။
စြကစ
္ ပ္ေရးပိသဖာႀဖိးပိစ္ျ် ပ္ေအာင္္န္းေ၀လွ၏ာေမြးေန႔ပြဲ ဖ်င္းပ ျင္း

STI Myanmar University သလည္ာ မန္မာုႏိ္င္ငံေ၀လွ၏ အထိမ္းအမာက္ေန႔မ်ား ၊ ရိးရာီေစ႔ေန႔ထူးေန႔ မက္မ်ားုႏာင္႔
အမာက္ကရေန႔မ်ားကြင္ာ

ေဖ်ာင္းသား/သူမ်ားပ င္္င္ုႏဲြုႏိင္ရန္အကြဖ္

ုႏာ ္ ေ္ဖ်င္းပေပးစာ်ဖ္ရာိပ သလည္။ာာ မန္မာုႏိင္ငံေ၀လွ၏
သကိရေအာဖ္ေမ႔ေသာအေန င္႔

၂ ၁၉

စြက္စပ္ေရးပိသဖာႀဖး
ျုႏာ ာ္ ေ ေ ာ္ ရစ(

၁၃)

ပိစ္ျ် ပ္ေအာင္္န္းဖိ

ရဖ္ေန႔ကြင္

ဖ်ေရာဖ္ေသာ

ပိစ္ျ် ပ္ေအာင္္န္းေ၀လွ၏ ၁ ၄ုႏာ ေ
္ မာဖ္ာေမြးေန႔အထိမ္းအမာက္ပြဲိဳ႕ဖိ MICT park အကြင္းရာိ STI Myanmar
University အျန္း ( ၁ ၁) ကြင္ဖ်င္းပျဲ႔ပ သလည္။ ထိေန႔ကြင္ နံနဖ္ (၉)နာရမာ ၍ အျန္း (၁ ၁) ကြင္
ပိစ္ျ် ပ္ေအာင္္န္းေ ပာ္ိျဲ႔ေ
ဲ သာ မိန္းျြန္းမ်ား ၊
ဖပ်ာ၊ ဖာကြန္း၊ ီ က္ပံုႏာင႔္

ပန္းျ်မ်ား

ဖားမ်ား ုႏာင႔္ ပိစ္ျ် ပ္အကြဖ္ ရလည္လညညန္း ပ္ထားေသာ

၊ ထိ႔အ ပင္ စြက္စပ္ေရးအကြဖ္ ပိ္စ္ျ် ပ္ႀဖိ းပမ္းျဲ႔သလည္႔

သမိိင္းမာက္ကိင္မ်ား အေၾဖာင္းဖိ
ာေဖ်ာင္းသားမ်ား ပန္စလည္ အမာက္ရေ ရန္ာ ပသျဲ႔ပ သလည္။
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ထိ႔ေနာဖ္

မနဖ္ပိင္းကြင္

ေဖြ်းေမြးျ႔ဲၿပးာေန႔စလည္

ာ

ေဖ်ာင္းသားာာေဖ်ာင္းသူမ်ားအား

(၁)နာရကြင္စလည္း

ပဲ ပ က္ုႏာင္႔နံ ပား

ပိစ္ျ် ပ္ေအာင္္န္းဖိာေအာဖ္ေမ႔သကိ

က ကာာ

ရေသာအား င္႔

က ္မိန ္ျန္႔ ၿငိမ္သဖ္အေစး ပ ၾဖဖာ ာ ေမြးေန႔ဖိက္ျြဲၿပး အျမ္းအနားဖိာေအာင္ မင္ ာြ ၿပိး္ံးျဲ႔ပ သလည္။
ယင္း အျမ္းအနားဖိ STI Myanmar University MICT Campus အ ပင္ာ ေရညဘံသာ ၊ အင္္း ိန္ုႏာင္႔ မုႏၱေေစး
STI Myanmar Campus အသးသးမ်ားကြင္ ဖ်င္းပျဲ႔ေၾဖာင္း သိရာိရပ သလည္။

STI Myanmar University မာ အသလည္းေရာင္အသား
အသလည္းေရာင္ အသား ဘပိးသလည္ အ
ဖ်န္းမာေရး
ဘပိးအ

အုႏၱေရာယ္မ်ားဖိ

ဘပိးရာမ
ိ ရာိ အျမဲ႔

ေ
္ ္းေပး ျင္း

္မ်ားေသာ နာကာရာလည္ာ ေရာဂ က ္ျ

္ေပၚေ ပ သလည္။ာ မန္မာုႏိင္ငံသလည္

္အမ်ား္ံး ုႏိင္ငမ
ံ ်ားထဲမာ က ္ျ

္ၿပး ္ိး းေသာ

အသလည္းေရာင္အသား

္ၿပး ထိပိးေၾဖာင္႔ာေနာဖ္္ဖ္ကြဲ အသလည္းေရာဂ မ်ား စလည္းာ

္ပာြ းစ်ဖ္ရာိပ သလည္။STI Myanmar University မာ ထိဖ်န္းမာေရးအသိ င္႔ာာေဖ်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ္ရာ
၊္ရာမမ်ားုႏာင႔္

န္ထမ္းမ်ားဖိာေရာဂ မ

္မ

ဖာဖြယ္ုႏိင္ရန္အကြဖ္ာေဖ်ာင္းရာိ

ဖြ်မ္းဖ်င္္ရာ န္ႀဖးမ်ားုႏာင္႔ ၂ ၁၉ ျုႏာ ာ္ ေ ေ ာ္ ရ (၁၃ ) ရဖ္ေန႔မာ (၁၅)ရဖ္ေန႔ အထိ မနဖ္ (၉) နာရမာ
လညေန (၅)နာရအကြင္း

စာိ င္ၿမိ ိဳ႕နယ္ MICT park အကြင္းရာိ STI Myanmar University ကြင္ အသလည္းေရာင္

အသား ဘပိးရာိ/မရာိ

အျမဲ႔

္ေ္းေပးျဲ႔ၿပး

စိအပ္သူမ်ားဖိစလည္း

ဘပိးဖာဖြယ္ေ္းမ်ားထိးေပးျဲ႔ာေၾဖာင္း သိ၇ာိရပ သလည္။

16

အသလည္းေရာင္အသား

“ STI Myanmar University မာ 21 Century Higher Education System
Conference Programme ကြငပ
္ င္ေ္ြးေုႏြး ျင္း”

ာာာ မန္မာုႏိင္ငံ ၿပိကိသာ် သံရံးေ၀လွ၏ အ ပလည္ ပလည္္ိင္ရာ

ဖန္သြယေ
္ ရးဌာနမာ “ ၂၁ ရာ

အ္င္႔ မင္႔ပလညာေရး န ္”ုႏာင္႔ ပက္သဖ္ေသာ အႀဖးမား္ံး UK အ္င္႔ မင္႔ ပလညာေရးပြဲႀဖးဖိ
ျုႏာ ္ာေ ေ ာ္ ရ(၁၂) ရဖ္ုႏာင္႔ (၁၉) ရဖ္ေန႔ ကြင္ ္ူးေစရာန္ဂရစာ

ိကယ္ကြင္ ဖ်င္းပျဲ႔ပ သလည္။

၂ ၁၉
ယင္း

Conference ကြင္ ၿပိကိသာ် သံရံးေ၀လွ၏ အ ပလည္ ပလည္္ိင္ရာ ဖန္သြယ္ေရးဌာနမာ ကာ န္ရစ
ာိ ူႀဖးမ်ား၊ အမ်ိ းသား
ပလညာေရး မူ

ေဖာ္မရာင္မာ ေဖၠဌုႏာင္႔ ္ရာႀဖး ၊ ္ရာမႀဖးမ်ား ၊ အ ိးရကဖၠသ္စ
ိ ္မ်ားမာ ပ ေမာဖကျ် ပ္ုႏာင္႔

္ရာႀဖး ၊ ္ရာမႀဖးမ်ား ၊ UK ုႏာင႔္
ိက္ၾဖားထားေသာ

ျ်ိက္္ဖ္ထားေသာ ပဂၢစိဖာ ေဖ်ာင္းမ်ား

အ္င္႔ မင္႔အရာရာိႀဖးမ်ားုႏာင္႔ UK

ေဖ်ာင္းသား/သူမ်ား ကဖ္ေရာဖ္ျ႔ၾဲ ဖပ သလည္။
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အ္င္႔ မင္႔ပလညာေရး ဖိ

၊

ဌာန္ိင္ရာမာ
ိက္ င္ ားေသာ ာ

Conference ဖာစ ုႏာ ရ
္ ဖ္အကြင္း UK အ္င္႔ မင္႔ပလညာေရးုႏာင္႔ သဖ္္ိင္ေသာ
အေၾဖာင္း အရာမ်ားဖိ ဖ႑အသးသးမာာ ေ္ြးေုႏြးၾဖရာ ာ ေ ေ ာ္ ရ (၁၂)ရဖ္ေန႔ာ ေန႔စလည္ (၁)နာရျြဲမာ
(၂)နာရျြဲအထိ “ Bridging the Gap between Education and Industry Requirement” ာ ေျ င္း ေ္ င္႔ ာ
ေ္ြးေုႏြးသလည္႔ ဖ႑ကြင္ STI Myanmar University ေ၀လွ၏ Presidentာ ေ ၚျင္ေအး င္း မာ Panelist အ

္

င္ေရာဖ္ေ္ြးေုႏြးရာ Education ုႏာင႔္ Industry အၾဖား စိအပ္ျ်ဖ္ာ လည္႔္လည္းုႏိင္မလည္႔ နလည္းစမ္းမ်ားအား
စံးုႏာင္႔ မိမိက႔ေ၀လွ၏
ိ ာ ေဖ်ာင္းကြင္ အေဖာင္အထလည္ေ ာ္ာေ္ာင္ရဖ
ြ ္ေနေသာ UK Engineering Accreditation
ႀဖိ းပမ္း စပ္ေ္ာင္မူမ်ား၊ Industry ုႏာင႔ျ
္ ်ိက္၍ ုႏာ ္ ေ္ Internship

ေ္ေ္ာင္ရြဖ္ေပးမူမ်ားဖိ ေပမာေပး၍

ရာင္းစင္းာေ ပာၾဖားျဲ႔ပ သလည္။
ယင္း Conference သလည္ အ ပလည္ ပလည္္ိင္ိရာ ဖန္သြယ္ေရးဌာနုႏာင္႔
မိက္ ဖ္အ ြိဳ႕ဲ အ လည္းမ်ားာ

္ၾဖသလည္႔ ဖန္သလည္ ဖ္မူ အသင္းျ် ပ္၊ အမ်ိ းသားပလညာေရး မူ

BCCM ကိ႔မာ ပူးေပ င္းဖ်င္းပ ျင္း
ဖမ္ပိန္းေ၀လွ၏ က ္ ိက္က ္ေ သ
ေကြိဳ႕ႀဖံ ေနရေသာ

၄င္းေ၀လွ၏
ေဖာ္မရာင္ုႏာင္႔

္သလည္။ အ္ိပ ပြဲသလည္ အာ္ယံေ သ္ိင္ရာ “ Education is great “
္ၿပး ၊ UK ုႏိင္ငုႏ
ံ ာင႔ာ္ မန္မာုႏိင္ငံၾဖား

ိန္ေျၚမူမ်ားုႏာင္႔ ပ

သကမ်ားဖိ

အ္င္႔ မင္႔ပလညာေရး န ္ ကိ႔ကြင္ာာ

စာယ္ရန္အကြဖ္ ရလည္္ရြယ္ဖ်င္းပ ျင္း

္ေၾဖာင္း

သိရာိရပ သလည္။

Mobile Data Collection သင္ကန္း

STI Myanmar University သလည္ မိက္ ဖ္ကဖၠသိစ္
of Bedfordshire ( UK) ုႏာင္႔ ပူးေပ င္း၍
သင္ၾဖားပိ႔ျ်စ်ဖ္ရာိေသာ

ဘြိဳ႕ဲ ႀဖိ ၊ဘြိဳ႕ဲ စန
ြ ္ ဘာသာရပ္ မ်ားဖိ

ျ မန္မာနိင္ငရ
ံ င္းုႏား မ ပ္ုႏမ
ံာ ာ ာ ေဖာ္မရာင္ေ၀လွ၏

အ္င္႔ မင္႔ ပဂၢစိဖကဖၠသိစ္က ျ
္

္ေသာ အဂၤစန္ုႏင
္ိ င
္ ံ University

ပထမ္ံး

ုႏိင္ငက
ံ ဖာအ္င္႔မ

ျြင႔္ ပ မိန္႔

ရရာိထားသလည္႔

္ပ သလည္။ STI Myanmar University မာ ုႏိင္ငံသားကေးျ်င္းအကြဖ္

စိအပ္ေသာအသိအ မင္၊ ပ

သက မ်ားရ႐ွားာုႏ
ိ င္
ိ ရန္ာ မန္မာုႏိင္ငမ
ံ ာ ပလညာ႐ွားာငမ
္ ်ားသာမဖ ၊ ုႏိင္ငံကဖာ ပလညာ႐ွားာင္

မ်ားဖိ

ာေ ပာပြဲမ်ား

ိက္ၾဖားၿပး

ေ

၊

သင္ကန္းမ်ားုႏာင္႔

ဖ်င္းပေပးစာ်ဖ္ ရာိပ သလည္။
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Workshop

မ်ားဖိ

အျ အားေစ်ာ္ ာြ

၂ ၁၉ျုႏာ ္ာေ ေ ာ္ ရ (၁၇) ရဖ္ေန႔ကြင္
အကြင္းရာိ

မနဖ္ (၉) နာရမာ လညေန (၄) နာရအထိ MICT park

STI Myanmar University Campus ကြင္ “ Mobile Data Collection”

ဖ်င္းပျဲ႔ပ သလည္။

ယင္သင္ကန္းကြင္ ကြဲ ဖ္ပ ေမာဖကာ ေ ဖ္ကာ ေး င္းျိင္မာ

သင္ကန္းဖိ

Mobile Data Collection

ေ၀လွ၏ အသံး င္ပံုႏာင႔္ Moblie Date Collection ဖိ မလည္ဖဲ႔သိ႔ အသံး ပ ပံဖိ သင္ၾဖား ပသျဲ႔ပ သလည္။
Date Collection သလည္ Open Datakit cobol collect Application ဖိ အသံး ပ ၿပး
Data မ်ားေဖာဖ္ယူုႏိင္သလည္႔ နလည္းပလညာ
ာရြဖ္ေပၚမာာာေရးသားမာက္သားရန္မ
location မ်ားဖိ

Online

ုႏ
္ င္
ိ ေသာ ီ က္ပံ၊ အသံုႏာင္႔ ကိဖ်ေသျ်ာေသာ အျ်ဖ္အစဖ္မ်ား
Survey

ဖ႔ဲသိ႔

န္းဖိ

္သလည္။ ထိ႔အ ပင္ Research

အသံး ပ ၿပး

သကင္းအျ်ဖ္အစဖ္မ်ားဖိ ပိမိ စြယဖ
္ ူစာ်င္ာ မန္ ာြ ရယူ ေ္ာင္းုႏိင္မလည္
ထိသင္ကန္းသိ႔
ိက္ င္ ားသူ

န္းာ င္႔ စဖ္ေကြိဳ႕

္သလည္။ Moblie Data Collection ဖိ အသံး ပ ျင္း င္႔

အမာားအယြင္းမ်ား မရာပ
ိ ဲာ ေသျ်ာမာက္သားေစ႔စာုႏိင္မလည္

မ်ား ပ စပ္ရာကြင္

Moblie

ဖိယ္စိျ်င္ေသာ

္ပ သလည္။

STI Myanmar University Health Science သင္ကန္းမ်ားမာာေဖ်ာင္းသား/သူမ်ား ၊
စူငယ္မ်ားုႏာင္႔

NGO

မာကာ န္ရာိသူမ်ား

ကဖ္ေရာဖ္ျ႔ၿဲ ပး

သိစိသလည္မ်ားဖိ

္ရာနဲာ႔

ေ္ြးေုႏြးေမး မန္းျဲ႔ ၾဖာေၾဖာင္း သိရာိရပ သလည္။
STI Myanmar University ုႏာင႔ာ္ မန္မာုႏိင္ငံ မူးယ ေ
္ ္း း္န္႔ဖ်င္ေရးအသင္း (ပ
ကိ႔ပးူ ေပ င္း၍ မူးယ ေ
္ ္း းအုႏၱေရာယ္ အသိပလညာေပးာေ
ာ မန္မာုႏိင္ငံကြင္

)ိ ( MANA)

ာေ ပာပြဲ အျမ္းအနား ဖ်င္းပ ျင္း

စူသားမ်ိ းုႏြယ္က ္ျစံး

အလညညနက
္႔ းေ
ံ ေသာ

မူးယ ္ေ္း း

ထက္စပ္ ျင္း ၊ာာ ေရာင္းျ် ျင္း ၊ သံး ြဲ ျင္းမ်ားအကြဖ္ာ ပင္း ပင္းထန္ထန္ အေရးယူမာမ်ားာ ေ္ာင္ရဖ
ြ ္ေနသစိ
မူးယ ္ေ္း း

္န္႔ဖ်င္ေရး အသိေပး ပလညာေပးာေ

ၿမိ ိဳ႕နယ္မ်ားုႏာင္႔ာေ္းရံမ်ား၊ ာၾဖလည္႔ကိဖ္မ်ားကြင္

ာေ ပာပြဲမာာဖိစလည္း

ာသင္ာ ေဖ်ာင္းမ်ား ၊

ေ္္ဖ္မ ပက္ာေ္ာင္ရဖ
ြ စ
္ ်ဖ္ရာိပ သလည္။
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STI Myanmar Universityသလည္ ာ ေဖ်ာင္းသားစူငယ္မ်ား အကြဖ္ မူးယ ္ေ္း
အုႏၱေရာယ္အေၾဖာင္း အသိပလညာ ပ

သကမ်ား ရရာေ
ိ ရန္

ုႏာင္႔ာ မန္မာုႏိင္ငံမူးယ ္ေ္း း္န္႔ဖ်င္ေရးအသင္း (ပ
အသိပလညာေပးာေ

ရလည္ရြယ္၍ STI Myanmar

ိ)( MANA)

University

ကိ႔ပူးေပ င္းၿပး မူးယ ္ေ္း းအုႏၱေရာယ္

ာေ ပာပြဲ အျမ္းအနားဖိ ဖ်င္းပျ႔ပ
ဲ သလည္။ ယင္းအျမ္းအနားဖိ ၂ ၁၉ ျုႏာ ာ္ ေ ေ ာ္ ရ

၂၁ာေန႔စလည္ (၁) နာရမာ (၄) နာရအထိ စာိ င္ၿမိ ိဳ႕နယ္ MICT Park အကြင္းရာိ STI Myanmar University ကြင္
ဖ်င္းပျဲ႔ရာ STI Myanmar University ေ၀လွ၏ Presidentာ ေ ၚျင္ေအး င္းုႏာင္႔ ၊ Board of directors မ်ား၊
Consultant

္ရာႀဖး/္ရာမႀဖးမ်ား

ေဖ်ာင္းသား/သူမ်ားုႏာင႔္ န္ထမ္းမ်ား

၊

Faculty

အသးသးမာ

Lecturer

ိက္ င္က ားကဖ္ေရာဖ္ျ႔ၾဲ ဖပ သလည္။
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္ရာ

/္ရာမမ်ား

၊ာ

ယင္းအျမ္းအနားကြင္

ပထမေး ြာာ

မန္မာုႏိင္ငမ
ံ ူးယ ္ေ္း း္န္႔ဖ်င္ေရးအသင္း(ပ

)ိ

(MANA)

ေဖၠဌရဲအပ္ ိး င္း (ၿငိမ္း)မာ အ ြင႔္ အမာာ ဖားေ ပာၾဖားျဲ႔ၿပး ာ မန္မာနိင္ငံမူးယ ္ေ္း း္န္႔ဖ်င္ေရးအသင္း
(MANA)

ေဖၠဌ

ရဲမူးႀဖး

ိင္းေအာင္မင္းမာ

မူးယ ္ေ္းအုႏၱေရာယ္ အသိပလညာေပးာေ

ာေ ပာျဲ႔ပ သလည္။

္ဖ္စဖ္၍ ပလညာေရး န္ႀဖးဌာနမာ လညညန္ၾဖားေရးမာကး ကဖၠသိစ္ ိန္ မင္႔ထြန္း (ၿငိမ္း) မာ ဖမၻာေပၚကြင္
ုႏ် းဖစးယားစဖ္နဖ္ဖဲ

႔သိ႔

အမ်ိ သားေရးကာ န္က ္ရပ္အ
အ

အ
္ ပ်ဖ္မ်ား င္႔

စူ႔အ
ူ
ြိဳ႕ဲ အ လည္းက ္ျစံးဖိ
္

္ိးဖ်ိ းေပးေနေသာ

ဖာဖြယက
္ ြန္းစာန္သြားရန္

ုႏာိ င္းယာေ္၍ အသိပလညာေပးေ

္န္႔ဖ်င္ေရးအသင္း ၊ မူးယ ္ကပ္ ဲြိဳ႕ (၄၂)

မူးယ ္ေ္း းဖိ

စိအပ္ေၾဖာင္း

သေဖၤက

ာေ ပာျဲ႔ပ သလည္။ ထိ႔ေနာဖ္ာ မန္မာုႏိင္ငံ မူးယ ္ေ္း း

ရဲမာကးာ ေကဇာစြင္မစ
ာ လည္း

မူးယ ္ေ္း းသံး သ
ြဲ လည္အ
႔ ျ

ႀဖံ ေကြျံ ားရေသာာေရာဂ စဖကဏာမ်ား ၊ မူးယ ္ေ္း းုႏာင္႔ာ HIVာ ေရာဂ ္ဖ္ ပ္ပံုႏာင႔္ မူးယ ္ေ္း းသံး ြဲ၍
ျံ ားရသလည္႔ာ

ပ ္မူာ ပ ္ ဏ္မ်ားဖိ

အသိပလညာေပးာေ

မာက္ကမ္း

ီ က္ပံမ်ား

၊

Power

point

မ်ား င္႔

ာေ ပာျဲ႔ပ သလည္။
ထိ႔ေနာဖ္ STI Myanmar University ေ၀လွ၏ာ Executiveာ Directorာ ေ ဖ္ကာမ်ိ းမ်ိ းုႏိင္ မာ ာ

ေဖ်းဇူးကင္ ဖားေ ပာၾဖားျဲ႔ၿပး
ဖ်င္ေရးအသင္း(ပ

အသိပလညာေပးေ

ာေ ပာာေပးေ

သာာ မန္မာုႏိင္ငမ
ံ ူးယ ္ေ္း း္န္႔

ိ) (MANA) ေဖၠဌရဲအပ္ ိး င္း (ၿငိမ္း) ုႏာင႔္ ္ရာႀဖးမ်ားအား အမာက္ကရ စဖ္ေ္ာင္

ပ စလည္းမ်ားာာာေပးအပ္ျဲ႔ဖာ အျမ္းအနားေအာင္ မင္ ာြ ၿပး္ံးျ႔ဲေၾဖာင္း သိရာိရပ သလည္။

STI Myanmar University ကြင္ Rhino 5.5ာWorkshopာ ပ စပ္ ျင္း
STI Myanmar University ေ၀လွ၏ ၂ ၁၉ ျုႏာ ္ အကြဖ္ Seminar/ Workshop/ Project
Showcase Series ဖိာ ပ စပ္မလည္

္ရာ

ေး ြာပထမ Israeli Architect က ္ေး

္သူ STI Myanmar

University၊ Engineering ဌာနမာ Lecturer Mr.Guy Nir ေ၀လွ၏ Rhino 5.5 Workshop ုႏာင႔္
Rhino 5.5 သလည္

ကင္ျဲ႔ပ သလည္။

Architecture အေ္ာဖ္အေး ပံ ံငယ္ေစးမ်ား ာေ္ာဖ္စပ္ရာကြင္ဖိယ္စိျ်င္ေသာ

အစိမ္အေဖာဖ္၊ အေဖြိဳ႕အ ိဖ္

သလည္႔ ပံမာနမ
္

က္ေသာာေျက္မ
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ဇိင္းပံ ံမ်ားရရာိုႏိင္ရန္

န္ကးုႏိငိ္ေသာ

အစြန္အသံး င္သလည္႔ အ္င္႔ မင္႔ software က ္ျ

္ပ သလည္။ ထိWorkshop ကြင္ Mr Guyမာာ Engineeringာ

ေဖ်ာင္းသား/သူမ်ားအား Rhino 5.5 ဖိ အသံး ပ ၿပး မလည္ဖ႔သ
ဲ ိ႔

ဇိင္းမ်ား

န္ကးေရး္ြရ
ဲ ပံဖိ စဖ္ေကြိဳ႕

သင္ၾဖား ပသျဲ႔ ပ သလည္။

Rhino 5.5 Workshop ဖိ ၂ ၁၉ ျုႏာ ္ာေ ေ ာ္ ရ (၁၀) ုႏာင႔္ (၁၇) ရဖ္ေန႔ မနဖ္ (၁ ) နာရမာာ ေန႔စလည္
(၁)နာရအထိ MICT park အကြင္းရာိ STI Myanmar University AutoCAD Design Laboratory ကြင္ာ
ပ စပ္ျ႔ၿဲ ပး STIMU Engineeringာေဖ်ာင္းသား/သူမ်ား

ိက္ င္က ားကဖ္ေရာဖ္ျ႔ေ
ဲ ၾဖာင္း သိရာိရပ သလည္။

STI Myanmar University ကြင္ “ Entrepreneurship Journey Seminar” ဖ်င္းပ ျင္း
STI Myanmar University သလည္ ာာေဖ်ာင္းသား/သူမ်ားအကြဖ္
၊ စူငယ္မ်ား မိမိဖိယ္ဖိ ယံၾဖလည္မူရၿိာ ပး
ပလည္ကြင္း ပလည္ပမာ

ပ

သကကိးပြားေ ရန္

းပြားေရးပက္သဖ္ေသာ အေကြးအ မင္မ်ား ြံ႔ၿ ိ းေ ရန္

ြန္႔ေးကထြင္ာ ေအာင္ မင္သူမ်ားုႏာင္႔

္ံေကြိဳ႕ၿပး

၊ာ

ထိသူမ်ားဖိအားဖ်အကယူေ ရန္ုႏင
ာ ႔္

ဖိယ္႔စမ္းဖိယ္ေ ာဖ္ာေအာင္ မင္မူမ်ားရယူုႏိင္ေ ရန္ ရလည္ရြယ္၍ Seminar မ်ား ၊ Workshop မ်ားဖိ
အ ေ္က ိဖ္ ပ စပ္ေပးစာ်ဖ္ရရ
ာိ ာ ၂ ၁၉ ျုႏာ ာ္ ေ ေ ာ္ ရ (၂၄)ရဖ္ေန႔ာေန႔စလည္ ၃နာရျြဲမာ ၅နာရအထိ
MICT

park

အကြင္းရာိ

STI

Myanmar

University

မန္မာုႏိင္ငံစူငယ္ ြန႔ေ
္ းကထြင္စပ္ငန္းရာင္မ်ားအသင္း ( MYEA) ေ၀လွ၏ President က ္ေးစလည္း

ကြင္ ာာ
္သစိ The

Bule Ocean Operating Management Co.Ltd (BOOM) ေ၀လွ၏ Chairman ္ရာေးထြန္းထြန္းုႏိင္မာ
“Entrepreneurship Journey”ာေျ င္း ေ္ င္႔ေ္ြာေ ုႏြးာေ
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ာာော ပာျဲ႔ ပ သလည္။

ယင္းအျမ္းအနားကြ ္ရာေးထြန္းထြန္းုႏိင္မာ မိမိေ၀လွ၏ဘ
ုႏာင႔္

ယေန႔ေျက္စင
ူ ယ္စူရယ
ြ ္မ်ားဖိစလည္း

ုႏာိ င္းယာေ္ၿပးာေ

က္သန္းမူမ်ား၊ာ ေအာင္ မင္မူမာက္ကိင္မ်ား အေၾဖာင္း

ြန္႔ေးကထြင္ ိက္ထဖ္သန္စာာ ာ ေအာင္ အေကြိဳ႕အႀဖံ မ်ားုႏာင္႔

ာေ ပာျဲ႔ပ သလည္။ ္ရာသလည္ ၂ ၁၄ျုႏာ ္ကြင္ The Most Admired ASEAN Enterprises

for Yong Entrepreneur Award အပ အ င္
ထူးျြ်န္္မ်ား ြာရရာိထားသူ
စူငယ္မ်ားဖိ

က ္ေး

္ၿပး

းပြားေရး ၊စူမူေရး ုႏာင္႔ပက္သဖ္ေသာ ုႏိင္ငံ ကဖာအ္င္႔

မိမိဖိယ္ကင္
ိ စလည္း

ေးေ္ာင္ေးရြဖ္ ပ ုႏိင္ရန္

ြန႔ေ
္ းကထြင္

စမ္း ပေနသူက ္ေး

ာ

စပ္ငန္းရာင္က ေ
္ းာ
္ပ သလည္။

္ဖာ

္ဖ္စဖ္၍ ာ

ေဖ်ာင္းသာေဖ်ာင္းသူမ်ားမာ သိစိသလည္မ်ားဖိ ္ရာုႏာင္႔ အ ပန္အစာနေ
္ မး မန္းျဲ႔ၾဖၿပး BA( Hons) Business
Administration

Final

Year

မာ

မျိင္မးပြ
ိ င္႔ေအာင္မာ

္ရာေ၀လွ၏ာ ေ္ြးေုႏြးေ

ာေ ပာျ်ဖ္မ်ား

အားအဖ်ေ္းျ်ံ း ပန္စလည္ကင္ ပျဲ႔ပ သလည္။

ထိ႔ေနာဖ္

STI

Myanmar

University

ေ၀လွ၏ာ Presidentာ ေ ၚျင္ေအး င္းမာ

္ရာ

ေးထြန္းထြန္းအား အမာက္ကရစဖ္ေ္ာင္ေပးအပ္ျ႔ပ
ဲ ၿပး BA ( Hons) Business Administration Alumnusာ
ေဖ်ာင္းသူ

မျန္ျ
႔ န္ေ
႔ ဖ်ာ္မာ

ထိအျမ္းအနားသိ႔

သူမေ၀လွ၏ာ ေအာင္ မင္မူမာက္ကိင္မ်ားအေၾဖာင္းေ

္ြးေုႏြးကင္ ပျဲပ
႔ သလည္။

STI Myanmar University ေ၀လွ၏ာPresidentာေ ၚျင္ေအး င္း ၊ Board of Directors မ်ား၊

Faculty of Business မာ ္ရာ ၊္ရာမမ်ားုႏာင္႔ STIMUာ ေဖ်ာင္းသားေဖ်ာင္းသူမ်ား ကဖ္ေရာဖ္ျ႔ၿဲ ပး
အျမ္းအနားဖိာေအာင္ မင္ ာြ ၿပး္ံးျဲ႔ာေၾဖာင္း သိရာိရပ သလည္။
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