Dr Kyaw Naing’s Speech (Reproduction)(Introduction to IPEM and IQY
Technical College) (English+Myanmar)
https://youtu.be/0ScGCFJXMEU

IQY Information (Engineering/IT/Management/Vocational)
Video in Myanmar

https://youtu.be/ugMRnmAC00w
For English, visit
www.iqytechnicalcollege.com
& www.ipemyanmar.org
& www.ipemtechnologicaluniversity.education
IQY Teacher Education Course Video in Myanmar

https://youtu.be/nAeLtVKTsGA
IQY Vocational Education Course Video in Myanmar
https://www.youtube.com/watch?v=HG4PJbYl3wQ&feature=youtu.be
IQYနည််းပညာကကာလိပ်၏နိင
ို င
် တ
ံ ကာအသက်ကမ်းဝမ််းက ကာင််းသင်တန််း
IQY Technical College International Vocational Training Course
IQYနည််းပညာကကာလိပ်၏နိင
ို င
် တ
ံ ကာအသက်ကမ်းဝမ််းက ကာင််းသင်တန််းမ ာ်းသည်
သစက တ်းလ Training Packages မ ာ်းကပေါ်တင်အက ြေြေံသည်။ သိကသာ်
ို ို့
NRT
Australia အရည်အြေ င််းမ ာ်းကိိုကပ်း ြေင််းမရိပါ။

IQYသည်အသက်မမွေးဝမ်ွေးမက ျောင်ွေးသင်တန်ွေးမ ျောွေးကိုမမန်မျောဘျောသျောမြငလ
် ည်ွေးသင်
ကကျောွေးမ ွေးသည် (Myanmar Vocational Training Certificate)
ကျွနပ
်ို ်တသည်
ိို ို့
ကျွနပ
်ို ်တ၏ကိ
ိို ို့
ယ
ို ်ပင
ိို သ
် င်တန််းမ ာ်းနငသ
်ို့ င်ယူမစ
ှု နစ်ကိိုတွဲဖက်ကကာ
လိပ်မ ာ်း၊တကကသိလ
ို ်မ ာ်းနငပ
်ို့ ကရာ်ဖက်ရင်နယ်အသင််းအဖွဲွဲ့မ ာ်းနငပ
်ို့ ူ်းကပါင််းက

ာင်ရက်

သည်။
IQY Technical College uses Australian Training Packages to teach
International Vocational Training Courses.

IQY also teaches Vocational Training Courses in Myanmar Language
(Myanmar Vocational Training Certificate)
We collaborate with our partner colleges , universities and
professional associations to deliver our training.
Courses
Study Area 1 စိုကပ
် ျိုးရ ျိုး စျိုးပ ျိုးရ ျိုး(Agri Business)
IQY Professional Diploma 5999801/Advanced Diploma 4999801/Diploma
3999801/Certificate (2999801/1999801) Bachelor of Agri Business(BAB)
(STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Diploma in Agri Business(Animal Studies)
• Diploma in Agri Business(Production Horticulture) etc
• Bachelor of Agribusiness
• •

ACM20117 - Certificate II in Animal Studies

• တိရိ စဆာန်ကလို့လာကရ်းလက်မတ် II
•

• • AHC30616 Certificate III in Production Horticulture
•
• သစ်သွေးဝလံ ထိုတလ
် ို ်မှုလက်မှတ်
• •

Certificate in Wool Production

• •

သိ်းို ကမ်းထိုတ်လိုပ်မှုလက်မှတ်

• •

AMP30815 Certificate III in Meat Processing (Retail Butcher)

• အသာ်းပပြုပပင်ထတ
ို လ
် ပ
ို ်ပြင််း (လက်လအ
ီ က ာင််းဆိင
ို )်
• •

FBP30117 - Certificate III in Food Processing AND FBP30918 Certificate III in
Wine Industry Operations

အစာ်းကသာက်ထတ
ို ်လိုပ်မလ
ှု က်မှတ်

•

• •

Certificate in Animal Transportation

တရ စဆျောန်သယ်ယူ မ
ို

•

ျောင်မရွေးလက်မှတ်

Study Area 2 အလိုပ်အကင
ို ဖ
် ွံ့ ဖဖ ျိုးတျိုးို တက်မှု(Career Development)
IQY Professional Diploma 5999802/Advanced Diploma 4999802/Diploma
3999802/Certificate (2999802/1999802) Bachelor of Career
Development(BCD)(STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Diploma in Career Development(Pathways to Further Study) etc
•

Certificate in Skills Development

• •

ကျွမ််းက င်မှုဖံွဲ့ ဖဖိ ်းတိို်းတက်မှုလက်မှတ်

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Maths/ Science/ Physics/Chemistry/Design & Technology/ Software Design
English
Legal System
Social Justice

•

Certificate in Human Body System Studies

• •

လူြေနဓ
ို ်စနစ်ကလို့လာကရ်း
ို့ ာကိယ

• •

PSP20218: Certificate II in Auslan.

• •
•
• •

Certificate in Ecosystem Studies
ကေဟစနစ်ကလို့လာကရ်းလက်မှတ်

Study Area 3 ဖန်တ်းီ မှုဒဇ
ီ ိိုင်း် (Creative Design)

IQY Professional Diploma 5999803/Advanced Diploma 4999803/Diploma
3999803/Certificate (2999803/1999803) Bachelor of Creative Design(BCDS)
(STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Creative Design (Interior Design) etc
•

The will be specialization streams such as

•

•

Professional Diploma in Creative Design (Interior Design) etc

•
•
•

•

CUA30715 Certificate III (3) in Design Fundamentals

•

•

•

ဒဇိုငွေး် လက်မှတ်

•

•

MSF40118 Certificate IV in Interior Decoration

•

•

အတင်ွေး ိုငွေး် အလှ

•

•

Certificate in Textile

•

•

အထည်အလိပ်လက်မှတ်

•

•

SHBBMUP002 Design and apply make-up Statement of Attainment

•

ဒဇိုငွေး် အမမြေြေံလက်မှတ်
CUA40715 Certificate IV in Design

င်မြေင်ွေးလက်မှတ်

ဒဇိုငွေး် နှငမ
် တ်က ်လက်မှတ်

Study Area 4 က န်ျိုးမ ရ ျိုးသ ယ ဝရ ပ ရ ျိုး လအဖ
ူ့ ွံ့အစည်ျိုး(Health Wellbeing
Community)
IQY Professional Diploma 5999804/Advanced Diploma 4999804/Diploma
3999804/Certificate (2999804/1999804) Bachelor of Health Wellbeing
Community (BHWC) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Health Wellbeing Community (Early Childhood)
etc
•

Professional Diploma in Health Wellbeing Community (Early Childhood)
etc

•

•

Certificate in Introduction to Health Service Business

•

•

က န််းမာကရ်း ၀ န်က

•
•

•

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

ာင်မှုလိုပ်ငန််းမိတ်

က်လက်မှတ်

အမစျော ိုငွေး် ကမလွေးဘဝ ညျောမရွေးနှငမ
် စျောငမ
် ှျောက်မလ
ှု က်မှတ်
•
•

•

CHC33015 Certificate III in Individual Support

တစ် ဦွေး ြေ င်ွေးအမထျောက်အ ံလက်မှတ်

•

•

CHC42015 Certificate IV in Community Services

ရ ်ရျောဝန်မ

•

ျောင်မှုမ ျောွေးလက်မှတ်

•

•

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

•

•

အိိုမင််း ြေင််းအကထာက်အပံို့လက်မှတ်

•

•

HLT33115 - Certificate III in Health Services Assistance

•

•

က န််းမာကရ်းဝန်က

•
•

•
•

ာင်မှုမ ာ်းလက်မှတ်

SIS30315 Certificate III in Fitness

•

ကကံြေိုငမ
် ရွေးလက်မှတ်

Study Area 5
အကပြြံအကဆာက်အအံစ
ို မ််းအင်ကဆာက်လပ
ို ်က ်း(Infrastructure Energy
Construction)
IQY Professional Diploma 5999805/Advanced Diploma 4999805/Diploma
3999805/Certificate (2999805/1999805) Bachelor of Infrastructure Energy
Construction (BIEC) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Infrastructure Energy Construction (Building
Construction) etc

Study Area 6 ဆန််းသစ်ကသာကိုန်ထတ
ို လ
် ပ
ို ်မှုသပ
ိ ံပ (Innovative
Manufacturing Science)
IQY Professional Diploma 5999806/Advanced Diploma 4999806/Diploma
3999806/Certificate (2999806/1999806) Bachelor of Innovative Manufacturing
Science (BIMS) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Innovative Manufacturing Science (Interior
Design) etc

Study Area 7 ရ

က်ပူ့ရ ျိုးကင်ျိုးဆက်ရလူ့လ ရ ျိုး(Supply Chain Studies)

IQY Professional Diploma 5999807/Advanced Diploma 4999807/Diploma
3999807/Certificate (2999807/1999807) Bachelor of Supply Chain Studies
(BSCS) (STC Technological University)

The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Supply Chain Studies (Maritime Operations) etc

Study Area 8 နည်ျိုးပည စျိုးပ ျိုးရ ျိုး ရလူ့လ ရ ျိုး(Technology Business Studies)
IQY Professional Diploma 5999808/Advanced Diploma 4999808/Diploma
3999808/Certificate (2999808/1999808) Bachelor of Technology Business
Studies (BTBS) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as
• Professional Diploma in Technology Business Studies (Cyber Security)
etc
•

•

•

•

•

•

BSB30415 Certificate III in Business Administration

စ်းပါ်းကရ်းအိုပ်ြေ ပ်မှုလက်မှတ်
FNS40217 - Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

စာရင််းကိိုငလ
် က်မှတ်

•

•

•

ICT30118 - Certificate III in Information, Digital Media and Technology

•

•

သတင်ွေးအြေ က်အလက်, ဒဂ စ်တယ်မဒယျောနှငန
် ည်ွေး ညျောလက်မှတ်

Study Area 9 ၔညဝ
် တ်ပပြုပြင််းနှငြ
် ီ်းသာ်းလိုပ်ငန််း ကလလာက ်း
(Hospitality and Tourism Studies)

IQY Professional Diploma 5999809/Advanced Diploma 4999809/Diploma
3999809/Certificate (2999809/1999809) Bachelor of Hospitality and Tourism
Studies (BHTS) (STC Technological University)
The will be specialization streams such as

• Diploma in Hospitality and Tourism Studies (Hairdressing) etc
•
•

rm 140 Diploma in Tourism Management
ြေရွေးသျောွေးလို ်ငန်ွေးစမံြေနြေ
် ွဲမလ
ှု က်မှတ်

•

•

Certificate in Work Practice

အလို ်အမလအက ငလ
် က်မှတ်

•

•

FBP20217 - Certificate II in Baking

• မိုနြ
် ိုတ်လက်မှတ်
•

•

SHB30115 - Certificate III in Beauty Services

•

•

အလှအ ဝန်က

•

•

•

•

•

ာင်မမ
ှု ာ်းလက်မှတ်

SHB30416 Certificate III in Hairdressing.

ပ
ံ င်အလ ပ ပင် ြေင််းလက်မှတ်

• SHB60118 - Advanced Diploma of Intense Pulsed Light and Laser for Hair
Reduction

•
•

ကလ

ာကရာင် ြေည် ပင််းထန် Pulsed အလင််းနင ်ို့

•

•

SIT20316 - Certificate II in Hospitality

•

•

ဧညို့ဝ
် တ် ပ ြေင််းလက်မှတ်

•

•

SIT30816 Certificate III in Commercial Cookery

•

စွေး ျောွေးမြစ် ြေ က် ပ တ်လက်မှတ်

ပ
ံ င်ကိိုကလ ာြေ
ှ ်
ို့ လက်မတ

သင်လသ
ိို ည်ို့ ယူနစ်ကက
ိို ရ်းပါ။
သင်တန််းအာ်းလံို်းကိို Certificate, Diploma နင်ို့ Advanced Diplomas
မ ာ်းအတက်စစဉ်ကပ်းထာ်းပါသည်။
ပကရာ်ဖက်ရင်နယ်ဒပလိိုမာသိမဟို
ို ို့ တဘ
် ွဲ့ရ
ွဲ ရိရန်အတက် IQY
သင်တန််း၏သက်

င
ိုိ ရ
် ာအင်ေ င်နယာသိမဟို
ို ို့ တ်သတင််းအြေ က်အလက်

နည််းပညာသိမဟို
ို ို့ တစ
် မံြေနြေ
် ို့ ွဲမဘ
ှု ာသာရပ်မ ာ်းကိိုကလို့လာရန်လိိုအပ်သည်။
•
•

Award Rules
15 ြေရက်ဒစ် -Certificate

•

30 ြေရက်ဒစ် -Diploma

•

၆၀ ြေရက်ဒစ် - Advanced Diploma

ယူနစ်တစ်ြေိုစသည်အ
•

အ

င်ို့ ၁၊ ၂၊ ၃၊၄ တိန
ို ို့ ငမ
်ို့ သက်

င
ိုိ ဘ
် ွဲ ၃ ြေရက်ဒစ် ဖစ်သည်။

ငမ
်ို့ န်ကိိုကရ်းြေ ယ် ြေင််းသည်ကက ာင််းသာ်းတစ် ဦ်း

ြေ င််း၏စမ််းက

ာင်နင
ိို မ
် န
ှု ငသ
်ို့ င်တန််းကက်း ကပ်သမ
ူ ကပ်းကသာသငက
်ို့ လ ာ်ကသာ

ကက်း ကပ်မှုနငလ
်ို့ မ််းညန်မှုကပေါ်တင်မတ
ူ ည်သည်။
•

ကက ာင််းသာ်းသည်အြေက်အြေွဲကတပ
ွဲ့ ါကသူသည်သမ
ူ သည်သင်တန််းကက်း ကပ်
သူနငတ
်ို့ ိိုငပ
် င်ဖပ်းသငက
်ို့ လ ာ်ကသာယူနစ်သက
ိို ို့ ပာင််းနိင
ို သ
် ည်။

•

အ

င်သင်ို့ ပ လိုပ်ထာ်းကသာကလို့လာမှုအရင််းအ မစ်မ ာ်းကိအ
ို ြေ ိ ွဲ့ယူနစ်မ ာ်း

အတက်စစဉ်ကပ်းသည်။
•

သငက
်ို့ လ ာ်ကသာကလို့လာမှုအရင််းအ မစ်မ ာ်းကိအ
ို လယ်တကူမရရိနင
ိို ပ
် ါက
သင်တန််းကက်း ကပ်ကရ်းမ်းသည်သငက
်ို့ လ ာ်ကသာကလို့လာမှုအရင််းအ မစ်မ ာ်းကိို
အင်တာနက်သက
ို တသနကဒါင််းလိုပ်လိုပ်ကာယူနစ်၏အမည်ကိိုထညို့သ
် င််းပါ။

အကွဲ ဖတ် ြေင််း

•

ကလို့လာမှုတ်းိို တက်မအ
ှု စရင်ြေံစာတင်သင််း ြေင််း

Award Rule
15 credits- Certificate
30 credits -Diploma
60 credits-Advanced Diploma
Each unit will be weighted 3 points regardless of level 1 or 2 or 3 or 4
Choosing the right level will depend on individual candidate’s capability and
appropriate supervision and guidance provided by the course supervisor.
There is no pre-requisite. If the candidate finds the difficulty, he or she can
consult with the course supervisor to switch to appropriate level of the unit.
The ready made study resources are arranged for some units. If the
appropriate study resources is not readily available, the candidate or course
supervisor should perform the internet research by entering the name of the
unit for example Handle horses safely to be entered for ACMEQ202 Handle
Horse Safety unit and utilize the downloaded appropriate study resources.
Assessment
Submission of Study Progress Report
သင်ရို ျိုးညွှန်ျိုးတမ်ျိုး(Curriculum )
အသက်မမွေးဝမ်ွေးမက ျောင်ွေးသင်တန်ွေးမမန်မျောဘျောသျော
Myanmar Vocational Training Courses

http://www.highlightcomputer.com/mvtc.htm
Enrolment စ

င်ျိုးသင်ျိုး န်

https://www.emailmeform.com/builder/form/PXcY6O9gHaafufMf52exs

IQYနည််းပညာကကာလိပ်၏နိင
ို င
် တ
ံ ကာအသက်ကမ်းဝမ််းက ကာင််းသင်တန််း

IQY Technical College International Vocational Training Course
http://www.iqytechnicalcollege.com/ivtc.htm
Enrolment စ

င်ျိုးသင်ျိုး န်

https://www.emailmeform.com/builder/form/NQZcvpDfe9TebPjmt5b
IQYနည််းပညာကကာလိပ်၏နိင
ို င
် တ
ံ ကာဘာသာသင်တန််း
IQY Technical College International Language Course
English

Basic language skills in the languages other than English and Myanmar is
required to work with many foreign nationals from diverse cultural
backgrounds.

IQY Technical College creates Myanmar Ethnic Nationalities and international
language self learning portal designed by Dr kyaw Naing.
Unicode
ယဉ်မက ွေးမှုမနျောက်ြေံအမ ွေးမ ွေး ှမသျောနင
ို င
် မံ ြေျောွေးသျောွေးမ ျောွေးနှငအ
် တူအလို ်လို ်ရန်အဂဂလ ်နင
ှ မ် မန်မျောမ
ဟိုတ်သညအ
် မြေျောွေးဘျောသျောစကျောွေးမ ျောွေးမြငအ
် မမြေြေံဘျောသျောစကျောွေးကျွမ်ွေးက င်မှုလအ
ို
်သည်။
IQY နည်ွေး ညျောမကျောလ ်သည်မဒေါက်တျောမက ျော်နင
ို မ
် ှစစဥ်ထျောွေးမသျော
မန်မာတိိုင်း် ရင််းသာ်းလူမ ိ ်းမ ာ်းနှငန
် င
ို င
် တ
ံ ကျောဘျောသျောစကျောွေးသင်ကကျောွေးမရွေး Portal ကိုြန်တွေးသည်။

Zawgyi One
ဥ္မျက်ွေးမႈမျနျောကခံအမ်ွေးမ်ွေးရမျသျောနင
ို ျ
ငံ ြေျောွေးသျောွေးမ်ျောွေး်ားႏျငျ္အတူအလို လ ရ နအဂၤလ ္ျ်ားႏျငျ္ျ မနမျောမ
ဟိုတသညျ္အ ြေျောွေးဘျောသျောစကျောွေးမ်ျောွေးျ ြငျ္မအျ ြေြေံဘျောသျောစကျောွေးကကြမ္ျွေးက်ငႈမ လိုအ သ ည္။

IQY နည္ျွေး ညျောမျကျောလ သ ည္မျဒေါကတျောမျက်ျောျ္နင
ို စ
မွ စဥ္ျောွေးမျသျော
ျ မနမျောတိုင္ျွေးရင္ျွေးသျောွေးလူမ်ွေးမ်ျောွေး်ားႏျငျ္နင
ို တ
ငံ ကျောဘျောသျောစကျောွေးသငၾကျောွေးမျရွေး Portal ကိုြနတွေးသည္။

IQY Technical College Languages
www.iqytechnicalcollege.com/language.htm
MYANMAR ETHNICS LANGUAGES
Myanmar
Karen
Kachin
Chin
Shan
Mon
Kayah
Rakhine
Wa
Palaung

INTERNATIONAL LANGUAGES
English
French
Spanish
Chinese

Bengali
Danish
Finnish
Irish
Norwegian
Polish
Turkish
Urdu
Japanese
Korean
Hindi
Arabic
Greek
Italian
Russian
Hebrew
Thai
Khamer
Malay
Portuguese
Dutch
German
Farsi (Persian)
Vietnamese

Laotian
Indonesian
Mongolian
Filipino (Tagalog)
Icelandic
Serbian+Croatian
Tamil
Sinhala
Bhutanese(Dzongkha)
Nepali
Swedish
Finnish
Tibetan
Austrian
Albanian
Hungarian
Romanian
Fijian
Bulgarian
ျ မန္ ာႏျျိုင င တကၠသလ
ို ္ရျပါင္ျျိုးစျို ရျက် င္ျျိုးသ ျိုးရျက် င္ျျိုးသမ် ျိုး ပည ရျ ျိုးကကနရက္

