အစီအစဉ်သုံးု ခုရှိပါတယ်
1/မ ှိ ြို့ ပပ/စက် ှု/လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နယ
ီ ာအွနလ
် င
ှို ုံး် (၁) ဒီပလှို ာ၊ ပ န် ာဘာသာပြင၊် ကျပ် ၄၀၀၀၀၀
(Diploma in Civil Engineering Online (Myanmar Version) )
ဒီသင်တန်ုံးကှိလ
ု ပ
ု ်လျှင ် BTech/BE ဒီဂရီဆက်လက် တက်နင
ှို ပ
် ါ

သမဟု
ု ို့ တ်

2/A Diploma in General Engineering Online (အဂဂလပ
ှိ ် + ပ န် ာဘာသာပြင)် ဒီပလှို ာကျပ်

၈၀၀,၀၀၀
ဒီသင်တန်ုံးကှိလ
ု ပ
ု ်လျှင ် BTech/BE အပါအဝင်ဒဂ
ီ ရီဆက်တက်နင
ှို မ
် ည်။
+
2B/စင်ကာပူအင်ဂျင်နယ
ီ ာနည်ုံးပညာအင်စတီကျ အသှိအ တ်ပပ သည်အွနလ
် ှိုငုံး်
မ ှိ ြို့ ပပ/စက် /ှု လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နယ
ီ ာဒီပလှို ာ (Diploma in Civil/Mechanical/Electrical Engineering)
(English + Myanmar Version) (အနာဂတ်မာ အခက ကုံးကငွနငပ
် တ်သက်၍ အက

ြံပပေးပါမည်)

+
2C/ Associate Degree in Work Studies-Mechanical/Civil/ Electrical Engineering (Free Course)
မ ှိ ြို့ ပပ/စက် /ှု လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နယ
ီ ာအလုပ်ဘာသာရပ်တဖ
ွဲ

ဘ
် ွဲ့ွဲ (အခမွဲို့သင်တန်ေး)

ဤသင်တန်ုံးမပီုံးဆုံးု လျှငသ
် င်သည် Bachelor of Work Studies-Engineering (အခမွဲသ
ို့ င်တန်ေး)သှို ဟုတ်
BTech သှို ဟုတ် BE တက်ကရာက်နင
ှို သ
် ည်။BTech နင ် BE အတွကက
် ျျူရင်ခ ျာုံးသည်ကစျုံးကကီုံးသည်။

သမဟု
ု ို့ တ်

3/လုပ်ငန်ုံးခွငက
် လလာ ှုဆင
ှို ရ
် ာမ ှိ ြို့ ပပ/စက် ှု/လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘာသာရပ် (ဒီပလှို ာ) ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀
(Diploma in Work Studies-Civil/Mechanical Electrical Engineering Online)
ဤသင်တန်ုံးမပီုံးဆုံးု လျှငသ
် င်သည် Bachelor of Work Studies –Engineering အွနလ
် င
ှို ုံး်
တက်ကရာက်နင
ှို သ
် ည်။ မ ှိ ြို့ ပပ/စက် ှု/လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နယ
ီ ာအလုပ်ဘာသာရပ်ဘွဲ့ွဲ ကျျူရင်ခ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀

ဒီပလမ
ု ာအာေးလြံေးု

ကု သစပကတေးလျမတ်ပြံုတင်ထာေးပသာ IQY နည်ေးပညာပ

ာလပ်မထုတပ
် ပေးသည်။

Deposit the tuition fees into the following account and send the receipt
to kyawnaing2524@gmail.com, and mamyatmon@yahoo.com.au Upon payment, student ID
number will be issued
ကကျာင်ုံးလခကှိက
ု အာက်ပါဘဏ်ကငွစာရင်ုံးသှိကပုံးသွ
ု
ငုံး် မပီုံးပြတ်ပှိုငုံး် ကှို
kyawnaing2524@gmail.com နင် mamyatmon@yahoo.com.au သှိက
ု ပုံးပှိုပါ။ကကျာင်ုံးသာုံး တ်ပတ
ု င်
အ တ်ထတ
ု က
် ပုံး ည်။

ဘဏ်ကငွစာရင်ုံးအ တ် / Bank Account Number
Daw HLA MYAT MON 23330 123300 437301 (KANBAWZA BANK LTD, SOKA2)

ကဒေါ်လပ တ် ွန်

ပအာ

ပ
် ါပ

ကငွစာရင်ုံးအ တ် 23330 123300 437301

ျာင်ေးအပ်ပြံုစြံ

ပမဘာဇဘဏ်;

လ
ု ည်ေးဖဖညို့ပ
် ါ။

https://www.emailmeform.com/builder/form/zaBKGagFuEeaDb0hfN9w
Select I want to do Bridging Course (Advanced Diploma in General Engineering) and then continue Advanced
Diploma in Mechanical/Civil/ Electrical Engineering

ကပါင်ုံးကူုံးသင်တန်ုံး (အကထွကထွအင်ဂျင်နယ
ီ ာအဆငပ် ငဒ
် ပ
ီ လှို ာ)
ကရွ ုံးချယ်မပီုံးမ ှိ ြို့ ပပ/စက် /ှု လျပ်စစ်အင်ဂျင်နယ
ီ ာအဆငပ် ငဒ
် ပ
ီ လှို ာကှိဆ
ု က် ည်။

Curriculum-Diploma in General Engineering
http://www.highlightcomputer.com/AdvDipGenEnggCourseOutline.pdf

Curriculum-English+Myanmar Version-Civil+Building
http://www.highlightcomputer.com/Diploma_in_Civil_Engineering.pdf

Curriculum-English+Myanmar Version-Electrical
http://www.highlightcomputer.com/Diploma&AdvancedDiplomainElectricalEngineeringCourseoutlin
e.pdf
Curriculum-English+Myanmar Version-Mechanical
http://www.highlightcomputer.com/Diploma_in_Mechanical_Engineering.pdf

Curriculum-100% Myanmar Version-Civil+Building

Civil Engineering
CEM201-Sanitation
CEM202-Estimating
CEM203-Drawing
CEM204-.Construction
CEM205-.Iron work
CEM206-Welding
CEM207/ EEM201-Principle of Electricity
CEM208/EEM202-Electrical Knowledge
CEM209/EEM203-Electrical safety
CEM210/MEM204-.Airconditioning
CEM211/MEM205-Ventilation
CEM212 Brick Laying Practice

Mechanical Engineering
MEM201-Principle of Engine
MEM202-.Auto Electronics
MEM203-.Auto Electricity
MEM204-.Airconditioning

MEM205-Ventilation
MEM206-Welding
MEM207/EEM201-Principle of Electricity

MEM208/EEM203-Electrical safety
MEM209 Automation and Control
MEM210Mechatronics
MEM211/ CEM205-.Iron work
MEM212/ CEM203-Drawing

Electrical Engineering
EEM201-Principle of Electricity
EEM202-Electrical Knowledge
EEM203-Electrical safety
EEM204-Electrical Works
EEM205-AC and DC Electricity and Electronics
EEM206-Electrical Wiring
EEM207-Fault Finding
EEM208-Electrical Installation Design
EEM209-Electrical Machines Repairs
EEM210- Advanced Electrical Power Principle
EEM211-Power Transmission and Distribution
EEM212 / MEM203-.Auto Electricity
OR

EEM213/ MEM204-.Airconditioning

အကယ်၍ ကျပ် ၈၀၀,၀၀၀ ပရှိုဂရ ်ကစ
ှို ာရင်ုံးသွငုံး် လျှင ် နည်ေးဖပဆရာ
အန်လင
ု ေး် သင်ယမ
ူ ှုသင်တန်ုံးကတ
ှို က်ကရာက်နင
ှိူ သ
် ည်။

စီစဉ် ပပေးပသာ

လပ်စာ
IQY နည်ုံးပညာကကာလှိပ်၊ အ တ် ၇၀၄ ပမတတာလ ်ုံး၊ ၁၂ ရပ်ကက
ွ ၊် ကတာင်ဥကကလာပ၊

Phone
Daw Nang Mya San (Trainee Manager) –Phone- 09250480606.

Website
www.iqytechnicalcollege.com

Enrolment/ Refund Policy
http://www.highlightcomputer.com/iqyrefundpolicy.pdf

Dr Kyaw Naing

Principal

There are three programs
1-Diploma in Mechanical Engineering Online (Myanmar Version), Ks400,000

2. -Diploma in Mechanical Engineering Online (English+Myanmar Version), recognized by Singapore
Institute of Engineering Technologists Ks800,000
OR
2.Diploma in Work Studies-Mechanical Engineering Online (Myanmar version) Ks100,000

All diplomas are issued by Australian Registered IQY Technical College.

If you enrol Ks 800,000 program, you can come and attend Online Tutor Supported Mechanical
Section at IQY Technical College, No 704 Myitta Street, 12 Ward, South Okkalapa, Yangon

အကယ်၍ ကျပ် ၈၀၀,၀၀၀ ပရှိုဂရ ်ကစ
ှို ာရင်ုံးသွငုံး် လျှင ် နည်ေးဖပဆရာ

စီစဉ် ပပေးပသာ

အန်လင
ု ေး် သင်ယမ
ူ ှုသင်တန်ုံးကတ
ှို က်ကရာက်နင
ှိူ သ
် ည်။

လပ်စာ
IQY နည်ုံးပညာကကာလှိပ်၊ အ တ် ၇၀၄ ပမတတာလ ်ုံး၊ ၁၂ ရပ်ကက
ွ ၊် ကတာင်ဥကကလာပ၊

Phone
Daw Nang Mya San (Trainee Manager) –Phone- 09250480606.

Website
www.iqytechnicalcollege.com

Enrolment/ Refund Policy
http://www.highlightcomputer.com/iqyrefundpolicy.pdf
If you subscribe to the 800,000 kyats program, you can attend an online machine learning
course organized by the instructor.
ပဆာ

လ
် ပ
ု ်ပရေးနည်ေးပညာသည်မမ ွဲ့ ဖပအင်ဂျင်နယ
ီ ာ၏အစတ်အပင
ု ေး် ဖဖစ်သည်(Building Technology is

part of Civil Engineering)

