
 

IPEM နည််းပညာတက္ကသ ိုလည်  န ှု င််းဆ ာငရွ်က္ဝ်နဆ် ာငမ်ှုလိုပ်ငန််း အဆ က္ာင််းရှင််းလင််းချက္။် 

The Institution of Professional Engineers Myanmar Technological University 

Co-ordination Service 

http://www.ipemyanmar.org/ipemtu.htm 

အပပညပ်ပည ် ိုငရ်ာအငဂ်ျငန်ယီာပညာအသင််းမျာ်း (IFEES) ၏အသင််း ၀ ငပ်ြစဆ်သာ The Institution of 

Professional Engineers Myanmar သညသ်အီ ိုရီမျာ်းနငှ က်္ျွမ််းက္ျငမ်ှုလက္ဆ်တွွေ့ဆလ က္ျင မ်ှု 

မျာ်းက္ ိုဆပေါင််းစပ်ပခင််းပြင အ်ငဂ်ျငန်ယီာဆလ က္ျင ဆ်ရ်းက္ ိုပ  ပ ို်းရနအ်တကွ္ ်The Institution of Professional 

Engineers Myanmar Technological University Co-ordination Service က္ ိုထဆူထာငထ်ာ်းသည။် 

IPEM နည််းပညာတက္ကသ ိုလည်  န ှု င််းဆ ာငရွ်က္ဝ်နဆ် ာငမ်ှုလိုပ်ငန််းတငွပ်ေါဝငသ်ည် နည််းပညာတက္ကသ ိုလ ်

ဟဆူသာစက္ာ်းလ ို်းပေါဝငဆ်သာလ်ည််းIPEM နည််းပညာတက္ကသ ိုလသ်ညက်္ ိုယပ် ိုငဘ်ွ ွေ့က္ ိုဆပ်းပခင််းမရှ ပေါ။ 

 

မြနြ်ာန ိုငင်ြံ ာပိုဂဂလ က္ဆက္ာလ ပ်မျာ်းနငှ တ်က္က သ ိုလမ်ျာ်းက္ ိုမှတပ် ိုတငရ်နဥ်ပဆေမရှ ပေါ။ 

 

ဤအက  ာင််းက  ာင  ်IPEM နည််းပညာတ ကသ ိုလတ် ကသ ိုလ၏်ည  နှု င််းက ာငရွ် ြ်ှု ၀နက် ာငြ်ှု 

လိုပ်ငန််းတငွ ်ပေါဝငသ်ည်  IQY နည််းပညာက ာလ ပ်  ို သစက တ်းလျတငွြ် တပံ်ိုတငထ်ာ်းသည။် 

တက္ကသ ိုလ၏်အမညက်္ ိုအသ ို်းပပြုပခင််းသညတ်ရာ်းမ ၀ ငဆ်သာ်လည််းဘွ ွေ့မျာ်းက္ ိုဆပ်းပခင််းသညတ်ရာ်းမ  

၀ ငဆ်သာ်လည််းဘွ ွေ့အ င က်္ ိုသင ်က္ာ်းဆပ်းပခင််းနငှ ေ်ပီလ ိုမာမျာ်းထိုတဆ်ပ်းပခင််းသညတ်ရာ်း၀ငပ်ြစသ်ည။် 

IQY နည််းပညာက ာလ ပ်သည ်Bechelor ဘွ ွဲ့အ င  ် ိုသင ် ာ်းသည။် သ ို  ဆသာ်ဒဂီရီမဆပ်းဘ  

Professional Diploma ဆပ်းသည။် 

IQY နည််းပညာက ာလ ပ်သည ်Master ဘွ ွဲ့အ င  ် ိုသင ် ာ်းသည။် သ ို  ဆသာ် Masters ဒဂီရီမဆပ်းဘ  

Master Diploma ဆပ်းသည။် 

IQY နည််းပညာက ာလ ပ်သည ်Doctorateဘွ ွဲ့အ င  ် ိုသင ် ာ်းသည။် ဒါကပြယ  ်ျကနာ်တ ို   PhD 

ဒဂီရီမဆပ်းဘ  Diploma in Doctorate Studies  ဆပ်းသည။် 

 

IQY နည််းပညာက ာလ ပ်န င ပ် ်းကပါင််းကနကသာန ိုငင်မံ ာ်းတ ကသ ိုလြ်ျာ်းသည ်IQY ဒပီလ ိုြာြျာ်း  ို အကမ  ၍ံ 

Bachelors, Masters န င  ်Doctorate ဒဂီရီြျာ်း  ိုထိုတက်ပ်းသည။် 

http://www.ipemyanmar.org/ipemtu.htm


 

IQY နည််းပညာက ာလ ပ်သညဗ်  တ နန် ိုငင် ံImperial College ၏စနစ ် ို ျင သ်ံို်းသည။် DIC (Imperial 

College ြ ဒပီလ ိုြာ) သညြ်ဟာဘွ ွဲ့အ င တ်ငွပ်ငရ်  ကသာ်လည််းဒပီလ ိုြာ ဟဆူသာ စက္ာ်းလ ို်း  ို အသံို်းမပြု 

သည။် 

ဒပီလ ိုြာဟ ကသာက ါဟာရသညဗ်  တ နတ်ငွဂ်ိုဏမ်ပြုမ င််း၏အဓ ပပါယ ် ိုလည််း  ိုလ ိုသည်။ 

 

Professional၊ Master, Doctorate level နငှ ည်မီျှဆသာဗဟိုသိုတက္ ိုရရှ မှုက္ ိုဂိုဏပ်ပြုရနအ်တကွ္ ်IQY 

Technical College သည ်Professional Diploma၊ Master Diploma နငှ  ်Doctorate Diploma 

တ ို  က္ ိုဆပ်းအပ်သည။် 

 

က္ ို်းက္ာ်းချက္ ်

 

Imperial College ၏ေပီလ ိုမာသညလ်နေ်န ်Imperial College မှဘွ ွေ့လနွဆ်က္ျာင််းသာ်းမျာ်းအာ်း 

ချီ်းပမ င သ်ည ပ်ညာဆရ်း  ိုငရ်ာလက္မှ်တပ်ြစသ်ည။် ၂၀၀၇ ခိုနစှအ်ထ  Imperial သညလ်နေ်န ်တက္ကသ ိုလ ်

၏အစ တအ်ပ ိုင််းတစခ်ိုပြစပ်ပီ်း Imperial ဆက္ာလ ပ်သညလ်နေ်နတ်က္က သ ိုလ၏် ဘွ ွေ့အပပင၎်င််း၏က္ ိုယပ် ိုင ်

ေပီလ ိုမာမျာ်းက္ ိုလည််းဆပ်းအပ်ခ  သည။် 

Meaning of IQY is  Intelligence Quality   

IQY   ိုသညြ် ာ Intelligent Quality ( အသ ဉာဏ ်အရညအ်ကသ်ွး) မြစသ်ည။် 

IQY အမညသ် ို်းရန ်အကထကွထြွနက်နဂျာကဒါ တ်ာလ မြတြ်ွန ် ၂၀၀၂  ိုန စတ်ငွရ်နက်္ိုန ်ကတာငဥ် ကလာပ 

ဗြ ြုွဲ့နယြ် ာ  နွပ်ျျူတာသငတ်န််းက ျာင််းြွင လ် စ ်  ရာတငွအ်  ိုမပြု   တာမြစပ်ါသည။် 

 

THE INSTITUTION OF PROFESSIONAL ENGINEERS MYANMAR 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

(IPEM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY) 

(IPEMTU International Engineering) 

The Institution of Professional Engineers Myanmar (IPEM) which is a Member 
of International Federation of Engineering Education Societies (IFEES) has 
established Professional Experience and Academic Study Co-ordination 
service  namely IPEM Technological University to provide the Engineer Training 
by combining Professional Theories and Practical Training to achieve the 
Professional Engineer Status. 



Although the term University is utilized, IPEM Technological University does 
not teach and confer its own degrees. 

There is no law in Myanmar to register tertiary private colleges and 

universities. 

Although it is illegal to use the name University and it is illegal to issue the 

degrees, it is Legal  to teach the degree level education and issue the diplomas. 

IQY Technical College teaches Bachelor degree level courses. But we do not 

issue the Bachelor degree. we issue the Professional Diploma. 

IQY Technical College teaches Masters degree level courses. But we do not 

issue the Masters degree. we issue the Master Diploma. 

IQY Technical College teaches Doctorate degree level courses. But we do not 

issue the PhD degree. we issue the Diploma in Doctorate Studies. 

The foreign universities which are in partnership with IQY Technical College 

issue Bachelors, Masters and Doctorate degrees based on IQY diplomas. 

IQY Technical College follows the system of Imperial College of UK . DIC 

(Diploma in Imperial College) is even at Masters degree level but they use the 

term Diploma. 

The term  diploma  also means the meaning of  honour in UK . 

To honour the candidate's attainment of the knowledge equivalent to 

Professional , Master , Doctorate  level , IQY Technical College confers 

Professional Diploma, Master Diploma and Diploma in Doctorate Studies. 

It was proposed by General Manager Dr Hla Myat Mon in 2002 when we firstly 

established the computer training school in South Okkalapa Township in 

Yangon. 

Reference 

https://www.imperial.ac.uk/ 

The Diploma of the Imperial College (DIC) is an academic certificate awarded by Imperial 

College London to its postgraduate students upon graduation. Until 2007, Imperial was 

part of the University of London and Imperial College bestowed the University 

of London's degrees as well as its own diplomas. 

https://www.imperial.ac.uk/

