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Engineeringုေပ္း္ည္။ုေက င္္းလခုေပ္းဲန္။ ၆လ အတြက္ အြပ္းုေက က္္ည္။
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တက္ေဲ က္ြပ္းစ္းသ္ ္းက်ိို Diploma in Civil/ Mechanical / Electricalုေပ္း္ည္။

(တတ်ိယအဆင္)င့္
ေဒါက္တ ေက ္န်ိိုင္ သင္ြက ္းေသ

Advanced Diploma in Electromechanical and Construction

Engineering ႏွင္င့္ Specialized Program တို်ိုင့္က်ိို online (သ်ိိုု င့္) offline ္တက္ေ

က္ြပ္းစ္းုေသ

အေထ က္အထ ္း္ ္း တင္ြပဲန္။ (ေက င္္းလခေပ္းဲန္္လ်ိို)
၆ လြက ္ လက္္တ္ေပ္း္ည္။
အေထ က္အထ ္း ြပည္င့္စိုေသ အခါ Advanced Diploma in Civil/ Electrical /
Mechanical Engineeringုေပ္း္ည္။
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ို တ
္ င
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္ က္)
ဒိုတယ
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ြပ္းစ္းေသ ုေက င္္းသ ္း္ ္းသည္
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B.tech

က်ိယ
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်ိို ္တက္

သင္တန္္းဆက္တက္နင
်ိို ္သည္။ သ်ိုို င့္ေသ ္ တတ်ိယ အဆင္င့္ တြင္ သတ္္တ္ထ ္းေသ အေထ က္အထ ္း္ ္း
တင္ြပြပ္း္ B.tech / Advanced Diplomaုေပ္း္ည္။

(BE က်ိယ
ို တ
္ င
်ိို တ
္ က္သင္တန္္း )
(စတိုတၱ အဆင္င့္)
IQY တြင္ BE Course က်ိို ၆လ တက္က ြပ္းစ္းပါက

(၁) Special Program ႏွင္င့္ အေတြ ုင့္အြကို တင္ြပက BEုေပ္း္ည္။ က်ိယ
ို တ
္ ်ိိုငတ
္ က္ သင္တန္္း ၆လ အတြက္
သတ္္တ္ေြက္းုေပ္းဲန္။ အြပ္းေက က္္ည္။
(၂) သ ္ န္ Program ြာစ္ပါက က်ိိုယတ
္ ်ိိုငတ
္ က ၆ လအြပ္းု ေသ

အခါ B.tech သ ေပ္း္ည္။

က်ိယ
ို ္တ်ိိုငတ
္ က္သင္တန္္း ၆ လအတြက္ သတ္္တ္ေြက္းုေပ္းဲန္။ အြပ္းေက က္္ည္။

(ပဥၥ္ အဆင္)င့္
BE ဲဲဲ
်ိ န္ အတြကု္ ေဒါက္တ ေက ္န်ိိုင္ုင္၏ BE သင္တန္္း သင္ခန္္းစ ္ ္းက်ိို General ႏွင္င့္ Specialized
ဘ သ ္ ္းက်ိို online + offline တက္ေဲ က္္မ အေထ က္အထ ္းတင္ြပဲန္။ လ်ိိုအပ္ေသ

internship

project တင္ြပဲန္ လ်ိအ
ို ပ္သည္။ အထက္ပါ အဆင္င့္္ ္းအတြက္ုေငြေြက္းုေက က္ခ္ည္ ္ဟိုတ္ သ်ိိုု င့္ေသ ္
တစ္နစ္ အခ ်ိန္ယက

တင္ြပဲ္ည္။ ဘ သ တစ္ခက
ို ်ိို တစ္လတင္ြပဲန္လသ
်ိို ည္။ ဘ သ ္ ္း စိုေပါင္္းြပ္း

တစ္ခါထ ြပဳြပ္း တင္ြပ္မက်ိို လက္ခ္ည္္ဟိုတ္။ အနည္္းဆို္း ၁ ႏွစ္ ြက ္သ BE ထိုတ္ေပ္း္ည္။

(Online သင္တန္္း္ ္း)
Advanced Diploma + BE Program ုင္၏ study support site ္ ္း ၀င္ေဲ က္ုေလင့္လ ြပ္း Assignment
တင္ြပဲန္။ Online အတြက္ တစ္ခါတည္္းုေငြေပ္းဲန္။
တစ္လအတြက္ အ္ ္းဆို္း ၂ ဘ သ အထ်ိသ Assignment တင္ခင
ြ င့္္ ြပဳ ္ည္။ တစ္ခါတည္္း အကိုနလ
္ ို္း စိုြပဳ
တင္ြပြခင္္းက်ိို လက္ခ္ည္္ဟိုတ္ေပ။ တစ္ခါတည္္း စိုြပဳ တင္ြပ္မသည္ုေအ က္ပါတ်ိင
ို ္း္ ြာစ္ေနသည္။
(၁) အဲင္ ြပ္းစ္း သတ်ိိုုင့္ုင္၏ Assingnment ္ ္းက်ိို ကု္းခ ြခင္္း
(၂) သင္ခန္္းစ Video, lessons ္ ္း ၊ Power Point ္ ္းက်ိို ္ေလင့္လ ပ စ အိုပ္္ က ခ ြခင္္း ။
(၃) အိုပ္စလ
ို က
်ိို ္ တစ္ဥ္းထ္ တစ္ဥ္းက္းခ ြခင္္း။
ထ်ိက
ို င့္သု်ိို င့္ ြာစ္ဲပ္ေြက င္င့္ အခ ်ိန္တေ
်ိို တ င္္း စြ ြပ္းစ္းပါက ဘြ ုင့္သည္ အဓ်ိပၸ ယ္ ဲ်ိ္ည္ ္ဟိုတ္ေပ။
ထ်ိုို င့္ေြက င္င့္

IQY

အဲည္အခ င္္းက်ိို

လက္ခတက္ေဲ က္္သ

ဲယ

သတ်ိုို င့္သည္

IQY

ထို္းတ္္္းအတ်ိင
ို ္္းုေစ ဒက

္တက္ပ

IQY Diploma , Bechelor တ်ိိုု င့္က်ိိုုေပ္းန်ိိုင္
္ ည္။ Academic Rule က်ိို

က်ိယ
ို ္ေဲ္းက်ိယ
ို ္တ ေြက င္င့္ုေလ င့္ခ ဲန္ ္လ်ိအ
ို ပ္ေပ။
------------------------------------------------------------------------------------------------

BE/ B Tech Program ၀င္ခင
ြ င့္္ လ်ိအ
ို ပ္ခ က္
-AGTI သ်ိိုုင့္္ဟိုတ္ Diploma
Diploma တြင္ ဘ သ အ္ ္းစိုုေပါင္္းပါ၀င္ေသ ဒပလ်ိ္
ို ြာစ္ဲ္ည္။
အခ ်ိဳ ု င့္ေသ

UK Diploma ္ ္းသည္ ဘ သ တစ္ခို ြပ္းပါကု ေပ္းသည္။ ထ်ိက
ို သ
င့္ ု်ိို င့္ေသ ဘ သ တစ္ခိုနု

င့္ုေပ္းေသ ဒပလ်ိို္ ္ ္းတင္ြပပါက IQY Advanced Diploma ္ စတက္ဲန္ လ်ိသ
ို ည္။

------------------------------------------------------------------IQY ုင္၏ Advanced Diploma ႏွင္င့္ BE Programming ္ ္းုင္၏ သင္ဲု်ိို ္း္ ္း
IQY

သင္ဲ်ိိုု

္းတြင္

ပါ၀င္ေသ

ဘ သ အ ္းလို္း

အတြက္

သင္္ည္င့္

ဆဲ

္ဲ်ိေသ

ဘ သ ္ ္းအတြက္ုေဒါက္တ ေက ္န်ိိုင္က Facebook သင္ခန္္းစ ္ ္း စစဥ္ေနသည္။
အဆ်ိပ
ို ါ သင္ခန္္းစ video ္ ္းက်ိို IQY ဲန္ကိုန၊္ ္ႏွၱေလ္း ၊ ြပည္ တ်ိုို င့္တြင္ ြာန္ုင့္ေပ္း္ည္။
ေက င္္းသ ္း္ ္း အေနြာင္င့္ IQY သင္ဲု်ိို ္း ပါဘ သ အ ္းလို္းက်ိုို ေလင့္လ သင္ြက ္းြပ္းစ္း္သ IQY ဒပလ်ိို္ ၊
ဒကဲုေပ္း္ည္။
----------------------------------------------------------------------------------

