
IQY Technical College တြင္ အခ ်ိနတ္်ိိုေတ င္္းစြ ြာင္င့္ Assignment က ္းခ ြပ ္း BE ဘြြ င့္ဲဲန္ 
လိုပ္ေဆ င္္မက်ိိုုေအ က္ပါ အစ အစဥ္ ြာင္င့္ က ကြယ္ဲ န္ လ်ိိုအပ္သည။္  

ဒ ပလ်ိိ္ု   က်ိိုယ္တ ိုငတ္က္သငတ္န္္း္  ္း 

(ပထ္ဆင္င့္)  

THS Program (Diploma in General Engineering) က်ိို ၆လ တက္ေ  က္ြပ ္း Diploma in General 
Engineeringုေပ္း္ည္။ုေက  င္္းလခုေပ္းဲန္။ ၆လ အတြက္ အြပ ္းုေက က္္ည္။  

(ဒိုတ်ိယအဆင္င့္)  

ထ်ိိုု င့္ေန က ္ Advanced Diploma က်ိိုယတ္်ိိုငတ္က ္ သငတ္န္္း က်ိို ၆ 
လတက္ဲန္။ု ေက  င္္းလခေပ္းဲန္။ုေက  င္္းလခက်ိို ၆လ အတြက ္ အြပ ္းု ေက က္္ ည္။ ၆လ 
တက္ေဲ က္ြပ ္းစ ္းသ ္  ္းက်ိို Diploma in Civil/ Mechanical / Electricalုေပ္း္ည္။  

(တတ်ိယအဆင္င့္)  

ေဒါက္တ ေက  ္န်ိိုင္ သင္ြက ္းေသ  Advanced Diploma in Electromechanical and Construction 
Engineering ႏွ င္င့္ Specialized Program တို်ိ ငု့္က်ိို online (သ်ိိုု င့္) offline ္ တက္ေ  က္ြပ ္းစ ္းုေသ  
အေထ ကအ္ထ ္း္  ္း တင္ြပဲန္။ (ေက  င္္းလခေပ္းဲန္္လ်ိို)  

၆ လြက ္  လက္္  တ္ေပ္း္ည္။  

အေထ ကအ္ထ ္း ြပည္င့္စ ိုေသ အခါ Advanced Diploma in Civil/ Electrical /  

Mechanical Engineeringုေပ္း္ည္။  

(B.tech က်ိိုယ္တ်ိိုငတ္က္)  

ဒိုတ်ိယအဆင္င့္ ြပ ္းစ ္းေသ ုေက  င္္းသ ္း္  ္းသည ္ စတိုတအၱဆင္င့္သ်ိိုု င့္ B.tech က်ိိုယ္တ်ိိုင္တက ္
သငတ္န္္းဆက္တက္န်ိိုင္သည္။ သ်ိိုု င့္ေသ ္ တတ်ိယ အဆင္င့္ တြင္ သတ္္ တထ္ ္းေသ  အေထ က္အထ ္း္  ္း 
တင္ြပြပ ္း္  B.tech / Advanced Diplomaုေပ္း္ည္။  

(BE က်ိိုယ္တ်ိိုငတ္က္သငတ္န္္း )  

(စတိုတၱ အဆင္င့္)  

IQY တြင္ BE Course က်ိို ၆လ တက္က  ြပ ္းစ ္းပါက  



(၁) Special Program ႏွ င္င့္ အေတြ ု င့္အြက ို တင္ြပက  BEုေပ္း္ည။္ က်ိိုယတ္်ိိုငတ္က ္သငတ္န္္း ၆လ အတြက ္
သတ္္ တေ္ြက္းုေပ္းဲန္။ အြပ ္းေက က္္ည္။  

(၂) သ ္ န္ Program ြာစ္ပါက က်ိိုယတ္်ိိုငတ္က ၆ လအြပ ္းု ေသ  အခါ B.tech သ ေပ္း္ည။္ 
က်ိိုယ္တ်ိိုငတ္ကသ္ငတ္န္္း ၆ လအတြက္ သတ္္ တ္ေြက္းုေပ္းဲန္။ အြပ ္းေက က္္ည္။  

(ပဥၥ္ အဆင္င့္)  

BE ဲ  ဲ်ဲိ န္ အတြက္ု ေဒါကတ္ ေက  ္န်ိိုင္ုင္၏ BE သင္တန္္း သင္ခန္္းစ ္  ္းက်ိို General ႏွ င္င့္ Specialized 
ဘ သ ္  ္းက်ိို online + offline တကေ္ဲ က္္မ အေထ က္အထ ္းတင္ြပဲန္။ လ်ိိုအပ္ေသ  internship 
project တင္ြပဲန ္လ်ိိုအပသ္ည္။ အထက္ပါ အဆင္င့္္  ္းအတြက္ုေငြေြက္းုေက ကခ္ ္ည္ ္ဟိုတ ္သ်ိိုု င့္ေသ ္ 
တစ္န စ ္ အခ ်ိန္ယ က  တငြ္ပဲ္ည္။ ဘ သ တစ္ခိုက်ိို တစလ္တင္ြပဲန္လ်ိိုသည္။ ဘ သ ္  ္း စိုေပါင္္းြပ ္း 
တစ္ခါထ  ြပ ဳြပ ္း တင္ြပ္မက်ိို လက္ခ ္ည္္ဟိုတ္။ အနည္္းဆ ို္း ၁ ႏွ စ္ ြက ္ သ  BE ထိုတ္ေပ္း္ည္။  

(Online သငတ္န္္း္  ္း) 

Advanced Diploma + BE Program ုင္၏ study support site ္  ္း ၀င္ေဲ က္ု ေလင့္လ ြပ ္း Assignment 
တင္ြပဲန္။ Online အတြက ္တစ္ခါတည္္းုေငြေပ္းဲန္။  

တစလ္အတြက ္အ္  ္းဆ ို္း ၂ ဘ သ  အထ်ိသ  Assignment တင္ခြင္င့္ ြပဳ ္ည္။ တစ္ခါတည္္း အကိုနလ္ ို္း စိုြပ ဳ  
တင္ြပြခင္္းက်ိို လက္ခ ္ည္္ဟိုတ္ေပ။ တစခ္ါတည္္း စိုြပ ဳ တင္ြပ္မသည္ု ေအ ကပ္ါတ်ိိုင္္းြာစ္ေနသည္။  

(၁) အဲင ္ြပ ္းစ ္း သ တ်ိို ငု့္ုင္၏ Assingnment ္  ္းက်ိို က ု ္းခ ြခင္္း  

(၂) သင္ခန္္းစ  Video, lessons ္  ္း ၊ Power Point ္  ္းက်ိို ္ေလင့္လ ပ  စ အိုပ္္  က  ခ ြခင္္း ။  

(၃) အိုပ္စိုလ်ိိုက္ တစ္ဥ ္းထ ္   တစ္ဥ ္းက ္းခ ြခင္္း။  

ထ်ိိုက င့္သ်ိိုု င့္ ြာစ္ဲပေ္ြက င္င့္ အခ ်ိန္တ်ိိုေတ င္္း စြ  ြပ ္းစ ္းပါက ဘ ြ ငု့္သည ္အဓ်ိပၸ ယ္ ဲ ်ိ္ည္ ္ဟိုတ္ေပ။  

ထ်ိိုု င့္ေြက င္င့္ IQY အဲည္အခ င္္းက်ိို ဲယ  သ တ်ိိုု င့္သည ္ IQY ထ ို္းတ္္္းအတ်ိိုင္္းုေစ ဒက ္တကပ္  
လက္ခ တက္ေဲ က္္  သ  IQY Diploma , Bechelor တ်ိိုု င့္က်ိိုုေပ္းန်ိိုင္္ ည္။ Academic Rule က်ိို 
က်ိိုယ္ေဲ္းက်ိိုယ္တ ေြက င္င့္ုေလ  င့္ခ ဲန္ ္လ်ိိုအပ္ေပ။  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



BE/ B Tech Program ၀ငခ္ြင္င့္ လ်ိိုအပခ္ က္ 

-AGTI သ်ိို ငု့္္ဟိုတ္ Diploma  

Diploma တြင္ ဘ သ အ္  ္းစိုုေပါင္္းပါ၀င္ေသ  ဒ ပလ်ိိ္ု   ြာစ္ဲ္ည္။  

အခ ်ိဳ ု င့္ေသ  UK Diploma ္  ္းသည္ ဘ သ  တစခ္ို ြပ ္းပါကု ေပ္းသည္။ ထ်ိိုက င့္သ်ိိုု င့္ေသ  ဘ သ တစ္ခိုန ု
င့္ုေပ္းေသ  ဒ ပလ်ိို္  ္  ္းတငြ္ပပါက IQY Advanced Diploma  ္ စတက္ဲန္ လ်ိိုသည္။  

------------------------------------------------------------------- 

IQY ုင္၏ Advanced Diploma ႏွ င္င့္ BE Programming ္  ္းုင္၏ သင္ဲ ်ိိုု ္း္  ္း  

IQY သင္ဲ်ိိုု ္းတြင ္ ပါ၀င္ေသ  ဘ သ အ ္းလ ို္း အတြက္ သင္္ည္င့္ ဆဲ  ္ဲ ်ိေသ  
ဘ သ ္  ္းအတြက္ုေဒါကတ္ ေက  ္န်ိိုင္က Facebook သင္ခန္္းစ ္  ္း စ စဥ္ေနသည္။  

အဆ်ိိုပါ သင္ခန္္းစ  video ္  ္းက်ိို IQY ဲနက္ိုန၊္ ္ႏၱွေလ္း ၊ ြပည ္တ်ိိုု င့္တြင္ ြာန္ု င့္ေပ္း္ည။္  

ေက  င္္းသ ္း္  ္း အေနြာင္င့္ IQY သင္ဲ်ိိုု ္း ပါဘ သ  အ ္းလ ို္းက်ိိုု ေလင့္လ သင္ြက ္းြပ ္းစ ္း္ သ  IQY ဒ ပလ်ိို္  ၊ 
ဒ ကဲ ု ေပ္း္ည္။  

---------------------------------------------------------------------------------- 

 


