Engineering Competency and IQY Teaching Plan for Main Electrical Civil and Mechanical Courses
မ ြို့ ပြအင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာရှင ်
ဆဆာက်လုြ်ဆရ်းြစ္စည်း် ျာ်းစ္စ္်ဆဆ်းပြင််းကုပြ လုြ်မြီ်းြံ့ြု်း ှုအတွက်ြုကက ််း ျာ်းနှငစ္
ံ့် ာရင််းပြ စ္ုပြင််း ျာ်းကုပြင်ဆင်သည်

ကျွ ််းကျင် ှုအဆင:ံ့်
ဤအလုြ်အကုငအ
် တွက် ၀ င်ြွငလ
် နည််းဆု်း ၃ နှစ္်သက်တ ််း
ံ့် ုအြ်ြျက် ှာ AQF Certificate IV နှငအ
ံ့် ထက်အရည်အြျင််းသု ံ့ ဟုတအ
ရှဆသာအဆတွြို့အကက ပြစ္်သည်။ အြျ ြို့ဆသာအဆပြအဆန ျာ်းတွငတ
် ရာ်းဝင်အရည်အြျင််း ျာ်းအပြင်သက်ဆုငရ
် ာအဆတွြို့အကက ျာ်းလုအ ြ်သည်။
ှတ်ြုတင်ပြင််းသု ံ့ ဟုတလ
် ုငစ္
် င်ရယူရန်လုအြ်နင
ု ြ
် ါသည်။

လုြ်ငန််းတာဝန် ျာ်း
•အလုြ်ဆုငရ
် ာညွှနက် ကာ်းြျက် ျာ်းကုဘာသာပြန်ဆြ်းသည်၊ သငဆ
ီ ာ ျာ်း၊
ံ့် လျာ်ဆသာလုြ်ထ်းု လုြ်နည််း ျာ်းကုအသ်းု ပြ မြီ်းအရြ်ဘက်အင်ဂျင်နယ
အင်ဂျင်နယ
ီ ာြညာရှင ် ျာ်းနှငအ
်ံ့ င်ဂျင်နယ
ီ ာအသင််း ျာ်း၏ညွှနက် ကာ်း ှုဆအာက်တင
ွ ြ
် စ္စည်း် ျာ်းကုဆရွ ်းြျယ်သည်။
•ဆဆာက်လုြ်ဆရ်းြစ္စည်း် ျာ်းနှငဆ
ံ့် ပ ဆီလွှာ ျာ်းကုကွင်း် ဆင််းနှငဓ
ံ့် ာတ်ြွွဲြန််းစ္ ််းသြ် ှု ျာ်းပြ လုြ်မြီ်းယာဉ်သွာ်းလာ ှုစ္စ္်တ ််း ျာ်းအတွက်အြျက်အလက်
ျာ်းစ္ုဆဆာင််းသည်
•မ ြို့ ပြအင်ဂျင်နယ
ီ ာလုြ်ငန််း ျာ်းပြစ္်ဆသာဆရနုတ်ဆပ ာင််း၊ ဆရဆြ်းဆဝဆရ်း၊ လလာစ္နစ္် ျာ်း၊ လ ််း ျာ်း၊ ဆလဆြ် ျာ်း၊ ဆည် ျာ်း၊ တတာ်း ျာ်းနှငအ
ံ့် ပြာ်း
အဆဆာက်အအု ျာ်းအတွက် တွက်ြျက်ပြင််း၊ ြုကက ်း် ျာ်း၊
3122-13 Civil Engineering Technician
Conducts tests of construction materials and prepares sketches and tabulations in support of
Civil Engineers and Civil Engineering Associates.
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Skill Level:
The entry requirement for this occupation is an AQF Certificate IV or higher qualification or at least 3 years relevant experience. In
some instances relevant experience is required in addition to the formal qualification. Registration or licensing may be required.
Tasks Include:
•
•
•

interprets work assignment instructions, applies appropriate procedures and selects equipment under the direction of civil engineers,
engineering technologists and engineering associates
conducts field and laboratory tests of construction materials and soils, and collects data for traffic surveys
prepares computations, sketches, charts and tabulations for civil engineering works such as drainage, water supply, sewage reticulation
systems, roads, airports, dams, bridges and other structures

3123-13 Electrical Engineering Technician
လျှြ်စ္စ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာရှင ်
လျှြ်စ္စ္်စ္နစ္် ျာ်းကုစ္စ္်ဆဆ်းပြင််းနှငြ
ံ့် ံ့ြု်း ှုအတွက်ဇယာ်း ျာ်းနှငစ္
ံ့် ာရင််းပြ စ္ုပြင််း ျာ်းကုပြင်ဆင်သည်

ကျွ ််းကျင် ှုအဆင:ံ့်
ဤအလုြ်အကုငအ
် တွက် ၀ င်ြွငလ
် နည််းဆု်း ၃ နှစ္်သက်တ ််းရှဆသာ
ံ့် ုအြ်ြျက် ှာ AQF Certificate IV နှငအ
ံ့် ထက်အရည်အြျင််းသု ံ့ ဟုတအ
အဆတွြို့အကက ပြစ္်သည်။ အြျ ြို့ဆသာအဆပြအဆန ျာ်းတွငတ
် ရာ်းဝင်အရည်အြျင််း ျာ်းအပြင်သက်ဆုငရ
် ာအဆတွြို့အကက ျာ်းလုအြ်သည်။
ှတ်ြုတင်ပြင််းသု ံ့ ဟုတလ
် ုငစ္
် င်ရယူရန်လုအြ်နင
ု ြ
် ါသည်။
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လုြ်ငန််းတာဝန် ျာ်း
•စ္ ််းသြ် ှု ျာ်း၊ ဂရြ် ျာ်းရလဒ် ျာ်း၊ လျှြ်စ္စ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၊ အင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာနှင ံ့် အင်ဂျင်နယ
ီ ာအသင််း ျာ်း၏
ညွှနက် ကာ်း ှုဆအာက်တွငဇ
် ယာ်း ျာ်းနှငစ္
်ံ့ ာရင််းပြ စ္ုပြင််း ျာ်းကုပြ လုြ်သည်။
•လျှြ်စ္စ္်ဆုငရ
် ာအလုြ်ရု ျာ်းတြ်ဆင်ပြင််း၊ဥြ ာ relay ျာ်းအတွက်တြ်ဆင်ပြင််း၊
• စ္ ််းသြ်ပြင််းနှငစ္
် ပြင််းနှငလ
ု ြ်ြျက် ျာ်းနှငက
ု ်ညဆ
ီ စ္ရန်ပြ ပြင်သည်
ံ့် ကုကည
ံ့် ျှြ်စ္စ္်တြ်ဆင် ှု ျာ်းကုစ္ည််း ျဉ််းစ္ည််းက ််း ျာ်းနှငလ
ံ့် ုပြ ဆရ်းလအ
ံ့် က
Conducts tests of electrical systems and prepares charts and tabulations in support of
Electrical Engineers and Electrical Engineering Associates.
Skill Level:
The entry requirement for this occupation is an AQF Certificate IV or higher qualification or at least 3 years relevant experience. In
some instances relevant experience is required in addition to the formal qualification. Registration or licensing may be required.
Tasks Include:
•
•
•

performs tests, graphs results, prepares charts and tabulations under the direction of electrical engineers, engineering technologists and
engineering associates
undertakes electrical workshop functions, such as installing assemblies for protection relays, metering and indicating devices
assembles, installs, tests and calibrates and modifies electrical installations to conform with regulations and safety requirements
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3124-13 Electronic Engineering Technician
အီလက်ထဆရာနစ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာရှင ်
အီလက်ထဆရာနစ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်းနှငအ
ီ က်ထဆရာနစ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာအသင််း ျာ်း၏ြံ့ြု်း ှုပြငအ
ီ က်ထဆရာနစ္်စ္နစ္် ျာ်းကုစ္ ််းသြ်ပြင််းနှငတ
ံ့် လ
ံ့် လ
ံ့် ုက်နယ်
တြ်ဆင်ပြင််း ျာ်းပြ လုြ်သည်။

ကျွ ််းကျင် ှုအဆင:်ံ့
ဤအလုြ်အကုငအ
် တွက် ၀ င်ြွငလ
် နည််းဆု်း ၃ နှစ္်သက်တ ််းရှဆသာ
ံ့် ုအြ်ြျက် ှာ AQF Certificate IV နှငအ
ံ့် ထက်အရည်အြျင််းသု ံ့ ဟုတအ
အဆတွြို့အကက ပြစ္်သည်။ အြျ ြို့ဆသာအဆပြအဆန ျာ်းတွငတ
် ရာ်းဝင်အရည်အြျင််း ျာ်းအပြင်သက်ဆုငရ
် ာအဆတွြို့အကက ျာ်းလုအြ်သည်။
ှတ်ြုတင်ပြင််းသု ံ့ ဟုတလ
် ုငစ္
် င်ရယူရန်လုအြ်နင
ု ြ
် ါသည်။

လုြ်ငန််းတာဝန် ျာ်း:
•နည််းြညာဆုငရ
် ာလက်စ္ွွဲ ျာ်းနှငအ
ီ က်ထဆရာနစ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၏ညွှနက် ကာ်းြျက် ျာ်းနှငအ
ီ က်ထဆရာနစ္်ြစ္စည်း် ကရယာ ျာ်းကုတြ်ဆင်
ံ့် လ
ံ့် ညီအလ
သည်
•စ္ ််းသြ် ှု ျာ်း၊ ဂရြ် ျာ်းရလဒ် ျာ်း၊ အီလက်ထရွ နန
် စ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၊ အင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာနှငအ
်ံ့ င်ဂျင်နယ
ီ ာအသင််း ျာ်း၏ ညွှနက် ကာ်း ှုဆအာက်တွင ်
ဇယာ်း ျာ်းနှငဇ
ံ့် ယာ်းကွက် ျာ်းကုပြင်ဆင်သည်။
•သတ် ှတ်ထာ်းဆသာစ္နှုန်း် ျာ်းနှငအ
ီ က်ထဆရာနစ္်တုင်း် တာ ှုနင
ှ ည
် ရယာ ျာ်းကုြျန်ညသည်
ံ့် ညီအလ
ံ့် ွှနပ် ြသညံ့က
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•အီလက်ထဆရာနစ္်ြစ္စည်း် ကရယာ ျာ်းကုတြ်ဆင်ပြင််း၊ စ္ ််းသြ်ပြင််း၊ ပြ ပြင်ပြင််းနှငပံ့် ြ ပြင်ပြင််း၊
နည််းြညာဆုငရ
် ာလက်စ္ွွဲ ျာ်းသု ံ့ ဟုတ်အလ
ီ က်ထဆရာနစ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၏ညွှနက် ကာ်းြျက် ျာ်းအတုင်း် လုက်နာ ပြင််း၊

Conducts tests of electronic systems and assembles circuitry in support of Electronic Engineers and Electronic Engineering
Associates.
Skill Level:
The entry requirement for this occupation is an AQF Certificate IV or higher qualification or at least 3 years relevant experience. In
some instances relevant experience is required in addition to the formal qualification. Registration or licensing may be required.
Tasks Include:
•
•
•
•

assembles circuitry for electronic equipment in accordance with technical manuals and electronics engineers' instructions
performs tests, graphs results, prepares charts and tabulations under the direction of electronics engineers, engineering technologists and
engineering associates
calibrates electronic measuring and indicating instruments according to established standards
installs, tests, repairs and modifies electronic equipment, following technical manuals or electronics engineers' instructions

3125-13 Mechanical Engineering Technician

စ္က် ှုအင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာရှင ်

စ္က် ှုအင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်းနှငစ္
ီ ာအသင််း ျာ်း၏ြံ့ြု်း ှုပြငစ္
ု ရ
် ာစ္နစ္် ျာ်းကုစ္စ္်ဆဆ်းပြင််းနှငစ္
ု ြ်ဆင်
ံ့် က် ှုအင်ဂျင်နယ
ံ့် က် ှုဆင
ံ့် က်ြစ္စည်း် တြ်ဆင်ပြင််း ျာ်းကတ
မြီ်းတြ်ဆင်သည်။

Engineering Competency and IQY Teaching Plan for Main Electrical Civil and Mechanical Courses
ကျွ ််းကျင် ှု
ဤအလုြ်အကုငအ
် တွက် ၀ င်ြွငလ
် နည််းဆု်း ၃ နှစ္်သက်တ ််းရှဆသာ
ံ့် ုအြ်ြျက် ှာ AQF Certificate IV နှငအ
ံ့် ထက်အရည်အြျင််းသု ံ့ ဟုတအ
အဆတွြို့အကက ပြစ္်သည်။ အြျ ြို့ဆသာအဆပြအဆန ျာ်းတွငတ
် ရာ်းဝင်အရည်အြျင််း ျာ်းအပြင်သက်ဆုငရ
် ာအဆတွြို့အကက ျာ်းလုအြ်သည်။
ှတ်ြုတင်ပြင််းသု ံ့ ဟုတလ
် ုငစ္
် င်ရယူရန်လုအြ်နင
ု ြ
် ါသည်။

လုြ်ငန််းတာဝန် ျာ်း
စ္က် ှုအင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၊ အင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာနှငအ
်ံ့ င်ဂျင်နယ
ီ ာအသင််း ျာ်း၏ညွှနက် ကာ်း ှုဆအာက်တွင ် အသစ္်သု ံ့ ဟုတ်
ပြ ပြင်ထာ်းဆသာစ္က် ှုဇုနစ္
် ု ျာ်း၊ အစ္တ်အြုင်း် ျာ်း၊ စ္က်ကရယာ ျာ်း၊တြ်ဆင်သည်။
•စ္နည််းစ္နစ္် ျာ်းကု အသ်းု ပြ ၍ အလုြ်ရု ဆဆွ်းဆနွ်းြွွဲနင
ှ က
ံ့် ွင်း် ဆင််းစ္စ္်ဆဆ်း ှု ျာ်းပြ လုြ်သည်
•ထုတ်ကုန ် ျာ်းနှငအ
ူ သ
ီ ည်
ံ့် စ္တ်အြုင်း် ျာ်းအတွက်အရည်အဆသွ်းထန််းြျ ြ် ှုစ္စ္်ဆဆ်း ှု ျာ်းကုပြ လုြ်ရန်ကည
Conducts tests of mechanical systems and assembles and installs mechanical assemblies in support of Mechanical
Engineers and Mechanical Engineering Associates.
Skill Level:
The entry requirement for this occupation is an AQF Certificate IV or higher qualification or at least 3 years relevant experience. In
some instances relevant experience is required in addition to the formal qualification. Registration or licensing may be required.
Tasks Include:
•
•
•

assembles and installs new or modified mechanical assemblies, components, machine tools, controls and hydraulic power systems under
the direction of mechanical engineers, engineering technologists and engineering associates
performs workshop and field tests using standard instruments and methods
assists in developing quality control tests for products and components
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Tasks

General Engineering Competency

Diploma in General
Engineering Subjects
Diploma in ElectroMechanical and Construction
Engineering Subjects
EE201G Mathematics

Discipline

Practical Subjects

Civil

PC 2-Certificate in
Plumbing
PC 1-Certificate in
Bricklaying &
Masonry
PC 4-Certificate in
Gutter
Construction
PC16 Certificate in
Rigging &
Scaffolding

EE204G Physics
ME207G Chemistry
EE110 Computer
Applications
ADEMC207Mathematics,Physics and
Chemistry
ADEMC209-Engineering
Management
•အလုပ်ညွှနက် ကာြားချက်မျာြားကုဘာသာပပန်ပပြားသည်၊
သငပ
် လျာ်ပသာလုပ်ထြားု လပ
ု ်နည်ြားမျာြားကုအသြားု ပပြုပပြားအင်ဂျင်နယာမျာြား၊
အင်ဂျင်နယာပညာရှငမ
် ျာြားနင
ှ အ
် င်ဂျင်နယာအသင်ြားမျာြား၏ညွှနက် ကာြားမှုပအာက်
တွငပ
် စ္စညြား် မျာြားကုပ ွ ြားချယ်သည်။
•

interprets work assignment instructions, applies appropriate procedures
and selects equipment under the direction of civil engineers, engineering
technologists and engineering associates

E 106A Detailed
Construction & Building
Construction Materials/
MVTC213 PC1 Certificate in
Brick Laying and Masonry
MVTC213 PC1 Certificate in
Brick Laying and Masonry
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•

ဆဆာက်လုြ်ဆရ်းြစ္စည်း် ျာ်းနှငဆ
်ံ့ ပ ဆီလွှာ ျာ်းကုကွင်း် ဆင််းနှငဓ
်ံ့ ာတ်ြွွဲြန််းစ္ ််း

CE 110 Building Construction

သြ် ှု ျာ်းပြ လုြ်မြီ်းယာဉ်သွာ်းလာ ှုစ္စ္်တ ််း ျာ်းအတွက်အြျက်အလက် ျာ်း

MVTC213 PC3 Certificate in
Building Construction

စ္ုဆဆာင််းသည် conducts field and laboratory tests of construction

•

materials and soils, and collects data for traffic surveys

ADEMC205-General Civil
Engineering and Construction

မ ြို့ ပြအင်ဂျင်နယ
ီ ာလုြ်ငန််း ျာ်းပြစ္်ဆသာဆရနုတ်ဆပ ာင််း၊ ဆရဆြ်းဆဝဆရ်း၊

CE 104 A Building Drawing

လလာစ္နစ္် ျာ်း၊ လ ််း ျာ်း၊ ဆလဆြ် ျာ်း၊ ဆည် ျာ်း၊
တတာ်း ျာ်းနှငအ
ံ့် ပြာ်းအဆဆာက်အအု ျာ်းအတွက် တွက်ြျက်ပြင််း၊

Civil

PC 14-Certificate in
Building Energy
Efficiency

Civil

PC 3-Certificate in
Building
Construction

CE 107 Sanitation-andWater-supply

PC 12-Certificate in
Surveying.
Quantity Surveying
& Estimating

ြုကက ််း ျာ်း၊ prepares computations, sketches, charts and tabulations for
civil engineering works such as drainage, water supply, sewage
reticulation systems, roads, airports, dams, bridges and other structures
•စ္ ််းသြ် ှု ျာ်း၊ ဂရြ် ျာ်းရလဒ် ျာ်း၊ လျှြ်စ္စ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၊

EE101 DC Circuit Problems

အင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာနှငအ
ီ ာအသင််း ျာ်း၏ညွှနက် ကာ်း ှုဆအာက်တွငဇ
် ယာ်း
ံ့် င်ဂျင်နယ

ADEMC201-Sustainability and
Electrical Practice

ျာ်းနှငစ္
်ံ့ ာရင််းပြ စ္ုပြင််း ျာ်းကုပြ လုြ်သည်။
•

performs tests, graphs results, prepares charts and tabulations under the
direction of electrical engineers, engineering technologists and
engineering associates

လျှြ်စ္စ္်ဆုငရ
် ာအလုြ်ရု ျာ်းဥြ ာ relay
•

ျာ်းတြ်ဆင်ပြင််း၊

•တြ်ဆင်ပြင််း၊ undertakes electrical workshop functions, such as
installing assemblies for protection relays, metering and indicating
devices

Electrical

PC 13-Certificate in
Manufacturing
Process Control &
CNC

Electrical

PC 11-Certificate in
Electrical Power
Wiring & Switch
Gear Installation

ADEMC202-Engineering
Practic

EE102 Basic Electrical Fitting
& Wiring
MVTC 213-PC9Certificate in
Electrical Wiring

Engineering Competency and IQY Teaching Plan for Main Electrical Civil and Mechanical Courses
•

စ္ ််းသြ်ပြင််းနှငစ္
ံ့် ကုက်ညပြင််းနှငလ
ံ့် ျှြ်စ္စ္်တြ်ဆင် ှု ျာ်းကုစ္ည််း ျဉ််းစ္ည််းက
််း ျာ်းနှငလ
်ံ့ ုပြ ဆရ်းလုအြ်ြျက် ျာ်းနှငက
်ံ့ က
ု ်ညဆ
ီ စ္ရန်ပြ ပြင်သည်

•

assembles, installs, tests and calibrates and modifies electrical
installations to conform with regulations and safety requirements

E105 Electrical Installation
Design
PC9Certificate in Electrical
Wiring

Electrical

PC 9-Certificate in
Electrical Wiring
PC 11-Certificate in
Electrical Power
Wiring & Switch
Gear Installation

EE107 Electrical Equipment
EE104 Electrical Equipment
Safety Protection

•

နည််းြညာဆုငရ
် ာလက်စ္ွွဲ ျာ်းနှငအ
်ံ့ လ
ီ က်ထဆရာနစ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၏ညွှန ်
ကကာ်း

ADEMC204-General
Electrical Engineering
MVTC213 PC15 Certificate in
Basic Electronics

Electronics

PC15/H102)
Certificate in Basic
Electronics &
Telecommunication

MVTC213 PC15 Certificate in
Basic Electronics

Electronics

PC15/H102)
Certificate in Basic
Electronics &
Telecommunication

MVTC213 PC15 Certificate in
Basic Electronics

Electronics

PC 13-Certificate in
Manufacturing
Process Control &
CNC

ြျက် ျာ်းနှငအ
ီ က်ထဆရာနစ္်ြစ္စည်း် ကရယာ ျာ်းကုတြ်ဆင်သည်
ံ့် ညီအလ
•
•

assembles circuitry for electronic equipment in accordance with technical
manuals and electronics engineers' instructions
စ္ ််းသြ် ှု ျာ်း၊ ဂရြ် ျာ်းရလဒ် ျာ်း၊ အီလက်ထရွ နန
် စ္်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၊
အင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာနှငအ
ီ ာအသင််း ျာ်း၏ညွှနက် ကာ်း ှုဆအာက်
ံ့် င်ဂျင်နယ
တွငဇ
် ယာ်း ျာ်းနှငဇ
ံ့် ယာ်းကွက် ျာ်းကုပြင်ဆင်သည်။

•

performs tests, graphs results, prepares charts and tabulations under the
direction of electronics engineers, engineering technologists and
engineering associates

•

သတ် ှတ်ထာ်းဆသာစ္နှုန်း် ျာ်းနှငအ
ီ က်ထဆရာနစ္်တုင်း် တာ ှုနင
ှ ည
ံ့် ညီအလ
ံ့် ွှနပ် ြ
သညံ့က
် ရယာ ျာ်းကုြျန်ညသည်

•

calibrates electronic measuring and indicating instruments according to
established standards

Engineering Competency and IQY Teaching Plan for Main Electrical Civil and Mechanical Courses
EE109 Electrical Control
Circuits

Electronics

PC15/H102)
Certificate in Basic
Electronics &
Telecommunication

စ္က် ှုအင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၊ အင်ဂျင်နယ
ီ ာနည််းြညာနှင ံ့် အင်ဂျင်နယ
ီ ာအသင််း ျာ်း၏

MVTC213PC5 Certificate in
Fitting and Machining

Mechanical

ညွှနက် ကာ်း ှုဆအာက်တွငအ
် သစ္်သု ံ့ ဟုတ်ပြ ပြင်ထာ်းဆသာစ္က် ှုဇုနစ္
် ု ျာ်း၊

ME108 Principles of Engines

PC 14-Certificate in
Building Energy
Efficiency
PC 8-Certificate in
Air-conditioning &
Refrigeration Basic
Servicing
PC 7-Certificate in
Engine Operation
& Basic Servicing

Mechanical

PC 5-Certificate in
Fitting &
Machining
PC 6-Certificate in
Welding

Mechanical

PC 13-Certificate in
Manufacturing
Process Control &
CNC

•အီလက်ထဆရာနစ္်ြစ္စည်း် ကရယာ ျာ်းကုတြ်ဆင်ပြင််း၊ စ္ ််းသြ်ပြင််း၊
ပြ ပြင်ပြင််းနှငပံ့် ြ ပြင်ပြင််း၊နည််းြညာဆုငရ
် ာလက်စ္ွွဲ ျာ်းသု ံ့ ဟုတ်အလ
ီ က်ထဆရာနစ္်
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ ျာ်း၏ညွှနက် ကာ်းြျက် ျာ်းအတင
ု ်း် လက
ု ်နာ ပြင််း၊
•

installs, tests, repairs and modifies electronic equipment, following
technical manuals or electronics engineers' instructions

အစ္တ်အြုင်း် ျာ်း၊ စ္က်ကရယာ ျာ်း တြ် ဆင် သည်။
•

assembles and installs new or modified mechanical assemblies,
components, machine tools, controls and hydraulic power systems under
the direction of mechanical engineers, engineering technologists and
engineering associates

•

စ္နည််းစ္နစ္် ျာ်းကု အသ်းု ပြ ၍ အလုြ်ရု ဆဆွ်းဆနွ်းြွွဲနင
ှ ံ့် ကွင်း် ဆင််းစ္စ္်ဆဆ်း
ှု ျာ်းပြ လုြ်သည်

•

performs workshop and field tests using standard instruments and
methods

ADEMC206-General
Mechanical Engineering

MVTC 213PC 7-Certificate in
Engine Operation & Basic
Servicing
ADEMC208-Engineering
Materials
ADMEC210-Workshop Practice
and Safety

ထုတ်ကုန ် ျာ်းနှငအ
ံ့် စ္တ်အြုင်း် ျာ်းအတွက်အရည်အဆသွ်းထန််းြျ ြ် ှုစ္စ္်ဆဆ်း ှု ျာ်းကု
ပြ လုြ်ရန်ကူညသ
ီ ည်
•

assists in developing quality control tests for products and components

ME103 Engineering Mechanics
ME103G/ ADEMC203 Design
and Technology)

Engineering Competency and IQY Teaching Plan for Main Electrical Civil and Mechanical Courses
IQY Diploma in General Engineering course trains the students to possess the skills and competency for working as Civil,
Electrical and Mechanical Engineering Technicians.
IQY Diploma in General Engineering Graduates can get the jobs as Technician Engineer or Site Engineers .
IQY Diploma in General Engineering graduates need to print out this information and present it together with your
academic transcript and diploma to employers
IQY ဒပလုမာအပထွပထွအင်ဂျင်နယာသင်တန်ြားမှပကျာင်ြားသာြားမျာြားအာြားပမြုြို့ ပပ၊ လျှပ်စ္စ္်နင
ှ စ္
် က်မှုအင်ဂျင်နယာ နည််းပညာရှင ် မျာြားအ ပြစ္်လုပ်ကုင ်
န်အတွက်အ ည်အချင်ြားနှငက
် ျွမ်ြားကျင်မှုမျာြား ရှ န်ပလကျငပ
် ပြားသည်။
IQY အပထွပထွအင်ဂျင်နယာဒပလုမာ မျာြားသည်နည်ြားပညာအင်ဂျင်နယာသမဟု
ု
တ်ဆုက်အင်ဂျင်နယာမျာြားအပြစ္်လုပ်ကုငန
် င
ု သ
် ည်။
IQYအဆထွဆထွအင်ဂျင်နယ
ီ ာဒီြလု ာရ ျာ်းသည်ဤအြျက်အလက် ျာ်းကြ
ု ုနြ်
ှ ကာြညာဆရ်းဆုငရ
် ာ ှတ်တ ််း၊ဒီြလု ာနှငအ
ံ့် တူအလုြ်ရှင ် ျာ်းထတင်ပြ
ရန်လုအြ်သည်။

