ဖ်က္သမ
ိ ္းခခခဲ့ရသသာ Pyayာ GTIာ ကိာ ို ျ ပ္္လည္အသက္သင
ြ း္ ာ 

လည္ရ

သက္ရ့းေအ

က
ြ ္ော IQYာ Technicalာ 

Collegeာ ့ခ႕ာ အၾကျ အအစအအစ္ာ  "
ထမရျခ္လမ္း
Pyayာ GTIာ ရက်သင္း

င္းမ်သး်ာ သသးသမစးမာ ရ

ြမ်ိ းမ်သး

ြငာ ္ ျ လည္ျမိ ာ ဲ

ြငရ
္ ပထိင
ို ရ
္ သသာ 

BE/BTech/AGTI/Engineeringာ Diplomaာ ရအသင္ထသးသသမ်သးမာ အသသင္္သ
ိို သမ်သးကိာ ို အိုအလည္းကသာ IQYာ Technicalာ 
Collegeာ က ပ္ာ ဲ းိို ရသသ Singapore Institute of Engineering Technologists, Society of Professional
Engineers (UK & International), USAာ Basedာ Internationalာ Federationာ ofာ Engineeringာ Educationာ 
Societiesာ (IFEES)ာ အသိအမလ
သင္

္ျ ာ Diploma/ာ Advancedာ Diploma/ာ Professionalာ Diplomaာ inာ Engineering

ပ္းမ်သးကိိုာ ရ သခရက်သင္းသသးာ ရက်သင္းသသမ်သးာ ကိာ ို အ

င္ာ သင္ၾကသးျခင္းမာ 

Onlineမလသင္မလည္ျဖအ္သ္ိရ
ို က်သင္းသသးမ်သးအိုအလည္းရသသရပ့သ
းျခင္းကိိုျ လည္ျမိ ာ ဲ

င
ြ ္ရအ

ပသ

ိိုာ ဲကိို ထမရျခ္လမး္ အရပျဖင္ဲ

့သမ်သးကအစအစ္သင္ၾကသးျ

ြင္ျ ္ို မ
္ လည္လုပ္မည္။

သင့္ိိုးမ်သး
http://www.iqytechnicalcollege.com/offeredcourses.htm
အသ့င္းသြင္း့ပ္
http://www.iqytechnicalcollege.com/enrolment.htm
အမလည္ရပသက္

င
ြ ာ ္ PGTIာ ဟိုထခဲကသျ လည္ျမိ ာ ဲ္ိ အ
္ သရ းသသ

ိိုင္းကိိုာ IQYာ Technicalာ College+Pyayာ Technicalာ 

Instituteာ Diploma/ာ Advancedာ Diploma/ာ Professionalာ Diplomaာ ကိအ
ို ခမခဲာ Onlineာ မလသင္ရ းမလည္လုပ္မည္။
ို

ိယအအစအအစ္

Pyayာ Technicalာ Instituteာ အမလည္ျဖင္ဲာ Communityာ Adultာ Educationာ Collegeာ အျဖအ္
း ပႏလငဲာ ္ ခ်ိ

္

က္ျခင္းမာ ရက်သင္းအို ္ခ် ္ရ့းအဖခြ

ြငာ ္ Pyayာ GTIာ ရက်သင္း

GTIာ အရ

သင္မ်သးကိိုာ ျ ပ္္လည့့္ိလရအသင္ာ ၾကိ း မ္းျခင္းလုပ္မည္။

င္းမ်သးာ 

ိိုးခ်ခာ ဲကသာ  လညသရ့းာ း

့သမ်သး းင္ကသာ Pyayာ 

PYAY TECHNICAL INSTITUTE + IQY Affiliation
IQYာ Technicalာ Collegeာ ႏလငဲ္ သးရ င္း ျ လည္အက္မို သိ မကိိုျ ပ္္လည္ထရ
သ ထသင္မလည္ဲ ထမရျခ္လမ္းျဖအ္သလည္ဲPyayာ 
Technicalာ Instituteာ ကိဖ
ို ာ ခြ ဲအလည္း္ိသ
ို သမ်သး(သိာ ို ဲမဟို

)္ ာ Singaporeာ Instituteာ ofာ Engineeringာ Technologistsာ 

(SIET).ာ Theာ Societyာ ofာ Professionalာ Engineersာ (UKာ andာ International),ာ USAာ basedာ Internationalာ 
Federationာ ofာ Engineeringာ Educationာ Socetiesာ (IFEES)ာ အဖခာ ြ ဲးင္ာ Theာ Institutionာ ofာ Professionalာ 
Engineers Myanmar (IPEM)ာ အသိအမို

္ျ ာ IQYာ Diploma/ Advanced Diploma Professional Diploma/

BE (STC Technological University) ကိသ
ို င္္ိိုရသသျမပ္မသႏိိုင္ငအႏလာ ဲ မလ လညသရ့းအဖခာ ြ ဲမ်သးာ ရအသက္
အသ့င္းသြင္း လုပ္မည္။
http://www.emailmeform.com/builder/form/y86ih7d5v3e1URWP
IQYာ Technicalာ Collegeာ သလည္ာ Online သင္ခပ္းအသမ်သး မသင့္ိိုးမ်သး မအ့လည္အခ်င္းထို
ျဖင္ဲရထသက္ကမ
သ လည္လုပ္မည္။

္ရ းာ ျခင္းာ 

္င္ဲမလသ

