အတွင်းရ ်း

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

ပြည်ထ
နုငင
် ဝ
ံ့ံ န်

ောင်စုရော

ူးဝန်အဖွဲ့

မ္်ူးတက္ကသုလ်(အ

အလယ်အလတ်အဆငံ့်အရော

က္်ပမ္န်မ္ောပြည်)

မ္်ူးစီမ္ံခန်ခမ္ှုသင်တန်ူး၊ ပြည်သူ့ဝန်

မ္်ူးစီမ္ံခန်ခမ္ှု

အဆငံ့်ပမ္ငံ့်ဒီြလမ္
ု ောသင်တန်ူး အမ္ှတ်စဉ် (၇) သင်တန်ူးဝင်ညွှန်ကက္ောူးလွှော
ရည်ရွယ်ချက္်
၁။

နိုငင
် ံ့ဝ
ံ န်ထမ််းအဖွွဲွဲ့အစည််းအသီ်းသီ်းတွင် စီမံခန်ခ
့် ွွဲမှုတာဝန် ထမ််းဆ

အလတ်အ
အ

နှငံ့်

ထမ််းဆ

ာင်ဆနသညံ့် အလယ်

င်ံ့အရာထမ််းမ ာ်းအာ်း ဆခတ်နှငံ့်အညီဆ ာင််းလွဲလာဆသာ စီမံခန်ခ
့် ွွဲဆရ်း
အဆတွွဲ့အကကံြုံမ ာ်းကို

သရှဆစရန်နှင်ံ့

လို ်ငန််းတာဝန်မ ာ်းကို

ိုင်ရာ အယူ

ထဆရာက်ဆအာင် မင်စွာ

ာင်နိုငရ
် န် ရည်ရွယ် ါသည်။

သင်တန်ူးက္ောလ
၂။

သင်တန််းကာလမှာ Distance Learning

ဖငံ့် ရက်သတတ တ်(၁၆) တ်၊ နိုငင
် ဝ
ံ့ံ န်ထမ််း

တကကသိုလ်(အထက် မန်မာ ည်)တွင် In-House Learning

ဖငံ့် ရက်သတတ(၈) တ် စိုစိုဆ ါင််း

ရက်သတတ(၂၄) တ် ဖစ် ါသည်။
သင်တန်ူးသောူးအရည်အချင်ူးသတ်မ္ှတ်ပခင်ူး
၃။

အရည်အခ င််းသတ်မှတ်ခ က်မှာ ဆအာက် ါအတိုင်း် ဖစ် ါသည်(က) က န််း မာဆရ်းဆကာင််းမွန် ၍

လစာနှုန််း

(၃၀၈၀၀ဝ -၄၀၀ဝ -၃၂၈၀၀ဝ )

သို့်မဟိုတ်

(၃၄၁၀၀ဝ-၄၀၀ဝ-၃၆၁၀၀ဝ) ခံစာ်းဆနဆသာ အသက်(၅၂)နှစ်နှင်ဆ
ံ့ အာက် အလယ်
အလတ် အ

င်ံ့ အရာထမ််းမ ာ်း ဖစ်ရမည်၊

( ခ ) တကကသိုလ်တစ်ခိုခိုမှ ဘွွဲွဲ့ရရှပ ီ်းသူ ဖစ်ရမည်၊
( ဂ ) အရာထမ််းအဆ ခခံသင်တန််း သမ
ို့် ဟိုတ် အရာထမ််းဆလာင််းအဆ ခခံသင်တန််း (ယခင်
အဆ ခခံဝန်ထမ််းဆလာင််းသင်တန််း/

အကကြုံဝန်ထမ််းဆလာင််းသင်တန််း)

တစ်ခိုခို

တက်ဆရာက်ခွဲံ့ပ ီ်းသူ ဖစ်ရမည်၊
(ဃ) တ ်မဆတာ်မှ

အပငမ််းစာ်းယူခွဲံ့ပ ီ်း

ရှဆသာ အရာရှ ဖစ် ါက အနည််း

ဝန်ကကီ်းဌာနမ ာ်းတွင်

တာဝန်ထမ််းဆ

ာင်လ က်

ံို်းဆ ခလ င်တ ်စိုမှ ်းသင်တန််းနှငံ့် အလာ်းတူ အ

ရှဆသာ သင်တန််းတက်ဆရာက်ပ ီ်းသူ ဖစ်ရမည်။
အတွင်းရ ်း

ငံ့်

အတွင်းရ ်း

တည်ထနရော၊ သင်တန်ူးတက္်ထရောက္်ပခင်ူးနှငံ့် သတင်ူးြုပခင်ူး
၄။

အလယ်အလတ်အ

ငံ့်အရာထမ််းစီမံခန့််ခွွဲမှုသင်တန််း၊

ည်သူူ့ဝန်ထမ််းစီမံခန့််ခွွဲမှု အ

ငံ့် မငံ့်

ဒီ လိုမာသင်တန််း အမှတ်စဉ်(၇)ကို (၈-၈-၂၀၂၂) ရက်ဆန့်မှ (၂၇-၁-၂၀၂၃) ရက်ဆန့်ထ စိုစိုဆ ါင််း
သင်တန််းကာလ(၂၄) တ် ဖငံ့် ဖွင်ံ့လှစ်မည် ဖစ်ပ ီ်း သင်တန််း၏ ထမ ိုင်း် အာ်း တာဝန်ထမ််းဆ

ာင်ရင််း

ရံ်းို ခ န် င် တွင် Distance Learning ဖင်ံ့ (၈-၈-၂၀၂၂) ရက်ဆန့်မှ (၂၅-၁၁-၂၀၂၂) ရက်ဆန့်ထ
ရက်သတတ(၁၆) တ်ကကာ ဖငံ့်လည််းဆကာင််း၊ သင်တန််း၏ ဒိုတယ ိုင်း် အာ်း မနတဆလ်းတိုင််းဆဒသကကီ်း၊
င်ဦ်းလွင်ပမြုံွဲ့နယ်၊ ဇီ်း င်ကကီ်းဆက ်းရွာအနီ်းရှ နိုငင
် ဝ
ံ့ံ န်ထမ််းတကကသိုလ် (အထက် မန်မာ ည်)တွင်
In-House Learning ဖငံ့် (၅-၁၂-၂၀၂၂) ရက်ဆန့်မှ (၂၇-၁-၂၀၂၃) ရက်ဆန့်ထ ရက်သတတ(၈) တ်ကကာ
ဖငံ့်လည််းဆကာင််း

သင်တန််းကာလအာ်း

အ ိုင််း(၂) ိုင်း် ခွွဲကာ တက်ဆရာက်ရမည်

“သင်တန််းဝင်သတင််း ို့် ခင််း” အာ်း ဆအာက်ဆဖာ်

ါအတိုင်း် ဆ

ဖစ် ါသည်။

ာင်ရွက်ရမည် ဖစ် ါသည်-

(က) သင်တန််းကာလ ထမ ိုင််းအတွက် သင်တန််းအဝင်သတင််း ို့် ခင််းကို ၅-၈-၂၀၂၂ ရက်ဆန့်
ဆနောက်

ံို်းထာ်း၍ Online မှ တကကသိုလ် Website [www.cicsum.edu.mm] ၌

“သင်တန်ူးဝင်သတင်ူးြုရန်” Menu ဆအာက်ရှ သက်
Form ံိုစံ ဖညံ့်စွက်ဆ
( ခ)

ိုငရ
် ာ Link သို့် ဝင်ဆရာက်၍

ာင်ရွက်ရမည် ဖစ် ါသည်။

Distance Learning ဖငံ့် ရက်သတတ(၁၆) တ်ကကာ သင်တန််းတက်ဆရာက်ပ ီ်းဆနောက်
နိုငင
် ံ့ဝ
ံ န်ထမ််းတကကသိုလ်(အထက် မန်မာ ည်)သို့် In-house Learning ဖငံ့် သင်တန််း
က်လက်တက်ဆရာက်ရန်အတွက် လာဆရာက်ရာတွင် က န််းမာဆရ်းဆ
(Unfit For Training) ါက သင်တန််း

( ဂ)

်း အ

ငံ့်မမီ

က်လက်တက်ဆရာက်ခွငံ့် ြုံမည် မဟိုတ် ါ။

သင်တန််းကာလဒိုတယ ိုင်း် အတွက် သင်တန််းဝင်သတင််း ို့် ခင််းကို ၂-၁၂-၂၀၂၂ ရက်ဆန့်
(၁၈:၀၀)နောရီအထဆနောက်

ံို်းထာ်းကာနိုငင
် ံ့ဝ
ံ န်ထမ််းတကကသိုလ်(အထက် မန်မာ ည်)သို့်

လူကိုယ်တိုင် ဆရာက်ရှသတင််း ို့်ကကရမည် ဖစ် ါသည်။
သင်ကက္ောူးြုချမ္ည်ံ့ ဘောသောရြ်မ္ျောူးနှင်ံ့ ြုချမ္ညံ့်ြုစ
ံ ံ
၅။

သင်တန််းတွင်

ညာဌာန(၈)ခိုမှ စီမံခန်ခ
့် ွွဲမှု၊ စီ်း ွာ်းဆရ်း၊ ဥ ဆဒ၊ လူမှုဆရ်းသ ပံ၊ နိုငင
် ဆ
ံ ရ်းသ ပံ၊

အဂဂလ ်စာ၊ သတင််းအခ က်အလက်နှငံ့်

က်သွယ်ဆရ်းနည််း ညာ၊ ကာကွယ်ဆရ်း၊ ဘာသာရ ်မ ာ်းကို

ခ
ို့် မည် ဖစ် ါသည်။ ကာကွယ်ဆရ်း ညာဌာနမှအ
Module (၂၄)ခိုရှပ ီ်း အ

ို ါ Module မ ာ်းအာ်း

က န် ညာဌာန(၇)ဌာန၏ ဘာသာရ မ
် ာ်းတွင်
ထမ ိုင်း် ရက်သတတ (၁၆) တ်၏ ရံ်းို ဖွငရ
ံ့် က်မ ာ်း

(တနလဂာဆန့်မှ ဆသာကကာဆန့်ထ)၏ ရံ်းို ခ န် င် ကိုယ် င
ို ခ
် န်တွင် တစ်ဆန့်လျှင်( ၁ နောရီ ၃၀ မနစ် )ခန့််
အတွင်းရ ်း

အတွင်းရ ်း

ကိုယ်တိုင်ဆလံ့လာသင်ယူခ န်အ ဖစ် မ က်မကွက် ဆလံ့လာသင်ယူ ခင််း၊ စဆန၊ တနဂဂဆနွ ရံ်းို တ်ရက်
မ ာ်းတွင် Tutorial နှငံ့် Assignment မ ာ်းဆ ဖ
(၀၉:၀၀) နောရီမှ (၁၂:၀၀)နောရီအထ ဆ

ို ခင််း၊ ဆမ်းခွန််းမ ာ်းဆမ်း မန််း ခင််း၊ ဆ ဖ

ို ခင််းတက
ို့် ို

ာင်ရွက်ကကရမည် ဖစ် ါသ ဖငံ့် မ က်မကွက် တက်ဆရာက်

ဆ ်းရန် ဖစ် ါသည်။
၆။

သင်တန််းကာလ

ထမ ိုင််းကို ဆအာင် မင်စွာတက်ဆရာက်ပ ီ်း ါက ၅-၁၂-၂၀၂၂ ရက်ဆန့်မှ

၂၇-၁-၂၀၂၃ ရက်ဆန့်ထ ဖွငံ့်လှစ်မညံ့် သင်တန််းကာလဒိုတယ ိုင််း ရက်သတတ(၈) တ်၌

ညာဌာန

(၇)ခိုမှ ဘာသာရ ်မ ာ်း ခ
ို့် ခင််း၊ ကာကွယ်ဆရ်း ညာဌာနမှ စာဆတွွဲ့၊ လက်ဆတွွဲ့ ခ
ို့် ခင််း၊ Individual
Presentation နှငံ့် Group Presentation မ ာ်း ဆ
စာဆမ်း ွွဲ ဆ ဖ
၇။

ို ခင််းမ ာ်းကို ဆ

သင်တန််းကာလ

ာင်ရွက်ကကရမည် ဖစ် ါသည်။

ထမ ိုင််း(Distance Learning)နှငံ့် ဒိုတယ ိုင််း (In-House Learning)

ကာလမ ာ်းတွင် ဆအာက်ဆဖာ်
ဆ

ာင်ရွက် ခင််း၊ Term Paper တင်သွင််း ခင််း၊

ါအတိုင်း် ဆလံ့လာသင်ယူ ခင််း၊

န််းစစ် ခင််း လို ်ငန််းစဉ်မ ာ်းအာ်း

ာင်ရွက်ကကရမည် ဖစ် ါသည်-

စဉ်

အဆကကာင််းအရာ

ကာလနှင်ရ
ံ့ က်စွွဲ

(က) သင်တန််းကာလ ထမ ိုင်း် (Distance Learning)
၁

၂

သင်တန််းဝင်သတင််း ို့် ခင််း(Online)

၂-၈-၂၀၂၂ ရက်ဆန့်မှ ၅-

စာ ဒ
ို ်(၄)(က) ါနည််းလမ််းအတိုင််း

၈-၂၀၂၂ ရက်ဆန့်ထ

သင်တန််းဖွင်ံ့ ခင််းနှငံ့်ဆလံ့က ငံ့်ဆရ်းစနစ်ရှင််းလင််း ခင််း၊ LMS နှငံ့်

၆-၈-၂၀၂၂

သင်ဆထာက်ကူ စစည််းအသံို်း ြုံ ံိုရှင်း် လင််း ခင််း (Online)
(Zoom Code အာ်း Email ဖငံ့်ဆ ်း ိုမ
့် ည် ဖစ် ါသည်။)
၃

Tutorial/Assignment မ ာ်းဆ ဖ

ို ခင််း

အခ န်ဇယာ်း(က)ထိုတ် န်
ဆ ်းသွာ်းမည် ဖစ် ါသည်

၄

အ တ်စဉ်စဆန၊တနဂဂဆနွဆန့်တိုင််းဘာသာ

၅

စာတမ််းဆခါင််းစဉ်မ ာ်းအ

ရာမ ာ်းနှငံ့်ဆတွွဲ့

ို ြုံတင်သွင််း ခင််း

ံို ခင််း

။
။

(ခ ) သင်တန််းကာလဒိုတယ ိုင်း် (In House Learning)
၁

သင်တန််းဝင်သတင််း ို့် ခင််း

၂-၁၂-၂၀၂၂

စာ ဒ
ို ်(၄)(ဂ) ါနည််းလမ််းအတိုင််း
၂

ညာဌာန(၈)ခိုမှ သင်ကကာ်း ခ
ို့် ခင််း

အခ န်ဇယာ်းထိုတ် န်
အတွင်းရ ်း

အတွင်းရ ်း

ဆ ်းသွာ်းမည် ဖစ် ါသည်
၃

Individual Presentation

။

၄

Group Presentation

။

၅

Examination စစ်ဆ

်း ခင််း

။

၆

Term Paper တင်သွင်း် ခင််း

။

၇

သင်တန််း

င််းလက်မှတ်နှငံ့်ဘွွဲွဲ့လက်မှတ်မ ာ်းခ ်းီ မြှငံ့် ခင််း

၂၇-၁-၂၀၂၃

န််းစစ် ခင််း(Assessment)
၈။

သင်တန််းကာလ ထမ ိုင်း် နှငံ့်ဒတ
ို ယ ိုင််းတို့်အတွက် ညာဌာန(၈)ဌာနမှ ခ
ို့် ဆ

Module မ ာ်းအဆ ေါ် ဆအာက်ဆဖာ်
စဉ်
(က)
၁

ါအတိုင်း်

န််းစစ် ခင််း (Assessment)ဆ
ထဆောင်ရွက္်မ္ညံ့်

အထကက္ောင်ူးအရော

ာင်ရွက်မည် ဖစ် ါသည်မ္ှတ်ချက္်

ကက္မ္်ထရ

သင်တန််းကာလ ထမ ိုင်း်
Tutorial

(၇) ကကမ်

LMS
အသံို်း ြုံဆ ဖ

၂

Assignment

(၇) ကကမ်

( ခ)

သင်တန််းကာလဒိုတယ ိုင်း်

၃

Individual Presentation

(၁) ကကမ်

၄

Group Presentation

(၇) ကကမ်

၅

Examination

(၈) ကကမ်

၆

Term Paper တင်သွင််း ခင််း

(၁) ကကမ်

သင်တန််းကာလ ထမ ိုင်း် (Distance

Management

System(LMS)

နှငံ့်

email

Learning)

ိုရမည် ဖစ် ါသည်။

န််းစစ် ခင််းမ ာ်းအတွက်

မ ာ်းကိုအသံို်း ြုံကာ
အတွင်းရ ်း

ိုရမည် ဖစ် ါသည်။
LMS

အသံို်း ြုံဆ ဖ

၉။

ွ်းဆနွ်းဆသာ

ဆ

Learning

ာင်ရွက်သွာ်းမည် ဖစ်ပ ီ်း

အတွင်းရ ်း

သင်တန််းသာ်းတစ်ဉီ်းခ င််းစီက Assessment မ ာ်းအာ်း ဆ ဖ

ိုရာတွင် ကိုယ်တိုင် ဆ

ာင်ရွက်ရမည်

ဖစ်ပ ီ်း၊ အ ခာ်းသူမ ာ်းထံသို့် မျှဆဝ ခင််း၊ တစ် ါ်းသူထံမှ ကူ်းယူဆဖာ် ခင််းမ ာ်း မ ြုံရ ါ။
အချန်ဇယောူး
၁၀။

ုတ်ပြန်ပခင်ူး

သင်တန််းအခ န်ဇယာ်းအာ်း ဆအာက်ဆဖာ်

ါအတိုင်း် ထိုတ် န်သွာ်းမည် ဖစ် ါသည်-

(က) သင်တန််းကာလ ထမ ိုင်း် တွင် ဆလံ့က ငံ့်သင်ကကာ်းဆရ်းစနစ်အာ်းရှင််းလင််း ခင််း၊

ညာ

ဌာနမှ ်းမ ာ်းမှ ဘာသာရ ်ဆလံ့လာနည််းရှင််းလင််း ခင််း၊ Tutorial ၊ Assignment မ ာ်း
ဆဖ
ဆ

ို ခင််းနှငံ့် အ တ်စဉ် ဘာသာရ ်အလက
ို ်
ွ်းဆနွ်း ခင််းမ ာ်းကို ဆနောက်

ခ
ို့်

ရာ၊

ရာမမ ာ်းနှင်ံ့ ဆတွွဲ့

က်တွွဲ ါ အခ န်ဇယာ်းအတိုင်း် ဆ

ံို

ာင်ရွက်မည် ဖစ်ပ ီ်း၊

အဆ ာင််းအလွဲရှ ါက LMS ၌ ထိုတ် န်ဆ ်းသွာ်းမည် ဖစ် ါသည်။
(ခ)

သင်တန််းကာလဒိုတယ ိုင်း် တွင်
(၁)ခ န် လျှင်

မ နစ် (၅၀) ဖငံ့်

တက်ဆရာက်ရမည် ဖစ်ပ ီ်း

နိုငင
် ဝ
ံ့ံ န်ထမ််းတကကသိုလ်

(အထက် မန်မာ ည်)၌

တစ်ရက်လျှင် ( ၇)ခ န်အာ်း

သင်တ န််း ခန််း မအတွင််း

အခ န်ဇယာ်းအာ်း

အ တ်စဉ်

ထိုတ် န်ဆ ်းသွာ်းမည်

ဖစ် ါသည်။
သင်တန်ူးအထ
၁၁။

ောက္်အက္ပြြုနည်ူးလမ္်ူးမ္ျောူး

ဆအာက်ဆဖာ်

ါအတိုင်း် Study Materials မ ာ်းအာ်း ဆ

(က) ပြဋ္ဌာန််းစာအို ်(Text

Book)

သတ်မှတ်တန်ဖို်းအတိုင်း် က ခံ၍

ာင်ရွက်ဆ ်းမည် ဖစ်သည် -

ဆလံ့လာနည််းလမ််းညွှန်(Learner

Guide)မ ာ်းကို

နိုငင
် ံ့ံဝန်ထမ််းတကကသိုလ်မ ာ်းတွင် ဝယ်ယူရရှနိုင်ရန်

စီစဉ်ထာ်းရှဆ ်းမည် ဖစ်ပ ီ်း၊ က သငံ့်တန်ဖ်းို ကို သင်တန််းသာ်းမှ က ခံရ ါမည်။
(ခ)

ခ
ို့်

ရာ၊

ရာမမ ာ်း ကကြုံတင်ရက
ို ်ကူ်းထာ်းဆသာ Video File ၊ Power Point File၊

PDF File ၊ Extra Learner Guide နှငံ့် အ ခာ်း ရည်ညွှန််းကို်းကာ်း အသံို်း ြုံဖတ်ရှုရမညံ့်
(References and Resources) မ ာ်း အာ်း LMS ၌ လွှငံ့်တင်ဆ ်းထာ်းမည် ဖစ် ါသည်။
(ဂ)

သင်တန််းသာ်း၊သင်တန််းသူမ ာ်းသည် Learner Guide နှငံ့် Extra Learner Guide မှ
လမ််းညွှန်ခ က်အတိုင်း်

ဌာန််းစာအို ်နှငံ့် ဗီဒီယိုဖိုင်/ အသံဖင
ို တ
် ွွဲ၍ ဆလံ့လာကာ

မမကိုယ်တိုင် Learner Guide

ါ Self-Assessment Test မ ာ်းကို ဆ ဖ

Assignment မ ာ်းဆရ်းသာ်းဆ ်း ို့် ခင််းတက
ို့် ို ဆ
အတွင်းရ ်း

ာင်ရွက်ရမည် ဖစ် ါသည်။

ို ခင််း၊

အတွင်းရ ်း

(ဃ) တကကသိုလ်၏ ဆလံ့က ငံ့်သင်ကကာ်းဆရ်းစီမံခန့််ခွွဲမစ
ှု နစ် Learning Managment System
(LMS)အသံို်း ြုံနည််းအာ်း သင်တန််းကာလ ထမ ိုင်း် ဆလံ့က ငံ့်ဆရ်းစနစ်ရှင််းလင််းသညံ့်
ဆန့်ရက်တွင် သင်ကကာ်းဆ ်းသွာ်းမည် ဖစ်ပ ီ်း သင်တန််းကာလ တစ်ဆလျှာက် Study
Material မ ာ်းလွှင်တ
ံ့ င်ထာ်းဆ ်း ခင််း၊ Tutorial နှငံ့် Assignment ဆ ဖ
LMS ဖငံ့် အသံို်း ြုံ ဆ
ကက္ြုတင်ထဆောင်ရွက္်
၁၂။

ို ခင််းမ ာ်းအာ်း

ာင်ရွက်ရမည် ဖစ် ါသည်။

ောူးရမ္ည်ံ့ အချက္်မ္ျောူး

သင်တန််းကာလ ထမ ိုင်း် အာ်း (Distance Learning) ဖင်ံ့ တက်ဆရာက်ရာတွင် ဆအာက် ါ

တက
ို့် ို ကကြုံတင်ဆ

ာင်ရွက်ထာ်းရမည် ဖစ် ါသည်-

(က) ဆလံ့က ငံ့်ဆရ်းစနစ်ရှင််းလင််း ခင််း၊ ဘာသာရ ်
ဆ

ွ်းဆနွ်းခ န်မ ာ်းတွင်

Zoom

Application

ို့်ခ

ရာ၊

ကို

ရာမမ ာ်းနှငံ့် အ တ်စဉ်

အသံို်း ြုံရမည်

ဖစ် ါသ ဖငံ့်

အသံို်း ြုံမညံ့် Laptop/Tablet တွင် Zoom Application ထညံ့်သွင််းထာ်းရန်နှင်ံ့
Internet Connection ဆကာင််းမွန်ဆရ်း ကကြုံတင် င်

င်ထာ်းရန်၊၊

(ခ)

မမကိုယ် င
ို ် Google Account / Gmail Account တစ်ခိုဖွငံ့်လှစ်ရန်၊

(ဂ)

Website သဝ
ို့် င်၍ သင်တန််းဝင်သတင််း ို့် ခင််း လို ်ငန််းစဉ်ကို ၅-၈-၂၀၂၂ ရက်ဆန့်
ဆနောက်

ံို်းထာ်း၍ ဆ

ာင်ရွက်ရန်၊

(ဃ) သင်တန််းအမှတ်စဉ်အမည် ဖငံ့် Viber Group ဖွွဲွဲ့နိုင်ဆရ်းအတွက် သင်တန််းသာ်း၊
သင်တန််းသူတစ်ဉီ်းခ င််းစီ၏

Viber

အသံို်း ြုံသညံ့်

Phone

နံ ါတ်မ ာ်းအာ်း

နိုငင
် ဝ
ံ့ံ န်ထမ််းတကကသိုလ်(အထက် မန်မာ ည်)သင်တန််းဆရ်းရာဌာန၏ email လ ်စာ
ဖစ်ဆသာ trainingaffairs@cicsum.edu.mm သို့် ဆ ်း ရ
ို့် န်၊
သင်တန််းဒိုတယ ိုင်း် ကာလသင်တန််းဝင်သတင််း ို့် ခင််း
၁၃။

In-House Learning ဖငံ့် (၅-၁၂-၂၀၂၂)ရက်ဆန့်မှ (၂၇-၁-၂၀၂၃)ရက်ဆန့်ထ ရက်သတတ တ်

(၈) တ်ကကာ ဖွငံ့်လှစ်မည် ဖစ်ပ ီ်း သင်တန််းတက်ဆရာက်ရမညံ့်သူမ ာ်းသည် ၂-၁၂-၂၀၂၂ ရက်ဆန့်
မွန််းလွွဲ ိုင််း (၁၈:၀၀)နောရီ ဆနောက်

ံို်းထာ်း၍ ဆရာက်ရှသတင််း ို့်ကကရမည် ဖစ် ါသည် -

(က) ဆအာက် ါ စစည််းမ ာ်း ယူဆ

ာင်လာရမည်-

(၁)

ခင်ဆထာင်

၁ လံ်းို

(၂)

အ ်ယာခင််း

၁ ခို

( ၃ ) မတ်ခွက်

၁ လံ်းို
အတွင်းရ ်း

အတွင်းရ ်း

( ၄ ) ဇွန််း/ခက်ရင််း

၁ စံို

( ၅ ) အဆနွ်းထည်/မို်းကာအက ျီ

၁ ထည်စီ

( ၆ ) တိုက် ံ(ို အ ဖ )

၁ ထည်

( ၇ ) ဆသတတာ(ဆသာံ့ခဆလာက်နှငံ့်)

၁ လံ်းို

( ၈ ) နိုငင
် ံ့ဝ
ံ န်ထမ််းဥ ဆဒ၊ နည််းဥ ဆဒမ ာ်း ၁ အို ်စီ
( ၉)

ဗလာစာအို ်

၁ ဒါဇင်

(၁၀) Scientific Calculator

၁ လံ်းို

(၁၁) ကင််းဘတ်ဖန ်(အ ဖ )

၁ ရံ

(၁၂) A4 80 ဂရမ်

၁ ထို ် (သင်ခန််းစာ ဖန်ဆ
့် ဝရန်)

( ခ ) အဖွဲ့စောတမ္်ူးမ္ျောူးပြြုစုရောတင်

က္န်ြျျူတော/လက္်ထရူးပဖင်ံ့

တင်သင်ူးရမ္ည်ပဖစ်၍

Laptop၊ Computer မ္ျောူး ယထဆောင်လောရန်ပဖစ်သည်၊
( ဂ ) သတင််း ို့်လာဆရာက်သည်ံ့အခါ ဆအာက်ဆဖာ်
မ ာ်းကို တစ် ါတည််း ယူဆ

ာင်လာကကရမည်-

(၁)

နိုငင
် ံသာ်းစစစ်ဆရ်းကတ် ာ်း၊

(၂)

ဌာန

(၃)

တရာ်းရံို်းအမှုကင််းရှင််းဆကကာင််း ဌာန

(၄)

က န််းမာဆရ်းဝန်ကကီ်းဌာနမှ ဆ
ဆ

(၅)

ါ အဆထာက်အထာ်း စာရွက်စာတမ််း

ိုင်ရာခရီ်းသွာ်းလာခွင်ံ့အမန့််၊

်းရံို၊ ဆ

ိုငရ
် ာ၏ဆထာက်ခံခ က်၊

်းလက်မှတ် ဆထာက်ခံခ က် ဆ ်း ိုင်ခွငရ
်ံ့ ှဆသာ

်းခန််းတာဝန်ခံ ရာဝန်မ ာ်းထံမှ က န််းမာဆကကာင််း ဆ

Covid-19 ကာကွယ်ဆ

်းဆထာက်ခံခ က်၊

်း(၂)ကကမ် ထ်းို နှံပ ီ်း သူ မ ာ်း ဖစ်ပ ီ်း ၊ ကာကွယ် ဆ

ထ်းို ပ ီ်းဆကကာင််း ဆထာက် ခံခ က် ယူဆ

်း

ာင်လာရန်။

(ဃ) ဆအာက် ါစရတ်မ ာ်း က ခံရ ါမည်(၁)

လစဉ်

(၂)

လင
ို စ
် င်ဓာတ် ံိုဆကက်း၊

(၃)

ဒိုဘီခ၊

(၄)
(င )

ံ င်ညြှ ်ခ(သင်တန််းသာ်း)၊

ဌာန််းစာအို ်ဖို်း၊

ဆအာက် ါ စစည််းမ ာ်း ထိုတ်ဆ ်းမည် ဖစ်ပ ီ်း သင်တန််း
ဖစ် ါသည် ( ၁ ) ခိုတင်
အတွင်းရ ်း

င််း ါက

န်လည်အ ်နှံရမည်

အတွင်းရ ်း

(၂)

ဆမွွဲ့ရာ

( ၃ ) ယူနီဆဖာင််း(၃)စံို
( ၄ ) လျှာထ်းို ဦ်းထို ် (၁)လံ်းို
( ၅ ) ခါ်း တ် (၁)ခို
( ၆ ) ဆ ခအ ် (၃)စံို
(၇)

လက်

အ
ွွဲ တ် (၁)လံ်းို

( ၈ ) ရှ ်းဖန ်(အနက်) (၁)ရံ
( ၉ ) ဆခါင််းအံို်း (၁)လံ်းို
(၁၀) ဆခါင််းအံို်းစွ ် (၁)ခို
(၁၁) ဆစာင်(စစ်စမ််း)(၁)ထည်
(၁၂) PT ဆဘာင််းဘီ
(၁၃) PT အက ျီ
သင်တန်ူး(ဒုတယြုင်ူး)မ္ဖငံ့်မ္ီအစီအစဉ်
၁၄။

သင်တန််းမဖွင်ံ့မီဆ

ာင်ရွက်ရမညံ့်အစီအစဉ်မှာ ဆအာက် ါအတိုင်း် ဖစ် ါသည်-

(က) ၃-၁၂-၂၀၂၂ (စထနထန) ၀၉:၀၀ နာရီမ္ှ ၁၁:၀၀ နာရီ
-

အဆ

ာင်ကကီ်းကက ်အဖွွဲွဲ့က

သင်တန််းကာလအတွင််း

ဆနထင
ို စ
် ာ်းဆသာက်မှုစည််းကမ််း၊

စာသင်ဆ

သင်တန််းသာ်းမ ာ်း၏

ာင်စည််းကမ််း၊

အ ်ဆ

စည််းကမ််းမ ာ်းအာ်း ရှင််းလင််း ခင််း၊
၃-၁၂-၂၀၂၂ (စထနထန) ၁၃:၀၀ နာရီမ္ှ ၁၆:၀၀ နာရီ
- သင်တန််းဝတ်စံိုမ ာ်း ထိုတ်ဆ ်း ခင််းနှငံ့် တကကသိုလ်ဆ ်းတန််းသို့် သင်တန််းသံို်း
စစည််းမ ာ်း ဝယ်ယူ ခင််း။
(ခ)

၄-၁၂-၂၀၂၂ (တနင်္ဂထနထန) ၀၉:၀၀ နာရီမ္ှ ၁၁:၀၀ နာရီ
- ကာကွယ်ဆရ်း ညာဌာနမှ အဆ

ာင်ခင််းက င််းမှုနှငံ့် ဝတ်စာ်း

ရှင််းလင််း ခင််း၊
၄-၁၂-၂၀၂၂ (တနင်္ဂထနထန)၁၃:၀၀ နာရီမ္ှ ၁၆:၀၀ နာရီ
- တကကသိုလ်ဆ

်းရံတ
ို ွင် က န််းမာဆရ်းဆ
အတွင်းရ ်း

်းစစ်မှုခံယူ ခင််း။

င်ယင်မှုမ ာ်းအာ်း

ာင်

အတွင်းရ ်း

သင်တန်ူး(ဒုတယြုင်ူး)ထနစဉ်အချန်ဇယောူး
၁၅။

သင်တန််းကာလအတွင််း ဆအာက်ဆဖာ်

မှုမ ာ်း

ါ သင်တန််းအခ န်ဇယာ်းအတိုင်း် ဆလံ့က င်ံ့သင်ကကာ်း

ြုံလို ်ကကရ ါမည် (က) ၀၅:၃၀

နောရီ

နံနက်အ ်ယာထခ န်။

( ခ ) ၀၆:၀၀ - ၀၆:၃၀

နောရီ

နံနက်ကိုယ်လက်ကကံံ့ခိုင်ဆရ်း။

( ဂ ) ၀၆:၃၀ - ၀၆:၅၀

နောရီ

နံနက်ဆစာစာစာ်းခ န်။

(ဃ) ၀၇:၂၀

နောရီ

တန််းစီ၊ လူစစ်၊ သစစာ

( င ) ၀၈:၀၀ - ၁၁:၅၀

နောရီ

နံနက် င
ို ်း် သင်တန််းခ န်မ ာ်း။

( စ ) ၁၂:၀၀ - ၁၃:၀၀

နောရီ

ဆန့်လည်စာစာ်းခ န်။

(

၁၃:၀၀ - ၁၃:၅၀

နောရီ

ဆန့်လည် ိုင််းသင်တန််းခ န်မ ာ်း။

( ဇ ) ၁၃:၅၀ - ၁၄:၀၀

နောရီ

လဘကရ
် ည်ခ န်။

(

နောရီ

ဆန့်လည် ိုင််းသင်တန််းခ န်မ ာ်း။

၁၆:၀၀ - ၁၇:၃၀

နောရီ

ညဆန ိုင်း် ကိုယ်လက်ကကံံ့ခိုင်ဆရ်း။

( ဋ ) ၁၇:၃၀ - ၁၈:၃၀

နောရီ

ညဆနစာစာ်းခ န်။

( ဌ ) ၁၈:၅၀

နောရီ

တန််းစီ၊ လူစစ်၊ သစစာ

( ဍ ) ၁၉:၃၀ - ၂၁:၀၀

နောရီ

ကိုယ် ိုငစ
် ာကကညံ့်ခ န်။

( ဎ ) ၂၁:၃၀

နောရီ

အ ်ခ န်(မီ်းအာ်းလံ်းို တ်)

)

) ၁၄:၀၀ - ၁၅:၅၀

(ည)

ို။

ို။

ဝတ်စံုသတ်မ္ှတ်ချက္်
၁၆။

ဆအာက် ါ အတိုင််းဝတ်

င်ရမည် -

(က) သင်တန််းခ န်ဝတ်စံို။ သင်တန််းသာ်းမ ာ်းအာ်း သင်တန််းဖွငံ့/်

င််းအတွက် အသစ်

(၁)စံို၊ ဆလံ့က င်ံ့ဆရ်း သင်တန််းဝတ်စံို (၂)စံို၊ စိုစိုဆ ါင််း (၃)စံိုကို တကကသိုလ်မှ
ထိုတ်ဆ ်း ါမည်။
( ခ) တက္ကသုလ်ပြင်ြ

( ဂ)

က္်ဝတ်စံု

(၁)

သင်တန််းသာ်းမ ာ်း။

လည်ကတံို်းအက ျီအ ဖ ၊ တိုက် ံိုအ ဖ ၊ ို

(၂)

သင်တန််းသူမ ာ်း ။

ရင်ဖို်းံ အက ျီလက်ရှည်၊လက်စက၊ ထဘီ၊ ညြှ ်ဖန ်။

အ

ူးင်္ရုပြြုရန်။

ို်း၊ ညြှ ်ဖန ်။

သင်တန်ူးသောူး၊ သင်တန်ူးသမ္ျောူးသည် မန်မာံ့ရ်းို ရာယဉ်ဆက ်းမှု

ဓဆလံ့ထ်းံို တမ််းနှင်ံ့ မဆလ ာ်ညီဆသာ

ံ င်ကိုဆ

အတွင်းရ ်း

်းဆရာင်စံို

ို်း ခင််း၊ အမ ြုံ်းသာ်းမ ာ်းတွင်

အတွင်းရ ်း

နော်းကွင်း် / နော်းက ် န် ခင််း၊ အမ ြုံ်းသမီ်းမ ာ်းနော်းဆ ါက် အမ ာ်းအ ာ်းဆဖာက်၍
နော်းက ် န် ခင် တက
ို့် ိုခွငံ့မ
် ြုံ ါ။
စည်ူးက္မ္်ူးမ္ျောူး
၁၇။

ဆအာက်ဆဖာ်

ါ စည််းကမ််းမ ာ်းကို လက
ို ်နောဆ

ာင်ရွက်ကကရ ါမည် -

(က) စောသင်ထဆောင်စည်ူးက္မ္်ူး
(၁)

သင်တန််းခန််းမတွင် သင်တန််းမစတင်မီ ကကြုံတင်ဆနရာယူပ ီ်း ဖစ်ရမည်၊

(၂)

သင်တန််းနှင်ံ့
ယူဆ

(၃)

ခ
ို့်

မသက်

ိုင်သည်ံ့စာအို ်၊

စစည််း၊

အစာ်းအဆသာက်မ ာ်းကို

ာင်ခွင်ံ့မ ြုံ၊
ရာအာ်း အဆနှောက်အယှက် ဖစ်ဆစမည်ံ့ အ ြုံအမူမ ာ်း( ဖိုန််းဆ ာ

အခ င််းခ င််းစကာ်းဆ ာ ခင််း၊

ဓါတ် ံိုရက
ို ် ခင််း၊

Laptop

ို ခင််း၊

အသံို်း ြုံ ခင််း)

မ ြုံလို ်ရ။
(ခ ) အြ်ထဆောင်စည်ူးက္မ္်ူး
(၁)

အ ်ဆ

ာင်/ အ ်ခန််းအတွင််း စည််းကမ််းတက ဆနထိုင်ရမည်၊

(၂)

အသံို်း ြုံရန်

ထိုတ်ဆ ်းထာ်းဆသာ

စစည််းမ ာ်းကို

စနစ်တက

ကိုင်တွယ်

အသံို်း ြုံရမည်၊

(ဂ)

(၃)

အ ်ခန််းတွင််းသို့် ဧည်ံ့သည်မ ာ်း ဆခေါ်ဆ

ာင် ခင််းမ ြုံရ၊

(၄)

အ ်ခန််းအတွင်း် ၌ ခ က် ြုံတ်စာ်းဆသာက် ခင််းမ ြုံရ။

စောူးရြ်သောစည်ူးက္မ္်ူး
(၁)

စည််းကမ််းတက စာ်းဆသာက်ကကရမည်၊

(၂)

မမအ

(၃)

တာဝန်မအ
ှ
စာ်းရ ်သာဝန်ထမ််းမ ာ်းနှင်ံ့

(၄)

သတ်မှတ်ခ န်အတွင််းသာ စာ်းဆသာက်ရမည်။

င်ံ့နှငံ့် ဆလျှာ်ညီစွာ သ ်သ ်ရ ်ရ ် ဝတ်

င်စာ်းဆသာက်ရမည်၊

က်သွယ်

က်

ံ ခင််း မ ြုံလို ်ရ၊

(ဃ ) စောကက္ည်ံ့တုက္်စည်ူးက္မ္်ူး
(၁)

သင်တန််းခ န် င် ကိုယ် ိုင်ခ န်မ ာ်းတွင် အသံို်း ြုံခွင်ံ့ရှသည်၊

(၂)

သတ်မှတ်ထာ်းဆသာ စည််းကမ််းအတိုင််း စာအို ်စာတမ််းမ ာ်းကို ငှာ်းရမ််းဖတ်ရှု
နိုငသ
် ည်။

အတွင်းရ ်း

အတွင်းရ ်း

( င ) တက္ကသုလ်ပြင်ြ

က္်ခင်ံ့ စည်ူးက္မ္်ူး

(လံခု ခံြုထရူး၊ က္ျန်ူးမ္ောထရူးနှင်ံ့ ထဒသနတရ အမ္န်ညွှန်ကက္ောူးချက္်မ္ျောူးအရ ခင်ံ့ပြြုထြူးမ္ည်
ပဖစ်ြါသည်)
(၁)

တကကသိုလ်မှ
ဝတ်

သတ်မှတ်ဆ ်းထာ်းသည်ံ့

င် ထွက်ဝတ်စံိုကို

င်၍ ထွကခ
် ွာရမည်၊

(၂)

အခ န်မီ န်လည်မဆရာက်ရှ ါက ခွငံ့်မံ့ွဲ က်ကွက်သတ်မှတ်မည်၊

(၃)

မူ်းယစ်ဆစတတ်ဆသာအဆဖ ာ်ယမကာမ ာ်း၊ မူ်းယစ်ဆ
စစည််းမ ာ်း ဆသာက်သံို်း ခင််း၊ ယူဆ

(၄)

စနစ်တက

်းဝါ်းနှငံ့်အက ံြုံ်းဝင်သညံ့်

ာင်လာ ခင််း လံ်းို ဝ မ ြုံလို ်ရ၊

သင်တန််းကာလအတွင််း တကကသိုလ် င် ထွကခ
် ွငံ့က
် ို အ တ်စဉ်ဆသာကကာဆန့်
(၁၆:၀၀)နောရီမစ
ှ ၍တနဂဂဆနွဆန့်(၁၇:၀၀)နောရီအထခွင်ံ့ ြုံဆ ်းမည်။(လအ
ို
် ါ
က သင်တန််း တ်ရက်မ ာ်းကို

သင်တန််းခ န်အ ဖစ် ဆ

ာင်ရွက်မည် ဖစ်ပ ီ်း

တကကသိုလ် င် ထွကခ
် ွငံ့် ြုံမည်မဟိုတ် ါ)
( စ ) တက္ကသုလ်ြုင် အင်တောနက္် အသံုူးပြြုမ္ှု စည်ူးက္မ္်ူး
(၁)

ကိုယ် ိုင်

Laptop ဖင်ံ့

အ ်ဆ

ာင်နှင်ံ့

သင်တန််းခန််းတွင်

အင်တာနက်

အသံို်း ြုံနိုငဆ
် ရ်း တကကသိုလ်မှ စီမံထာ်းရှဆ ်းမည် ဖစ်ပ ီ်း သတ်မှတ်စည််းကမ််း
အတိုင်း် သံို်းစွွဲရမည်၊
(၂)

သင်တန််းခ န်ဘာသာရ ် ခ
ို့် ဆနစဉ်မှအ ဆန့်စဉ်အသံို်း ြုံနိုင်သည်၊

(၃)

အင်တာနက်

ိုင်ရာ

စစည််းမ ာ်း

ခ ြုံွဲ့ယွင််း က်စီ်းမှုမရှဆစရန်

စနစ်တက

ကိုင်တွယ် အသံို်း ြုံရမည်။
(

)

COVID-19 စည််းကမ််း
(၁)

ါ်းစ ်နှငန
ံ့် ှောဆခါင််းစည််း(Mask)ကို စနစ်တက တ ်

င်ရမည်၊

(၂)

တစ်ဦ်းနှငတ
ံ့် စ်ဦ်း (၆)ဆ အကွာဆနထင
ို ရ
် မည်၊

(၃)

လက်ကမ
ို ကကာခဏဆ

(၄)

တစ်ဦ်းနှငတ
ံ့် စ်ဦ်း အသဆ ်းသတဆ ်းရမည်၊

(၅)

က န််းမာဆရ်းဝန်ကကီ်းဌာနမှ ထိုတ် န်ထာ်းသညံ့် COVID-19 စည််းကမ််းခ က်

်းဆကကာရမည်၊

မ ာ်းနှငံ့်အညီ အခါအာ်းဆလ ာ်စွာ နိုင်ငံ့ဝ
ံ န်ထမ််းတကကသိုလ်က ထိုတ် န်သညံ့်
COVID -19 စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းမ ာ်းကို လိုက်နောရမည်။
အတွင်းရ ်း

အတွင်းရ ်း

၁၈။

သင်တန််းသာ်း၊ သင်တန််းသူအာ်းလံ်းို တသ
ို့် ည် နိုင်ငံ့ဝ
ံ န်ထမ််းတကကသိုလ်မှ ထိုတ် န်ထာ်းဆသာ

သင်တန််းဝင်ညွှန်ကကာ်းလွှာ၊

သင်တန််းသာ်း၊

သင်တန််းသူမ ာ်း

လက
ို ်နောရန်

သင်တန််း

ိုငရ
် ာ

တည်ပမွဲအမန့််နှင်ံ့ အခါအာ်းဆလ ာ်စွာ ထိုတ် န်ထာ်းဆသာ ဆဒသနတရအမန့််နှငံ့် ညွှန်ကကာ်းခ က်မ ာ်းကို
တက စွာ လိုက်နောကကရမည်။
တောူးပမ္စ်ချက္်မ္ျောူး
၁၉။

သင်တန််းသို့် ဆအာက် ါ စစည််းမ ာ်း ယူဆ

ာင်မလာရန် တာ်း မစ်သည် -

(က) အဖို်းတန် လက်ဝတ်ရတနော စစည််းမ ာ်းနှင်ံ့ မ ာ်း ာ်းဆသာ ဆငွဆကက်း မာဏ၊
(ခ )

စစ်တိုရင်၊ က ာ်းခံို ၊ ဇယ်ဆတာက်ခံိုစသည်မ ာ်း၊

(ဂ )

မူ်းယစ်ဆစတတ်ဆသာ

အဆဖ ာ်ယမကာမ ာ်း၊

မူ်းယစ်ဆ

်းဝါ်းနှငံ့်အက ံြုံ်းဝင်သည်ံ့

စစည််းမ ာ်း၊
(ဃ) သင်တန််းနှင်ံ့ မသက်
(င )

ိုင်သည်ံ့ စစည််းမ ာ်း၊

ထခိုက်ဒဏ်ရာရရှနိုင်သည်ံ့ စစည်း် ကရယာမ ာ်း၊

သက္်သောထချောင်ချထရူး
၂၀။

ဆအာက် ါအတိုင်း် စီစဉ်ဆ

ာင်ရွက်ဆ ်းမည် ဖစ် ါသည်-

(က) အောူးက္စောူး။

ဆဘာ်လီဆဘာ/ ခင််းလံို်း ကစာ်းနိုင်ရန် စီစဉ်ဆ ်းမည်။

( ခ ) သတင်ူးစော။

မန်မာံ့အလင််း၊ ဆကက်းမံို၊ The New Light of Myanmar သတင််းစာမ ာ်း

ဆလံ့လာဖတ်ရန
ှု ိုငရ
် န် စီစဉ်ဆ

ာင်ရွက်ဆ ်းမည်၊

( ဂ ) တက္ကသုလ်တင်ူးစောူးထသောက္်ဆုင်မ္ျောူး
(၁)

သတ်မှတ်ခ န်အတွင််းသွာ်းနိုငသ
် ည်၊

(၂)

သတ်မှတ်ဝတ်စံိုကိုဝတ်

(၃)

တရာ်းမဝင် စစည််းမ ာ်း၊ အစာ်းအဆသာက်မ ာ်း

င်ရမည်၊
က်သွယ်မှာယူ ခင််း၊ စာ်းသံို်း

ခင််း မ ြုံလို ်ရ။
(ဃ) ဒုဘီထြူးပခင်ူး။

မသာ်းစိုဒိုဘီမ ာ်းသို့်ဆစ ်းနှုန််းခ ြုံသာစွာ ဖင်ံ့

သတ်မှတ်နှုန််းထာ်းမ ာ်း

အတိုင်း် အ န
် ှံနိုငရ
် န်စီစဉ်ဆ ်းမည်။
သန်ရှငူး် ထရူး
၂၁။

သင်တ န််း ကာလအတွင်း်

မမတို့်ဆနထို င်ရာ အ ်ခ န််း အတွ င်း် ၊ အ င် နှငံ့် အ ်ဆ

တ် ဝန််း က င် သန့််ရှင်း် ဆရ်းကို ဆန့်စဉ်ဆ

ာင်ရွက်ကကရမည်။
အတွင်းရ ်း

ာင်

အတွင်းရ ်း

က္ျန်ူးမ္ောထရူး
၂၂။

ဆအာက် ါအတိုင်း် ဆ

ာင်ရွက်ဆ ်းမည် ဖစ် ါသည်-

(က) သင်တန််းကာလအတွင််း

က န််းမာဆရ်းခ ြုံွဲ့တွဲံ့ ါက

ရာဝန်ထံ၌သာ ကိုသမှုခံယူရန်နှငံ့် သီ်း ခာ်းဆ
( ခ ) အနော်းယူရန်
(ဆ

်းအ

လအ
ို
် ါက

တကကသိုလ်ဆ

တကကသိုလ်ဆ

်းရံို

တာဝန်ခံ

်းကိုသခံယူမှုမ ြုံလို ်ရန်၊
်းရံို

တာဝန်ခံ

ရာဝန်က

ဆ

်းနော်း

င်ံ့-စီ) သတ်မှတ်ဆ ်းမည်။

ထလောင်ူးက္စောူးပခင်ူး၊ မ္ူးယစ်ထဆူးဝါူးသံုူးစပခင်ူးနှငံ့် အရက္်ထသစောထသောက္်သံုူးပခင်ူး
၂၃။

ဆအာက် ါစည််းကမ််းအတိုင််း လက
ို ်နောရမည်(က) သင်တန််းကာလအတွင််း မည်သည်ံ့ဆလာင််းကစာ်းမျှ မ ြုံလို ်ရ၊
(ခ )

အရက်ဆသစာ၊ မူ်းယစ်ဆ

်းဝါ်း ဆသာက်သံို်း ခင််း၊ ယူဆ

(ဂ )

ဆဖာက်ဖ က်က ်းလွန် ါက ထဆရာက်စွာ အဆရ်းယူ ခင််းခံရမည်။

အထ

ထ

၂၄။

ဆအာက် ါစည််းကမ််းမ ာ်းကို လိုက်နောရမည် ဖစ် ါသည်-

က္စစရြ်မ္ျောူး

(က) အ ်ဆ

ာင်မ ာ်းနှငံ့် စာ်းရ ်သာမ ာ်းတွင် စိုဆ ါင််းဆနထင
ို ် စာ်းဆသာက်ကကရမည် ဖစ်ပ ီ်း

မည်သူကိုမှ သင်တန််းခန််း၊ သင်တန််းဆ
(ခ )

ာင်လာ ခင််း လံ်းို ၀မ ြုံလို ်ရ၊

ာင်မ ာ်းသို့် ဆခေါ်ဆ

ာင်ခွင်ံ့မ ြုံ ါ၊

သတ်မှတ်ခ န်အတွင််း သတ်မှတ်ထာ်းသည်ံ့ဆနရာ၌သာ ဧည်ံ့ဆတွွဲ့ခွင်ံ့ရှသည်။

သင်တန်ူးြျက္်က္က္်ခင်ံ့
၂၅။

သင်တန််းကာလအတွင််း

ကိုယ်ဆရ်းကိုယ်တာ

ကစစမ ာ်းအတွက်

ြုံမည်မဟိုတ်ဘွဲ ဝန်ကကီ်းဌာနက တရာ်းဝင်ခွင်ံ့ ြုံဆသာ ဌာန
အရင််းအ ခာမ ာ်း၏

နောဆရ်းကစစနှင်ံ့

အဆထာက်အထာ်း

စဉ််းစာ်းမည် ဖစ်သည်။ (သင်တန်ူးက္ောလြ

သင်တန််း က်ကွက်ခွငံ့်

ိုငရ
် ာ လို ်ငန််းတာဝန်မ ာ်း၊ မသာ်းစို

ခိုင်လဆ
ံို သာ

ကစစမ ာ်းကိုသာ

ခွငံ့် ြုံ

မ္ြုငူး် ၌ ခုင်လထ
ံု သော အထကက္ောင်ူးထကက္ောငံ့် ြျက္်က္က္်ရန်

ရှြါက္ email ပဖငံ့် ခင်ံ့တုင်ကက္ောူးနုငမ္
် ည်ပဖစ်ပြီူး Online မ္ှ အြတ်စဉ် ဘောသောရြ် ဆရောမ္ျောူးနှင်ံ့
ထတွဲ့ဆံုထဆူးထနူးပခင်ူးအောူး
သင်တန်ူးက္ောလြ

ြျက္်က္က္်ပခင်ူးမ္ရှထစထရူး

ြူးထြါင်ူးထဆောင်ရွက္်ရန်

ပဖစ်ြါသည်။

မ္ြုငူး် ၌ Quiz / Tutorial ၊ Assignment မ္ျောူးအောူး သတ်မ္ှတ်ကက္မ္်ထရအတုငူး်

သတ်မ္ှတ်က္ောလအတင်ူး အချန်မ္ီတင်သင်ူး ကက္ရမ္ည်ပဖစ်ပြီူး

တင်သင်ူးနုငပ် ခင်ူးမ္ရှြါက္ သင်တန်ူး

ဒုတယြုငူး် အောူး ဆက္်လက္်တက္်ထရောက္်ရန် ခငံ့်ပြြုမ္ည် မ္ဟုတ်ဘ ရြ်စပခင်ူးခံရမ္ည်ပဖစ်ြါသည်။)

အတွင်းရ ်း

အတွင်းရ ်း

သင်တန်ူးဆက္်လက္်တက္်ထရောက္်ပခင်ူးမ္ှ ရြ်စပခင်ူး
၂၆။

ဆအာက် ါအခ က်မ ာ်းနှငံ့်

မခင်ဌာနသို့်

ပငစွန််း ါက

သင်တန််း

က်လက်တက်ဆရာက် ခင််းမှရ ်စွဲပ ီ်း

န်လည်ဆစလွှတ်မည် ဖစ် ါသည်-

(က) သင်တန််းကာလ ထမ ိုင်း် ၌ Tutrorial Assignment မ ာ်းအာ်း သတ်မှတ်ကာလ
အတွင််း သတ်မှတ်ဆစာင်ဆရအတိုင်း် တင်သွင််းမှုမ ြုံ ခင််း၊
( ခ)

သင်တန််း

က်လက် တက်ဆရာက်ရန် က န််းမာဆရ်းအ

( ဂ)

သင်တန််းစည််းကမ််းဆဖာက်ဖ က် ခင််း၊

င်ံ့မရှ ခင််း၊

(ဃ) သင်တန််း(ဒိုတယ ိုင််းကာလ)တွင် သင်တန််းခ န်စိုစိုဆ ါင််း၏ ၁၀%
( င)

(၇၂) နောရီကကာ တစ်

တက္ကသုလ်မ္ှပြန်လည်
၂၇။
ဆ

သင်တန််းပ ီ်း

က်တည််းခွင်ံ့မံ့ွဲ

က်ကွက် ခင််း၊

က်ကွက် ခင််း။

က္်ခောပခင်ူး
ံို်း၍

တကကသိုလ်မှ

န်လည်ထွကခ
် ွာရာတွင်

ဆအာက် ါအခ က်မ ာ်းကို

ာင်ရွက်ရ ါမည် (က) ထိုတ်ဆ ်း/ငှာ်းရမ််းထာ်းဆသာ စစည််းမ ာ်းအာ်းလ်းံို စနစ်တက န်လည်အ ်နှံပ ီ်း ဖစ်ရမည်၊
( ခ ) ဆငွဆကက်း

ိုင်ရာကစစရ ်မ ာ်း ရှင််းလင််းပ ီ်း ဖစ်ရမည်၊

( ဂ ) အ ်ခန််းအတွင်း် / အ င် သန့််ရှင််းဆရ်းဆ

ာင်ရွက်ပ ီ်း ဖစ်ရမည်။

သင်တန်ူးဆင်ူးအစီရင်ခံစောတင်ပြပခင်ူး
၂၈။

သင်တန််းသာ်း၊ သင်တန််းသူမ ာ်းအဆန ဖငံ့် သင်တန််းဆအာင် မင်ပ ီ်းဆ မာက်၍ သက်

ဝန်ကကီ်းဌာနသို့် ဆရာက်ရှတာဝန်ထမ််းဆ
ရမည် ဖစ်ပ ီ်း

ာင်သညံ့်အခါတွင် သင်တန််း

ိုင်ရာ

င််းအစီရင်ခံစာကို တင်

ည်ဆထာင်စိုရာထူ်းဝန်အဖွွဲွဲ့သို့် မတတ ဆ ်း ရ
ို့် မည် ဖစ် ါသည်။

သင်တန်ူးဆင်ူးထအောင်လက္်မ္ှတ်ချီူးပမ္ြှငံ့်ပခင်ူး
၂၉။

သင်တန််းတက်ဆရာက်ဆအာင် မင်ပ ီ်း ါက သင်တန််းပ ီ်းဆ မာက်ဆကကာင််း ဆအာင်လက်မှတ်နှင်ံ့

ည်သူူ့ဝန်ထမ််းစီမံခန့််ခွွဲမှုအ

ငံ့် မငံ့်ဒီ လိုမာလက်မှတ်ကို အ ်နှင်း် ခ ်းီ မြှင်ံ့မည် ဖစ် ါသည်။

စံုစမ္်ူးထမ္ူးပမ္န်ူးရန်
၃၀။

အထက် ဆဖာ် ခ က်မ ာ်းနှငံ့် တ်သက်၍ ဆမ်း မန််းလသ
ို ည်မ ာ်းရှ ါကဆအာက်ဆဖာ်

မ ာ်းနှငံ့် ယှဉ်တွွဲဆဖာ်
(က)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)
(စ)

ါ ဖိုန််းနံ ါတ်မ ာ်း၊ e-mail လ ်စာမ ာ်းသို့်

က်သွယ်နိုင် ါသည် -

ဒိုတယ ါဆမာကခခ ြုံ ်(သင်ကကာ်းဆရ်း)၊ ၀၂-၄၇၅၀၂၃၅
ဌာနကကီ်းမှ ်း( ညာဆရ်းနှင်ဆ
ံ့ လံ့က ငံ့်ဆရ်း)၊ ၀၂-၄၇၅၀၂၇၄
ဌာနကကီ်းမှ ်း(သင်တန််းဆရ်းရာ)၊ ၀၂-၄၇၅၀၂၇၃
ါဆမာကခ(ဌာနမှ ်း)၊ ICT ညာဌာန၊ ၀၂-၄၇၅၀၂၇၇
သင်တန််းဆရ်းရာဌာန၊ ၀၂-၄၇၅၀၂၆၇
E-mail Address
cicsum.edudep2020@gmail.com
trainingaffairs@cicsum.edu.mm
exam@cicsum.edu.mm
အတွင်းရ ်း

ါ

ိုဂ္ြုံလ်

အတွင်းရ ်း

နုငင
် ဝ
ံ့ံ န်
အလယ်အလတ်အဆင်ံ့အရော

မ္်ူးတက္ကသုလ်(အ

မ္်ူးစီမ္ံခန်ခမ္ှုသင်တန်ူး ပြည်သူ့ဝန်

ထနာက္်ဆက္်တ

က္်ပမ္န်မ္ောပြည်)
မ္်ူး စီမ္ံခန်ခမ္ှုအဆငံ့်ပမ္ငံ့်ဒီြလုမ္ောသင်တန်ူးအမ္ှတ်စဉ် (၇)

အချန်ဇယောူး(Distance Learning)
August

November

W15

W14

W13

W12

W11

W10

W9

W8

W7

W6

W5

W4

ဆလံ့က ငံ့်ဆရ်းစနစ်ရှင််းလင််း ခင််းနှငံ့်ဘာ

W3

၁

October

၆/၈

သာရ ်
ဆလံ့လာနည််းမ ာ်းကကြုံတင်ရှင််းလင််း ခင််း
၂

LMSအသံို်း ြုံနည််းလမ််းညွှန်ရှင်း် လင််း ခင််း ၆/၈

၃

ရက်သတတ တ်အလိုက် (Self Sutudy)
ဆလံ့လာ ရမညံ့်ဌာနမ ာ်း

၄

Quiz / Tutorial ဆ ဖ

ို ခင််း

စီ်း ွာ်းဆရ်း

ဥ ဆဒ

လူမှုဆရ်း

ICT

စီမံ

အဂဂလ ်

နိုငင
် ဆ
ံ ရ်း

၁၃/၈ ၂၀/၈ ၂၇/၈ ၃/၉ ၁၀/၉ ၁၇/၉ ၂၄/၉ ၁/၁၀ ၈/၁၀ ၁၅/၁၀ ၂၂/၁၀ ၂၉/၁၀ ၅/၁၁ ၁၂/၁၁ ၁၉/၁၁
၁၄/၈ ၂၁/၈ ၂၈/၈ ၄/၉ ၁၁/၉ ၁၈/၉ ၂၅/၉ ၂/၁၀ ၉/၁၀ ၁၆/၁၀ ၂၃/၁၀ ၃၀/၁၀ ၆/၁၁ ၁၃/၁၁ ၂၀/၁၁

၅

Assignment ဆနောက်

ံို်းတင်သွင်း် ခင််း

မ္ှတ်
ချက္်

W2

လုြ်ငန်ူး

W1

စဉ်

September

၂၈/၈

၁၁/၉

၂၅/၉

အတွင်းရ ်း

၉/၁၀

၂၃/၁၀

၆/၁၁

၂၀/၁၁

အတွင်းရ ်း

ရှင်ူးလင်ူးချက္်
(က) သင်တန််းစတင်ဖွငံ့်လှစ်သညံ့်ကာလမတိုင်မီ ၆-၈-၂၀၂၂ ရက်ဆန့်(စဆန့်ဆန့်)တွင် ဆလံ့က ငံ့်ဆရ်းစနစ်ရှင််းလင််း ခင််း၊ ဘာသာရ ် ဆလံ့လာနည််း မ ာ်း
ကကြုံတင်ရှင််းလင််း ခင််းနှငံ့် LMS အသံို်း ြုံနည််း လမ််းညွှန်ရှင််းလင််း ခင််းမ ာ်းအာ်း Zoom Application အသံို်း ြုံဆ
ဝင်ဆရာက်ရမညံ့် Zoom Meeting Code အာ်း သက်
(ခ)

ိုင်ရာ သင်တန််းသာ်းထံသို့် email မှတစ်

အ တ်စဉ် တနလဂာဆန့်မှဆသာကကာဆန့်အထ တစ်ဆန့်လျှင် စာကကညံ့်ခ န်(၃)ခ န် Self-Study ဆ

ာင်ရွက်သွာ်းမည် ဖစ်ပ ီ်း၊

ငံ့်ဆ ်း သ
ို့် ွာ်းမည် ဖစ် ါသည်။
ာင်ရွက်ကကရမည် ဖစ် ါသည်။ ရက်သတတ (၁)

တ် အလိုက် ဆလံ့လာသွာ်းရမညံ့် ညာဌာနမ ာ်းအာ်း အထက် ါဇယာ်းလိုင်း် နံ ါတ်(၃)တွင် ဆဖာ် ထာ်းသညံ့်အတိုင်း် ဖစ် ါသည်။
(ဂ)

အ တ်စဉ် စဆန/တနဂဂဆနွ ဆန့်မ ာ်းတွင် Quiz/Tutorial ၊Assignment ဆ ဖ
သည်။ ညာဌာနအလိုက် Assignment ဆနောက်
သက်

ိုငရ
် ာ ညာဌာနအစီအစဉ် ဖငံ့် ဆ

ို ခင််း မ ာ်းအာ်း LMS အသံို်း ြုံ၍ ဆ

ာင်ရွက်သွာ်းကကရမည် ဖစ် ါ

ံို်းဆ ်း ိုရ
့် မညံ့်ရက်မ ာ်းအာ်း ဇယာ်း၌ ဆဖာ် ထာ်း ါသည်။ (Quiz/Tutorial စစ်ဆ

ာင်ရွက်သွာ်းမည် ဖစ် ါသည်။)

(ဃ) အခ န်ဇယာ်း ါ အခ က်မ ာ်းဆ ာင််းလွဲမှုရှ ါက အခ န်နှငံ့်တစ်ဆ ်းညီ

အတွင်းရ ်း

က်သွယ်အဆကကာင််းကကာ်းဆ ်းသွာ်းမည် ဖစ် ါသည်။

်း ခင််းကိုမူ

