ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတ ပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်အစုိုးရ
ြညောထရိုးဝန်က

ိုးဌောန

အဆင်ပမ္င်ြညောဦးစးဌောန
ရန်
၁။

ုန်

ွန်ြ ျူတောတ

ကသုလ်

ရန်ကုန်ကွန်ပ ျူတာတကကသုလ်သုို့ အ ာက်အ ာ်ပပပါ သတ်မှတခ
် က်နှင်ကုက်ညီပါက ရာထူးတူးု ပမြှင်/
အပပာင်ူးအရွှေ့ အလ ာက်ထာူးနုင်ပါသည် (က)

ကွန်ပ ျူတာဆုင်ရာဘာသာရပ်မ ာူး/IT ဘာသာရပ်မ ာျား/တွက်ခ က်အရူးသခ္ ာ/ရပအေဒ/ င်္္လပ်စာ/
ပမန်မာစာ ဘာသာရပ်မ ာူးတွင် ပါရင်္ဘွွှေ့ (သမ
ုို့ ဟုတ)် မဟာဘွွှေ့ရရှထာူးသ

(ခ)

ဆင်ပမင်ပညာဦူးစီူးဌာနအ ာက်ရှ တကကသုလ်၊ ဒီင်္ရီအကာလပ်၊ အကာလပ်မ ာူးတွင် သင်ကကာူးအရူး
တာဝန် ထမ်ူးအဆာင်အနသ

(င်္)

ဆင်ပမင်ပညာဦူးစီူးဌာနက သတ်မှတထ
် ာူးအသာ တကကသုလ်၊ ဒီင်္ရီအကာလပ် လုက်
တာဝန်ထမ်ူးအဆာင်ရမည်

နည်ူးဆုူး

သာူးတင်ကာလပပည်မီသ

(ဃ)

သက်ဆုင်ရာတကကသုလ် ကကီူး က၏ ခွင်ပပြုခ က်ရရှသ

(င)

သင်က

ာျားရရျားနှင်သုရေသနလုပ်ငန်ျားမ ာျား

ု စေ်ဝင်စာျားစွာ

ခ န်နှင်တအပပူးညီ က

ျားစာျားရ

ာင်ရွ

်

နုင်သူ
၂။

ရော
စဉ်

ိုးတိုးု အတွ

် လိုအပ်သ

တိုးု ပမ္ြှင်မ္ည်ရော
လစောနှုန်ိုး

၁

ော အရည်အချင်း

ိုးအမ္ည် နှင်

တ်မှတ်ချက်
လိုအပ်သ

ော အရည်အချင်း

တ်မတ
ှ ်ချက်

ြ်

ပါအမာကခ

(က) ပါရင်္ဘွွှေ့ရရှပပီူး 1st Author (၂)အစာင် ထုတ်အဝထာူးသ

(၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) (ခ) တွ က်ပါအမာကခရာထူး

သာူးတင်လုပ်သက် (၁)နှစ်ပပည်သ

(င်္) ပပစ်ဒဏ်ကာလ တွင်ူး မဟုတ်သ
၂

တွ က်ပါအမာကခ

(က) ပါရင်္ဘွွှေ့ရရှပပီူးသ (သမ
ုို့ ဟုတ်)

(၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)

မဟာဘွွှေ့ရရှပပီူး 1st Author (၂)အစာင် (သမ
ုို့ ဟုတ)် 1st Author
(၁)အစာင် + Co Author (၁)အစာင် စုစုအပါင်ူးသုအတသနစာတမ်ူး
(၂)အစာင်ထုတ်အဝထာူးသ
(ခ) ကထကရာထူးတွင်

သာူးတင်လုပသ
် က် (၃)နှစ်ပပည်သ

(င်္) ပပစ်ဒဏ်ကာလ တွင်ူး မဟုတသ
်
၃

ကထက

(က)

နည်ူးဆုူးမဟာဘွွှေ့ရရှပပီူးသ

(၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)

(ခ) လက်အထာက်ကထကရာထူးတွင် သာူးတင်လုပ်သက်(၃)နှစ်ပပည်သ
(င်္) ပပစ်ဒဏ်ကာလ တွင်ူး မဟုတသ
်

၄

လက်အထာက်ကထက

(က)

နည်ူးဆုူးမဟာဘွွှေ့ရရှပပီူးသ

(၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)

(ခ) နည်ူးပပ/သရုပပ် ပရာထူးတွင်

သာူးတင်လုပသ
် က် (၃)နှစ်ပပည်သ

(င်္) ပပစ်ဒဏ်ကာလ တွင်ူးမဟုတသ
်

မ္ှတ်ခ
၃။

အခ

၄။

်။ ရော

ိုးအောိုးလံုိုးအတွ

်အလ

်ပပည်စုသူမ ာျားအာျား

ဆုပပြုအလ ာက်ထာူးသမ ာူးသည်
ဌာနမှျူူး

် လုြ်သ

နှင်

်

ောလအောိုး (၃၁-၁၂-၂၀၂၀ )ရ

ွန်လုင်ူးပြင် လူရေွေ့စစ်ရ
အ ာက်ပါ

သတ်မ္ှတသ
် ည်။

ျားမည်။

အသထောက်အထေားနှငစ
် ောရွက်စောတမ်းမျေားကု

ပါအမာကခခ ြုပ်/အက ာင်ူး ုပက် ကီူးတို့က
ု

အက ာင်ူး ုပ်ကကီူးမ ာူးမှတဆင်

်ထနေ့

တည်ပပြုလက်မှတ်အရူးထုူးပပီူး

ရန်ကုန်ကွန်ပ ျူတာတကကသုလ်

ပါအမာကခ/

ပါအမာကခခ ြုပ်၊

ပါအမာကခခ ြုပ်ထ

လပ်မ၍

admin.staff@ucsy.edu.mm သုို့ (၁၂-၁၀-၂၀၂၀) ရက်အနို့ အနောက်ဆုူးထာူး ပူျားေွဲရပျားပို့န
ု ုင်ပါသည်(က) ရာထူးတူးု ပမြှင်ခနို့်ထာူးရန် ဆုပပြုလာ (သမ
ုို့ ဟုတ)် အပပာင်ူးအရွှေ့တာဝန်ထမ်ူးအဆာင်ခွင် အလ ာက်ထာူး
သမ ာူး ပ ည်စွက်ရန်ပုစမ ာျား နှင် အရထာ
(ရလ ာ

်လာမ ာျား

ု ရန်

ုန်

်အထာျားမ ာျား

န်ပ ျူောေ

ကသုလ် ဝက်ဆုဒ် (https://www.ucsy.edu.mm) ေင်

ရယူနုင်ပါသည်။)
(ခ)

ဘွွှေ့လက်မတ
ှ ်မတတျူမ ာူး

(င်္)

အရူးသာူးထုတ်အဝခသည် သုအတသနစာအစာင်

အထာက် ထာူးမ ာူး

(ဃ) သင်ကကာူးအရူးတွင်လုပအ
် ဆာင်ခမှုမ ာူး
(င)

လုပ်သက် တွက် မှတ်တွက်ပု (၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ထ တွက်ချက်ရန်)

(စ)

ဝ

ကပ တ်မှတ်တမ်ူး

(ဆ) ရာထူးတူးု ရန် ဆုပပြုတင်ပပထာူးသတစ်ဦူးခ င်ူး တွက်သက်ဆုင်ရာပါအမာကခ/ဌာနမှျူူးနှင်
ပါအမာကခခ ြုပ် / အက ာင်ူး ုပ်ကကီူးတို့က
ု စစစ်ခ က်ပုစ
(ဇ)

အပပာင်ူးအလ ာက်ထာူးသမ ာူး တွက် လ

်ရှေ

ကသုလ်/ရ

ာလပ်ေင်

လုပ်သက်ခွင်၊ အဆူးခွင်၊

လစာမခွင် ခစာူးမှုမှတတ
် မ်ူး (စီမ ရာထမ်ူးနှင် သက်ဆုင်ရာ ပါအမာကခခ ြုပ်/ အက ာင်ူး ုပက် ကီူး
လက်မတ
ှ ် အရူးထုူးလ က်)
၅။

အရသျားစေ်သရှလပ
ု ါ
ရုျားခ န်အေင်ျား ေု

မှေ်ခ

်ရု

ရန်
်

ုန်

န်ပ ျူောေ

ကသုလ်၊ စီမခနို့်ခရ
ွဲ ရျားဌာန (ြုနျား် - ၀၉ ၄၄၃ ၄၄၀ ၄၇၅) သုို့

်သယ်စစ
ု မ်ျားနုင်ပါသည်။

်(

)

သီျားပခာျားတကကသုလ်ေစ်ခုထ
ရလ ာ

် ပမ
ု ရ
ု လာ

်လာေင
ု ်ျားေင် ေူညစ
ီ ာပြည်စ

်ထာျားပါ

ဦျားစာျားရပျားရရွျားခ ယ်လုရသာ

်ရမည်။ ကုက်ညီမမ
ှု ရှအသာ ရလ ာ

နဒပပ ဇယာျား

်လာမ ာူးကု ထည်သွင်ူး

စဉ်ူးစာူးမည် မဟုတ်ပါ။
(ခ)

ရန်

ုန်

န်ပ ျူောေ

ကသုလ်၏ လုပ်ငန်ူးလုအပ်ခ

်

ု

ု ဦျားစာျားရပျားစဉ်ျားစာျားမည် ပြစ်ပါသည်။

