ရန်ကန
ု ်ပညာရရေးတကကသလ
ု ်
သင်ကကာေးရရေးဆရာ/ဆရာမမ ာေး ရာထေးတေးု မမြှင/် ရမပာင်ေးရ ွှေ့ခန်ထာေးနင
ု ရ
် န်အတွက်
ရလ ာက်လာရခေါ်ယမခင်ေး
ရန်ကုနပ
် ညာရရေးတကကသှိုလ်ရှိ မမန်မာစာ/ အင်္ဂလပ်စာ/ သခဂ ာ/ ပထဝီဝင်/ သမုငေး် /
ဓာတု

ရေဒ/

ပရေဒ/

ဇီဝရေဒ(သတတ ရေဒ/ ု ကခရေဒ)/

စီေးပွာေးရရေးပညာ/

ပညာရရေးသရ ာတရာေး/

သင်မပနည်ေး/

ပညာရရေးစတ်ပညာ/ကာယနှငရ
် က ာင်ေးက န်ေးမာရရေးပညာ

ဘာသာရပ်ဌာနမ ာေးသှို ို့

ရန်ကုနပ
် ညာရရေးတကကသှိုလ်နင်ို့ အဆငမ်ို့ မငပ
်ို့ ညာဦေးစီေးဌာနရအာက်ရှိ တကကသှိုလ်၊ ဒီဂရီရကာလှိပ်
မ ာေးမ ရာထေးတေးု မမြှင ် ရလ ာက်ထာေးလှိုသူ သတ်မတ်အရည်အခ င်ေးမ ာေးနင်ို့ မပညို့်စုရသာ တွဲဖက်
ပါရမာကခ၊ ကထှိက၊ လက်ရထာက်ကထှိက၊ နည်ေးမပမ ာေးနင်ို့ ရမပာင်ေးရ ွှေ့ရလ ာက်ထာေးလှိုသူ
(အဆငမ်ို့ မငပ
်ို့ ညာဦေးစီေးဌာနက
အနည်ေးဆုေး

သတ်မတ်ထာေးရသာ

တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်ရမညို့်

တကကသှိလ
ု ်၊

နစ်သတ်မတ်ခ က်

ဒီဂရီရကာလှိပ်အလှိုက်

အသာေးတင်ကာလမပညို့မ
် ီသ)ူ

ပါရမာကခ၊ တွဲဖက်ပါရမာကခ၊ ကထှိက၊ လက်ရထာက်ကထှိက၊ နည်ေးမပမ ာေးသည် သက်ဆုင
ှိ ရ
် ာ
ပါရမာကခခ ျုပ်၊ ရက ာင်ေးအုပ်ကကီေးမ ာေးမတစ်ဆင်ို့ ရန်ကုနပ
် ညာရရေးတကကသှိုလ် ပါရမာကခခ ျုပ်ထသှို ို့
လှိပ်မူ၍ အရထာက်အထာေးမ ာေး မပညို့စ
် ုစာမဖင်ို့ (၁၂-၁၀-၂၀၂၀)ရက်ရန ို့ ရနာက်ဆုေးထာေး၍
ရလ ာက်ထာေးနှိင
ု ် ကကပါသည်စဉ်
၁

လအ
ု ပ် ရသာ အရည်အခ င်ေးသတ်မှတခ
် က်

လစာနှုန်ေး (က ပ် )

မည်
အစီအစဉ်

ပါရမာကခ

(က)

ပါရဂူဘရ
ွဲ့ွဲ ပပီေးသူ

အရသေးစှိတ်အစီ

(၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-

(ခ)

1st Author ၂ရစာင်ထတ
ု ်ရဝထာေးသူ

အစဉ်ကှို လှိုအပ်

၃၉၄၀၀၀)

(ဂ)

တွဲဖက်ပါရမာကခရာထူေးအသာေးတင်လုပ်သက်(၁)နစ်မပညို့် သလှို

၂

ထပ်မ

ပပီေးသူ

အရကကာင်ေးကကာေး

(ဃ)

မပစ်ဒဏ်ကာလအတင်ေးမဟုတ်သူ

ရပေးပါမည်

(က)

ပါရဂူဘရ
ွဲ့ွဲ ပပီေးသူ (သှိ)ု ို့ မဟာဘွဲ့ရ
ွဲ ရှိပပီေး 1st Author ၂ရစာင်

တွဲဖက်ပါရမာကခ

(သှိ)ု ို့ 1st Author ၁ရစာင်+ Co Author ၁ရစာင် ထုတ်ရဝ

(၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

ထာေးသူ

၃၆၁၀၀၀)
၃

စစ်ရဆေး

ရာထေးအမည်နင
ှ ်

(ခ)

ကထှိကရာထူေး အသာေးတင်လုပ်သက် (၃)နစ်မပညို့်ပပီေးသူ

(ဂ)

မပစ်ဒဏ်ကာလအတင်ေး မဟုတ်သူ
အနည်ေးဆေးု မဟာဘရ
ွဲ့ွဲ ပပီေးသူ

စစ်ရဆေး

ရာထေးအမည်နင
ှ ်

စဉ်

လအ
ု ပ် ရသာ အရည်အခ င်ေးသတ်မှတခ
် က်

လစာနှုန်ေး (က ပ် )

မည်
အစီအစဉ်

ကထှိက

(က)

လ/ထကထှိကရာထူေးအသာေးတင်လုပ်သက်(၃)နစ်မပညို့်

(၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)

(ခ)

သူ

၄

မပစ်ဒဏ်ကာလအတင်ေးမဟုတ်သူ၊
(ဂ)
လက်ရထာက်ကထှိက
(၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)

(က)
(ခ)

အနည်ေးဆေးု မဟာဘရ
ွဲ့ွဲ ပပီေးသူ
နည်ေးမပရာထူေးအသာေးတင်လပ
ု ်သက် (၃)နစ်မပညို့်သူ
မပစ်ဒဏ်ကာလအတင်ေးမဟုတ်သူ

(ဂ)

၂။

အဆှိုမပျုရလ ာက်ထာေးသူမ ာေးသည် ရအာက်ရ ာ်မပပါအရထာက်အထာေး စာရွ က်စာတမ်ေး

မရင်ေးနှင ် မတတ ူမှန်မ ာေး(၂)စုစက
ီ ှို သက်ဆုင
ှိ ရ
် ာပုဂ္ှိျုလ်၊ သက်ဆုင
ှိ ရ
် ာပါရမာကခ(ဌာနမေး)/ ဌာနမေး
နင်ို့

သက်ဆုင
ှိ ရ
် ာပါရမာကခခ ျုပ်/

ရက ာင်ေးအုပ်ကကီေးတှို၏
ို့

အတည်မပျုလက်မတ်ရရေးထှိေးု ပပီေး

ပူေးတွဲရပေး ပှိရပါမည်
ု ို့
(က)

ရာထူေးတှိေးု မမြှငခ
် ို့ ာေးရန်အဆှိုမပျုလာ (သှိမဟု
ု ို့ တ်)ရမပာင်ေးရ ွဲ့တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်ခင ို့် ရလ ာက်ထာေးသူမ ာေး
ို့် နထ
မဖညို့်စက်ရန်ပုစ

(ခ)

လုပ်သက်အမတ်တက်ခ က်ပဇ
ု ယာေး (၃၁-၁၂-၂၀၂၀ထှိ တက်ခ က်ရန်)

(ဂ)

ဝဖ အကွဲမဖတ်မတ်တမ်ေး

(ဃ)

၃၀-၆-၂၀၂၀ထထုတရ
် ဝထာေးရသာ 1st Author သုရတသနစာတမ်ေး (သှိမဟု
ု ို့ တ်) 1stAuthor(၁)ရစာင်+
Co Author(၁)ရစာင် (သှိမဟု
ု ို့ တ်) ထှိထ
ု က်ပှိုမှိုရသာ သုရတသနစာတမ်ေးမ ာေး၏ အရထာက်အထာေး မှိတတူ
မန်မ ာေး၊ သုရတသနအမ ှိျုေးအစာေးမ ာေးမာ(၁) တကကသှိုလ်အလှိုက်ထတ
ု ရ
် ဝရသာ (University Research Journal)
(၂) အဆငမို့် မငပ
ို့် ညာဦေးစီေးဌာနကထုတ်ရဝရသာ (Universities Research Journal)
(၃) မမန်မာနှိင
ု င
် ဝှိဇဇာနင ို့် သှိပပပညာရင်အဖွဲွဲ့ မ ထုတ်ရဝရသာ (Myanmar Academy of Arts and Science
-MAAS)
(၄) မမန်မာနှိင
ု င
် တကကသှိုလမ
် ာေးသုရတသနညီလာခမ ထုတ်ရဝရသာ(Conference Proceedings) မ ာေး
တင် ပါဝင်ရရေးသာေးမခင်ေး (MURC)
(၅) Myanmar Academy of Technology မ ထုတ်ရဝရသာ သုရတသနဂ ာနယ်မ ာေး
(၆) မပည်ပပညာရင်မ ာေးဝင်၍ မပည်တင်ေး/မပည်ပတင် မပျုလုပ်ရသာ Conference မ ာေးမ ထုတ်ရဝရသာ
Local Proceedings မ ာေးတင်ပါဝင်ရရေးသာေးမခင်ေး
(၇) နှိင
ု င
် တကာစာတမ်ေးမ ာေး International Publications

(င)

ပညာအရည်အခ င်ေးအတက် ဘွဲ့လ
ွဲ က်မတ် အရထာက်အထာေးမှိတတူမန်မ ာေး

(စ)

(၃၆)ခ က်ကှိုယ်ရရေးမတ်တမ်ေး
(ရာထူေးတှိုေးမမြှငရ
ို့် လ ာက်ထာေးသူမ ာေးနင ို့် ရာထူေးတူရမပာင်ေးရ ွဲ့ ရလ ာက်ထာေးသူမ ာေးအာေးလုေး)

(ဆ)

(၁၉)ခ က်ကှိုယ်ရရေးမတ်တမ်ေး (လက်ရထာက်ကထှိကရာထူေးသှို တှိ
ို့ ုေးမမြှငရ
ို့် လ ာက်ထာေးသူမ ာေးသာ)

(ဇ)

ရာထူေးတှိေးု အဆှိမု ပျုတင်မပထာေးသူ တစ်ဦေးခ င်ေးအတက် သက်ဆုင
ှိ ရ
် ာပါရမာကခ/ဌာနမေးနင ို့် ပါရမာကခခ ျုပ်/
ရက ာင်ေးအုပ်ကကီေးတှိ၏
ု ို့ စှိစစ်ခ က်ပုစ

(ဈ)

လုပ်သက်တစ်ရလ ာက်ခငခ
ို့် စာေးမှုမတ်တမ်ေး
(စီမအရာထမ်ေးနင ို့် သက်ဆုင
ှိ ရ
် ာပါရမာကခခ ျုပ်/ ရက ာင်ေးအုပ်ကကီေး လက်မတ်ရရေးထှိေးု လ က်)

(ည)

မပစ်ဒဏ်ကာလအတင်ေး မဟုတ်ရကကာင်ေး ခဝန်ခ က်နငစ
ှိ စ်တင်မပခ က်
ို့် စ

၃။

အဆှိုပါရာထူေးတှိုေး/ ရမပာင်ေးရ ွဲ့မ ာေးအနက် ရာထူေးတှိုေးရမပာင်ေးရ ွဲ့ခနထ
် ို့ ာေးနှိင
ု ရ
် န်အတက်

ကထှိက၊ လက်ရထာက်ကထှိက၊ နည်ေးမပမ ာေးအတက် ရအာက်ပါသတ်မတ်ခ က်မ ာေးနင်ို့ ကှိုက်ညီ
ရသာ ရလ ာက်လာမ ာေးကှို လက်ခရဆာင်ရက်ရပေးရန်နင်ို့ ပါရမာကခ၊ တွဲဖက်ပါရမာကခမ ာေး
အတက် လက်ရှိရက ာင်ေးတင် လက်ရှိရာထူေးမဖင်ို့ အနည်ေးဆုေးတာဝန်ထမ်ေးကာလ (၁)နစ်မပညို့်ပပီေး
သူမ ာေး၏ ရလ ာက်လာမ ာေးကှို လက်ခရဆာင်ရက်ရပေးရန် အရကကာင်ေးကကာေးပါသည်-

သတ်မှတ်

အနည်ေးဆေးု

ရလ ာက်ထာေးနင
ု သ
် ည်

ကာလ

တာဝန်ထမ်ေးကာလ

သတ်မှတခ
် က်

၁

(၁)နစ်

(၁)နစ်

နယ်မနယ်

၂

(၁)နစ်

(၁)နစ်

နယ်မစည်ပင်

၃

(၂)နစ်

(၁)နစ်

နယ်မနယ်

၄

(၂)နစ်

(၂)နစ်

နယ်မ စည်ပင်

၅

(၃)နစ်

(၁)နစ်

နယ်မနယ်

၆

(၃)နစ်

(၃)နစ်

နယ်မစည်ပင်

၇

(၃)နစ်

(၁)နစ်

စည်ပင်မနယ်

၈

(၃)နစ်

(၂)နစ်

စည်ပင်မစည်ပင်

စဉ်

၄။

မှတခ
် က်

ရာထူေးတှိုေး/ရမပာင်ေးရ ွဲ့ရန် အဆှိုမပျုတင်မပထာေးသူ တစ်ဦေးခ င်ေးအတက် ဝဖအမတ်ရပေးမခင်ေး

ကှို နှိင
ု င
် ဝ
ို့ န်ထမ်ေးနည်ေးဥပရဒမ ာေး၊ နည်ေးဥပရဒ ၃၅(စ)၊ (ဇ)၊ (၃)နင်ို့ နည်ေးဥပရဒ ၄၆(ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)၊
နည်ေးဥပရဒ၄၇(စ)၊ (၃)တှိပါအတှိ
ု ို့
ုငေး် အမတ်ရပေးရန်မဖစ်ပါသည်။

၅။

သတ်မတ်ရက်ထက်ရက ာ်လန်ပပီေး တင်သင်ေးသညို့် ရလ ာက်လာမ ာေးနင်ို့ အခ က်အလက်

မပညို့စ
် ုမန်ကန်စာ

မဖညို့စ
် က်ထာေးမခင်ေးမရှိရသာ

ရလ ာက်လာမ ာေးကှို

လက်ခစဉ်ေးစာေးမည်မဟုတ်ပါ။
၆။

ရန်ကုနပ
် ညာရရေးတကကသှိုလ်

ဘာသာရပ်ဌာနမ ာေးမ

ရလ ာက်ထာေးမညို့်သမ
ူ ာေးသည်

သက်ဆုင
ှိ ရ
် ာဌာနအလှိုက် စုစည်ေးစှိစစ်၍ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး ၊ အမခာေးတကကသှိုလ်မ ာေးမ ရလ ာက်
ထာေးမညို့်သူမ ာေးသည်

သက်ဆုင
ှိ ရ
် ာတကကသှိုလ်အလှိုက်

စုစည်ေးစှိစစ်၍ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး

ရလ ာက်လာနင်ို့ ပူေးတွဲရပေးပှိရမညို့
ု ို့
် အရထာက်အထာေးစာရက်စာတမ်ေးမ ာေးအာေးလုေးကှို ရန်ကုန်
ပညာရရေးတကကသှိလ
ု ်

ပါရမာကခခ ျုပ်ထသှို ို့

လှိပ်မူ၍

အမမန်ရခ ာပှို ို့

(သှိ)ု ို့

rectoryuoe@gmail.com သှို ရပေးပှိ
ု ို့
ရလ
ာက်ထာေးနှိင
ု ပ
် ါသည်။
ို့

ရန်ကန
ု ်ပညာရရေးတကကသလ
ု ်

