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၂၀၂၃ပညာသငန်စှဆ် ေးဝ ေးသပိပံဘွ ွဲ့လန်ွသငတ်န်ေးမ ာေးအတကွ် ဆလ ာကလ် ာဆြေါ်ယခူြငေ်း 

 

၁။ ၂၀၂၃ြညောသငန်စှ်အတွက ် ထ ိုးဝ ိုးတကကသ လု်၊ရနက်ုန၌် ဖွင်ူ့လှစ်ြ ု ူ့ချမ္ည်ူ့ ထအောက်ထဖော်ပြြ  

ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့ (M.Pharm) သငတ်နိ်ုးနငှ်ူ့ ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံြ ရဂ ဘွ ွဲ့ (Ph.D) သငတ်နိ်ုးမ္ျောိုးသ ု ူ့ 

သတ်မှ္တ်အရညအ်ချငိ်ုးနငှ်ူ့ပြည်ူ့မ္ သ န ငုင်ံူ့ဝန ်မ်္ိုးမ္ျောိုး ထလ ောက် ောိုးန ငုြ် ထ ကောငိ်ုး ထ ကညောအြ်ြ သည။် 

 

ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့ (M.Pharm) သငတ်နိ်ုးမ္ျောိုး 

 စဉ် သငတ်နိ်ုးအမ္ည ်          သငတ်နိ်ုးကောလ 

 ၁။ ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့ (ထ ိုးဝ ိုးဘက်  ုငရ်ောဓ တုထေဒ)  (၂) နစှ် 

  M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) 

 ၂။ ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့ (ထ ိုးဝ ိုးထဖော်စြ်ထရိုးထေဒ)  (၂) နစှ် 

  M.Pharm (Pharmaceutics) 

 ၃။ ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့ (ြရထ ိုးထေဒ)    (၂) နစှ် 

  M.Pharm (Pharmacognosy) 

 ၄။ ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့ (ထ ိုးလက်ထတွွဲ့ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံ)  (၃) နစှ် 

  M.Pharm (Clinical Pharmacy) 

 

ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံြ ရဂ ဘွ ွဲ့ (Ph.D) သငတ်နိ်ုးမ္ျောိုး 

 စဉ် သငတ်နိ်ုးအမ္ည ်          သငတ်နိ်ုးကောလ 

 ၁။ ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံြ ရဂ ဘွ ွဲ့ (ထ ိုးဝ ိုးဘက်  ုငရ်ောဓ တုထေဒ)  (၃) နစှ် 

  Ph.D (Pharmaceutical Chemistry ) 

 ၂။ ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံြ ရဂ ဘွ ွဲ့  (ထ ိုးဝ ိုးထဖော်စြ်ထရိုးထေဒ)  (၃) နစှ် 

  Ph.D (Pharmaceutics ) 

 ၃။ ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံြ ရဂ ဘွ ွဲ့ (ြရထ ိုးထေဒ)    (၃) နစှ် 

  Ph.D (Pharmacognosy ) 

 ၄။ ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံြ ရဂ ဘွ ွဲ့ (ထ ိုးလက်ထတွွဲ့ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံ)  (၃) နစှ် 

  Ph.D (Clinical Pharmacy ) 
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၂။       လ ုအြ်ထသောအရညအ်ချငိ်ုး 

 (က) ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့(M.Pharm)သငတ်နိ်ုး 

  (၁) ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်သံောိုးပဖစ်ရမ္ည။်   

  (၂) ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံဘွ ွဲ့ (B.Pharm) ရရှ ပြ ိုးသ ပဖစ်ရမ္ည။် 

  (၃)  လုြ်ငနိ်ုးစတငဝ်ငထ်ရောက်သည်ူ့ထန ူ့မှ္စ၍ထလ ောကလ် ောြ တ်သည်ူ့ရက်အ     ခွင်ူ့ရက်မ္ြ   

    အနညိ်ုး ံုိုးလုြ်သက်(၁)နစှ် ပြည်ူ့ပြ ိုးသ  န ငုင်ံူ့ဝန ်မ်္ိုးပဖစ်ရမ္ည။် 

  (၄) ထလ ောက်လ ောြ တ်သည်ူ့ရက်တွင ်အသက်(၄၅)နစှ် က်မ္ထကျော်လနွသ် ပဖစ်ရမ္ည။် 

  (၅) ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့ရရှ ပြ ိုးထနောက်အနညိ်ုး ံုိုး(၅)နစ်ှန ငုင်ံူ့ဝန ်မ်္ိုးအပဖစ်  က်လက်တောဝန ်

    မ္်ိုးထ ောငန် ငုသ် ပဖစ်ရမ္ည။် 

  (၆) သတ်မ္ှတ် ောိုးထသော သငတ်နိ်ုးကောလက ု အချ နပ်ြည်ူ့တက်ထရောက်န ငုသ် ပဖစရ်မ္ည။် 

 

 (ခ) ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံြ ရဂ ဘွ ွဲ့(Ph.D)သငတ်နိ်ုး 

  (၁) ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်သံောိုးပဖစ်ရမ္ည။် 

  (၂) ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့ (M.Pharm) ရရှ ပြ ိုးသ ပဖစ်ရမ္ည။် 

  (၃) ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံဘွ ွဲ့ရရှ ပြ ိုးထနောက် ထလ ောကလ် ောြ တ်သည်ူ့ရက်အ   အနညိ်ုး ံုိုးလုြ်သက်  

  (၂) နစှ်ရှ သ  န ငုင်ံူ့ဝန ်မ်္ိုးပဖစ်ရမ္ည။် 

  (၄) ပြညြ်၌ မ္ မ္ အစ အစဉ်ပဖင်ူ့ ဘွ ွဲ့လနွရ်ရှ ပြ ိုးမ္ှ န ငုင်ံူ့ဝန ်မ်္ိုးအပဖစ်  တောဝန ်မ္်ိုးထ ောငပ်ြ ိုး  

  ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံြ ရဂ သငတ်နိ်ုးမ္ျောိုးသ ု ူ့ထလ ောက် ောိုးသ မ္ျောိုးသညထ်လ ောက်လ ောြ တသ်ည်ူ့ရက်တွင ် 

  လုြ်ငနိ်ုးစတငဝ်ငထ်ရောကသ်ည်ူ့ထန ူ့မှ္စ၍  ခွင်ူ့ရက်မ္ြ   စုစုထြ ငိ်ုး လုြ်သက်(၄)နစှ်ရှ သ ပဖစ်ရမ္ည။် 

  (၅) ထလ ောက်လ ောြ တ်သည်ူ့ရက်တွင ်အသက် (၅၂)နစှ် က် မ္ထကျော်လွနသ် ပဖစ်ရမ္ည။် 

  (၆) ြ ရဂ ဘွ ွဲ့ရရှ ပြ ိုးထနောက် အနညိ်ုး ံုိုး(၅)နစှ် န ငုင်ံူ့ဝန ်မ်္ိုးအပဖစ်  က်လက်တောဝန ်  

   မ္်ိုးထ ောငန် ငုသ် ပဖစ်ရမ္ည။်   

 ၃။ ထလ ောက်လ ောြ တ်ရက်မ္ေှာ (၁၉-၈-၂၀၂၂)ရက် (ထသော ကောထန ူ့) (ညထန ၄ :၃၀) ပဖစ်ြ သည။် 

 ၄။   ထလ ောက်လ ောက ုသက်  ုငရ်ောဌောန ဝန ်မ္်ိုးအဖွ ွဲ့အစညိ်ုးအကက ိုးအမ္ ိုးည န ်ကောိုးထရိုးမ္ ိုးချျုြ်/ဦိုးထ ောင ်

            ည န ်ကောိုးထရိုးမ္ ိုးမှ္တစ် င်ူ့ထလ ောက် ောိုးရမ္ညပ်ဖစ်ပြ ိုး  န ငုင်ံူ့ဝန ်မ်္ိုးပဖစ်ထ ကောငိ်ုးသက်  ုငရ်ောဝန ်မ်္ိုး 

 အဖွ ွဲ့အစညိ်ုးအကက ိုးအမ္ ိုး၏ထ ောက်ခံချက်ြ ရှ ရမ္ည။်သတ်မ္ှတ်ချက်အတ ငုိ်ုးထလ ောက် ောိုးပခငိ်ုးမ္ရှ သည်ူ့ 

 ထလ ောက်လ ောမ္ျောိုးနငှူ့သ်တမ်္ှတ်ရက် ထကျော်လနွထ်ရောက်ရှ လောထသော ထလ ောက်လ ောမ္ျောိုးက  ုလံုိုးဝ ည်ူ့သငွိ်ုး 

 စဉ်ိုးစောိုးမ္ညမ်္ဟုတ်ြ ။ 



၅။ ကက ျုတငမ်္ တတ ူတစ်ထစောငက် ု ထငသွငွိ်ုးချလံမ္ ရငိ်ုးနငှ်ူ့တကွ ြ ထမ္ောကခချျုြ်၊ ထ ိုးဝ ိုးတကကသ လု်၊ ရနက်ုန ်

 သ ု ူ့ လ ြ်မ္ ၍ မ္ြျက်မ္ကကွ် ထြိုးြ ု ူ့ထလ ောက် ောိုးရမ္ည။် 

၆။  သငတ်န််းဝငခ်ငွ အ်တွက ်ရ ်းရပြေ၊ လူရတွွေ့ နှုတ်ရမ်းစာရမ်းြွွဲမ ာ်းပြေင  ်စစ်ရ ်းရ ွ်းခ ယ်ြါမည။် 

          ဘွွဲွေ့လွနရ် ်းြညာသငတ်န််းဝငခ်ငွ တ်ငွအ်င်္ဂလိြ်စာဘာသာ ြ်ကိိုထည သ်ငွ််းစစ်ရ ်းပခင််းမပြြုရသာ်လည််း 

          သငတ်န််းတက်ရ ာက်ရနစဉ်ကာလအတွင််းတစ်နစှ်လ င ်နစှ်ကကိမ်စစ်ရ ်းမည  ်အင်္ဂလိြ်စာဘာသာ ြ် 

          ကျွမ််းက ငမ်ှုအ ညအ်ခ င််းစစ် စာရမ်းြွွဲ (၂) နာ ီ ရမ်းခွန််းကိို ရပြေ ိို မည။် အင်္ဂလိြ်စာဘာသာ ြ်  

 အ ညအ်ခ င််းစစ်စာရမ်းြွွဲ ရအာငပ်မငရ် ကာင််း တငပ်ြနိိုငမ်ှသာ ဘွွဲွေ့ ရအာငစ်ာ င််းကိို ထိုတ်ရြ်းမည။် 

 

 ဝငြ်ွင့််ဆ ေးဆခြေ စာဆမေးပွ စစဆ် ေးမည့်် ကမှ်ာ 

 

 (က) ထ ိုးဝ ိုးသ ြပံြ ရဂ ဘွ ွဲ့သငတ်နိ်ုး (၂၉-၉-၂၀၂၂)  

                      (ဘောသောရြ်  ုငရ်ောကျွမ္်ိုးကျငမ်္ှု)(Essay Type) (၃နောရ ထမ္ိုးခွနိ်ုးလ ော) 

 (ခ) ထ ိုးဝ ိုးမ္ဟောသ ြပံသငတ်နိ်ုး  (၃၀-၉-၂၀၂၂) 

                    (ဘောသောရြ်  ုငရ်ောကျွမ္်ိုးကျငမ်္ှု) (MCQ) (၂နောရ ထမ္ိုးခွနိ်ုးလ ော) 

၇။ ဘွ ွဲ့လွနသ်ငတ်နိ်ုးဝငခ်ွင်ူ့ ထလ ောက် ောိုးသ မ္ျောိုးသည ်ဘွ ွဲ့လွနသ်ငတ်နိ်ုးဝငခ်ွင်ူ့ စောထမ္ိုးြွ ထ ကိုး ကျြ်-၁၀၀ဝ /- 

 (ကျြ်တစ်ထ ောငတ် တ )က  ုထပမ္ောက်ဥကက လောြပမ္ ျုွဲ့နယ်၊ ပမ္နမ်္ောူ့စ ိုးြွောိုးထရိုးဘဏတ်ွင ်ဖွင်ူ့လှစ် ောိုးထသော  

 ထ ိုးဝ ိုးတကကသ လု်၊ရနက်နု၏် ထငစွောရငိ်ုးအမ္ှတ် (MD-010318)သ ု ူ့  ထြိုးသငွိ်ုးရမ္ည။် 

 (မ္ှတ်ချက်။ ပမ္ ျုွဲ့နယ်ပမ္နမ်္ောစ ိုးြွောိုးထရိုးဘဏ၊် ဘဏခ်ွ မ္ျောိုးမှ္တ င်ူ့    ထပမ္ောက်ဥကကလောြပမ္ ျုွဲ့နယ်၊  

 ပမ္နမ်္ောူ့စ ိုးြွောိုးထရိုးဘဏတ်ွင ်ဖွင်ူ့လှစ် ောိုးထသော ထ ိုးဝ ိုးတကကသ လု်၊ရနက်ုန၏် ထငစွောရငိ်ုးအမ္ှတ ်

(MD-010318) သ ု ူ့ လ ြ်မ္ ၍ ထငလွ  စနစ်ပဖင်ူ့လညိ်ုး ထြိုးသငွိ်ုးန ငုြ် သည။်) 

၈။ သငတ်နိ်ုးတက်ထရောက်ရနထ်ရွိုးချယ်ခံရပြ ိုးမ္ှသငတ်နိ်ုးတက်ထရောက်ရနြ်ျက်ကွကလ် င ်

ထနောငြ်ညောသငန်စှ်(၂)နစှ် ပြညတ်ွငိ်ုး/ပြညြ် ဘွ ွဲ့လွနသ်ငတ်နိ်ုးမ္ျောိုးသ ု ူ့ ထလ ောက် ောိုးခွင်ူ့မ္ရှ ြ ။ 

၉။ သငတ်နိ်ုးတက်ထရောက်ရနထ်ရွိုးချယ်ခံရပြ ိုး၊ တက်ခွင်ူ့ရစောရငိ်ုး တု်ပြနပ်ြ ိုးမှ္ သငတ်နိ်ုးက ုမ္တက်ထရောက်လ င ်

 ပဖစ်ထစ၊ (မ္ှတ်ြံုတငပ်ခငိ်ုးပြျုသညပ်ဖစ်ထစ၊ မ္ပြျုသည်ပဖစ်ထစ)သငတ်နိ်ုးက ု ပြ ိုး ံုိုးထအောင ်မ္တက်ထရောက်လ င ်

ပဖစ်ထစ ၊သငတ်နိ်ုးထအောငပ်မ္ငပ်ြ ိုးထနောက် သတ်မ္ှတ် ောိုးသည်ူ့ကောလအတ ုငိ်ုး န ငုင်ံူ့တောဝနက်  ု

မ္ မ္်ိုးထ ောငလ် ငပ်ဖစ်ထစ သတ်မ္ှတ် ောိုးထသော ထလျောထ် ကိုးထငကွ ု ထြိုးထလျော်ရမ္ည။် 

၁၀။ ဘွ ွဲ့လွနသ်ငတ်နိ်ုးအလ ုကဘ်ောသောရြ်တစ်ခုချငိ်ုးအလ ုက်၊ အမ္ျောိုး ံုိုးလက်ခသံင ်ကောိုးထြိုးန ငုမ်္ညူ့ဦ်ိုးထရက ု 

 ဤတကကသ လု် Websiteမှ္ ထ ကညောြ မ္ည။်  အမ္ျောိုး ံုိုးလက်ခံသင ်ကောိုးထြိုးန ငုမ်္ညူ့ဦ်ိုးထရမ္ညမ်္           

ရှ ထစကောမ္  သတ်မ္ှတအ်ရညအ်ချငိ်ုး ရမ္ှတ်ပြည်ူ့မ္ ပခငိ်ုးမ္ရှ က၊ ထရွိုးချယ်မ္ည ်မ္ဟုတ်ထ ကောငိ်ုး တြ တညိ်ုး           

ထ ကညောအြ်ြ သည။် 



၁၁။ ထလ ောက်လ ောထခေါ်ယ သည်ူ့ ထ ကညောချက်အပြည်ူ့အစုံနငှ်ူ့ အထသိုးစ တ ် အချက်အလက်မ္ျောိုးက  ု

 ထ ိုးဝ ိုးတကကသ လု်၊ရနက်နု၏်  Website: www.uopygn.edu.mm  တွငဝ်ငထ်ရောက် ကည်ူ့ရှုန ငုြ် သည။် 

 (သ ု ူ့မ္ဟုတ)် ထ ိုးဝ ိုးတကကသ လု်၊ ရနက်ုန၏် (ဖနုိ်ုးနြံ တ-်၀၁-၉၆၉၉၈၇၇၊ ၀၁-၉၆၉၀၄၈၅)သ ု ူ့ ရံုိုးချ န ်

အတွငိ်ုး  က်သယွ်စံုစမ္်ိုးန ငုြ် သည။် 

 

 

 

  

 ထ ိုးဝ ိုးတကကသ လု်၊ ရနက်နု ်

 

 

 

 
 


