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የኮሚቴ አባሊት 

1. መ/ር ፍሰሀ ሰሇሞን  ሰብሳቢ 

2. መ/ር ፈሇቀ አሰፋ ፀሐፊ 

3. መ/ር ሀርቆ ሀሊሊ አባሌ 

4. ድ/ር ጌታቸዉ ጌኖ አባሌ 

5. መ/ር ዯጉ መና አባሌ 

6. ድ/ር አመነ አበበ አባሌ 

7. ድ/ር ዋሇ ተስፋዬ አባሌ 

8. መ/ርት ፈቨን ተፈሪ አባሌ 

9. መ/ር ሕዝቅኤሌ ባንብሬ አባሌ 

10. መ/ር ታመነ ኤና አባሌ 
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መግቢያ  

የወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ ጥራት ያሇው ትምህርት፣ ምርምርና አዲዱስ የሥራ 

ፈጠራዎችን ሇማቅረብ የማህበራዊ አገሌግልቶችን ሇማስፋፋትና የማህበረሰብ ፍሊጎቶችን 

ሇማሟሊት ከፍተኛ ሚና ያሇው በመሆኑ፤  

ዩኒቨርሲቲዉ ሇሠራተኞች ምቹ የሆነ የስራ አከባቢና የኑሮ ሁኔታ ሇመፍጠር የዉስጥ 

መሌካም አስተዲዯርን ማስፈን አስፈሊጊ በመሆኑ፣  

የዩኒቨርሲቲዉን ማህበረሰብ የሥራ ተነሳሽነት በመጨመርና ተቋማዊ ብቃትን በማሳዯግ 

መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፈን የሚያስችሌ የመካከሇኛና መሠረታዊ አመራር ቦታዎች 

አሰያየም ሥርዓት አቅምን ባማከሇ ዉዴዴር ሊይ ተመስርቶ እንዱሆን የሚፈቅዴ 

አሳታፊ እና ግሌጽ የሆነ አሰራር መዘርጋት በማስፈሇጉ፤ 

በዩኒቨርሲቲዉ የመካከሇኛና መሰረታዊ አመራር አሰያየም በችልታ ሊይ የተመሠረተ፣ 

ግሌጽ እና አሳታፊ የዉዴዴር ሥርዓትን  የተከተሇ እንዱሆን ሇማዴረግ በተቋሙ ዉስጥ 

ሇአካዲሚክ እና የምርምር፣  ማህበረሰብ አገሌግልትና ቴክኖልጅ ሽግግር  የኃሊፊነት 

ሥራ  ቦታዎች  ተመሌምሇዉ ሇሚመዯቡ እና መሌምሇዉ ሇሚመዴቡ የዩኒቨርሲቲዉ 

ማናጅመንት፣ የኮላጆች ወይም ትምህርት ቤቶች መማክርት፣ የትምህርት ክፍሌ 

መማክርት እና ሇዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴዎች የአሰያየም ዓሊማዎችን፣ 

ሥርዓቶችንና መስፈርቶችን ማዉጣት አስፈሊጊ በመሆኑ፣ 

በሙያቸዉ የሰሇጠኑ፣ ብቃትና ችልታ ያሊቸዉ እንዱሁም እምነት የሚጣሌባቸዉን 

ግሇሰቦች ወዯ አመራርነት በማምጣት የዩኒቨርሲቲዉን የትምህርት ጥራትና ተገቢነት 

ሇማሻሻሌና ሇማጎሌበት እንዴሁም በተቋሙ የምርምር፣ ማህበረሰብ አገሌግልትና 

ቴክኖልጅ ሽግግር ወጥነት ያሇዉ ሥርዓት መዘርጋት አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ እና 

በቀዴሞ መመሪያ ዉስጥ የነበሩ ክፍተቶች በሥራዉ ሊይ ቅሬታ የፈጠሩ በመሆናቸዉ፤  

የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአመራሮችና አስተዲዲሪዎች አሰያየም 

ሇመዯንገግ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በወጣ መመሪያ ቁጥር 002/2011 

አንቀጽ 6.1(3 እና 4) መሠረት ይህ መመሪያ ወጥቷሌ፡፡ 
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አንቀጽ 1፡ አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ የመካከሇኛና መሰረታዊ አመራሮች ምሌመሊና 

አሰያየም የዉስጥ አሰራር መመሪያ ቁጥር 002/2014 ተብል ይጠቀሳሌ፡፡ 

አንቀጽ 2፡ ትርጉም 

በዚህ መመሪያ ዉስጥ የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠዉ ካሌሆነ በስተቀር፤ 

2.1. “አስተዲዯር” ማሇት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ዓሊማዎች ሇማሳካት የተቀመጡ 

ሂዯቶችና ሥርዓቶች፣ መዋቅሮች፣ ፖሉሲዎች፣ ዯንቦችና ሥነ ሥርዓቶች ናቸዉ፡፡ 

በተጨማርም በሥራ ክፍልች መካከሌ ያሇዉ በህግ የተዯነገገ የሥራ ግንኙነት እና 

በአካዲሚክ አመራርና በላልች በአዋጅ ቁጥር 1152/2011 አንቀጽ 43/1 ስር 

የተዘረዘሩት ህጋዊ አካሊት የሚሰጡ ዉሳኔዎችም የሚስተናገደበት አሠራር ነዉ፡፡ 

2.2. “የአመራር እና የአስተዲዯር የሥራ መዯቦች” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 1152/2011 

አንቀጽ 4/1/ ስር በተገሇጹት የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ዋነኛ ዓሊማዎችን ተፈጻሚ 

ሇማዴረግ የተቀረጹ የሥራ መዯቦች ናቸዉ፡፡ 

2.3. “መካከሇኛ አመራር” ማሇት ዲይሬክተሮች፣ የካምፓስ ዱኖች፣ የኢንስቲትዩት ዋና 

ኃሊፊዎች፣ የኮላጆች ወይም ትምህርት ቤቶች ዱኖች፣ እና ላልች በተመሳሳይ 

ኃሊፊነት ቦታዎች ሊይ የሚሰየሙ ኃሊፊዎች ናቸዉ፡፡ 

2.4. “መሰረታዊ አመራር” ማሇት የትምህርት ክፍሌ ኃሊፊዎች፣ ተባባሪ ዱኖች፣ ምክትሌ 

ዱኖች፣ ተባባሪ ሬጅስተራር፣ ረዲት ሬጅስትራሮች፣ አስተባባሪዎች እና ላልች 

በተመሳሳይ ማዕረግ የሚሰየሙ ኃሊፊዎች ናቸዉ፡፡ 

2.5. “አካዲሚክ ማህበረሰብ” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 1152/2011 አንቀጽ 2(1) ስር 

የተጠቀሱት ናቸው፡ 

2.6. “የትምህርት ክፍሌ” በአዋጅ ቁጥር 1152/2011 አንቀጽ 2(4) ስር የተዘረዘሩ 

ተቋማዊ ክፍልች እና በወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ላጅስላሽን 2008 ዓ.ም 

ክፍሌ 10 ስር የተዘረዘሩ ናቸው፡፡ 

2.7. “ዩኒቨርሲቲ” ማሇት ወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ ማሇት ነዉ፡፡ 

2.8. “ፕሬዚዲንት” ማሇት የወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት ማሇት ነዉ፡፡ 

2.9. “ማነጅመንት” ማሇት የወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ ማነጅመንት ማሇት ነዉ፡፡ 

2.10. “ማነጅመንት መማክርት” ማሇት በዩኒቨርሲቲዉ ሴኔት ላጅስላሽን 2008 ዓ.ም 

አንቀጽ 22 መሠረት የዩኒቨርሲቲዉ አጠቃሊይ የአመራር ጉባኤ ማሇት ነዉ፡፡ 
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2.11. “ኮላጅ ወይም ትምህርት ቤት መማክርት” ማሇት በዩኒቨርሲቲዉ ሴኔት 

ላጅስላሽን 2008 ዓ.ም ክፍሌ 10 ስር በአንዴ ኮላጅ ወይም ትምህርት ቤት ስር 

ያለ ትምህት ክፍልች እና ላልች አስተባባሪዎች ጉባኤ ማሇት ነዉ፡፡ 

2.12. “ትምህርት ክፍሌ መማክርት” ማሇት በዩኒቨርሲቲዉ ሴኔት ላጅስላሽን 2008 

ዓ.ም ክፍሌ 10 ስር በሚገኝ ትምህርት ክፍሌ ዉስጥ የሚገኙ መምህራን ጉባኤ 

ማሇት ነዉ፡፡ 

2.13. “መሌማይ ኮሚቴ” ማሇት በዚህ ዯንብ መሠረት የተቋቋመ የመካከሇኛና መሰረታዊ 

አመራር ምሌመሊና አሰያየም ኮሚቴ ማሇት ነዉ፡፡ 

2.14. በዚህ መመሪያ ዉስጥ በወንዴ ፆታ የተገሇጹ በሙለ ሇሴት ፆታም ያገሇግሊለ፡፡ 

አንቀጽ 3፡ የተፈጻሚነት ወሰን 

3.1. የዚህ መመሪያ ዴንጋጌዎች ተጠሪነታቸው ሇዩኒቨርሲቲዉ ፕሬዚዲንትና ምክትሌ 

ፕሬዚዲንቶች ስር ባለ መካከሇኛና መሰረታዊ አመራር ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

3.2. በአስተዲዯር ዘርፍ ያለ መካከሇኛና መሰረታዊ አመራር ቦታዎች ምሌመሊና 

አሰያየም በሲቪሌ ሰርቪስ መመሪያ መሠረት ይፈጸማሌ፡፡ 

አንቀጽ 4፡ የመመሪያ ግብና ዓሊማዎች 

ይህ መመሪያ የዩኒቨርሲቲዉ፡- 

4.1. የመካከሇኛ እና መሰረታዊ አመራር ቦታዎችን ሇመያዝ የሚያስፈሌግ ብቃት፣ 

ክህልት፣ ሌምዴና ባህርይ ያሊቸው ተወዲዲሪና ብቁ የሆኑ ግሇሰቦችን 

ተመሌምሇዉ እንዱሰየሙ ሇማስቻሌ፤ 

4.2. የመካከሇኛና መሰረታዊ አመራር ምሌመሊና አሰያየም በሙያ ብቃታቸው 

በውዴዴር እና ተፈሊጊ ችልታ ሊይ የተመሠረተ እንዱሆን ሇማዴረግ፤ 

4.3. የዕጩ ተወዲዲርዎች  ምሌመሊ እና ግምገማ ሂዯት በግሌጽ የሚታወቁ ዯረጃዎችንና 

መመዘኛዎችን የያዘ፣ ፍትሃዊና ተዓማኒነት ያሇዉ እንዱሆን  ሇማዴረግ፤ 

4.4. ምሌመሊና አሰያየም ሥርዓቱ የማያሻማ፣ ወጥ እና ዯረጃውን የጠበቀ እንዱሆንና 

ከሙስናና  ብሌሹ አሰራር  የጸዲ  እንዱሆን  ሇማዴረግ፤ 

4.5. የምሌመሊና አሰያየም ሥርዓት በእኩሌነትና በህብረ ብሄራዊነት ሊይ የተመሠረተ፣ 

የጾታ፣ የሌዩ ፍሊጎትና የሙያ ስብጥርን ያሇመ ሆኖ እንዱሰራ ሇማዴረግ ነው፡፡ 
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አንቀጽ 5፡ የዩኒቨርሲቲ መካከሇኛና መሰረታዊ አመራሮች አሰያየም 

አጠቃሊይ መርሆዎች 

5.1. በዩኒቨርሲቲዉ መካከሇኛና መሰረታዊ አመራር ምሌመሊና አሰያየም ግሌጽና 

አሳታፊ በሆነ የውዴዴር ሂዯት ተመስርቶ ይፈጸማሌ፡፡ 

5.2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተጠቀሰው እንዲሇ ሆኖ በሁለም መካከሇኛና 

መሰረታዊ አመራር ዕርከኖች ሴቶችንና አካሌ ጉዲተኞች ወዯ አመራርነት 

እንዱመጡ ያበረታታለ፡፡ 

አንቀጽ 6፡ የዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴዎችን ማቋቋም 

6.1. በዩኒቨርሲቲዉ መካከሇኛ አመራር ሇመምረጥና ሇመሰየም ሰባት እና ሇመሰረታዊ 

አመራር አምስት አባሊት ያለት የዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴ ይኖረዋሌ፡፡ 

አንቀጽ 7፡ መካከሇኛ አመራር አሰያየምን በተመሇከተ 

7.1. ዲይሬክተሮች  

የዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴ አባሊት ብዛት ሰባት ሆኖ አወቃቀሩ፡- 

1) ከፕሬዚዲንት ጽ/ቤት አንዴ ተወካይ፣ 

2) ጉዲዩ ከሚመሇከተዉ ምክትሌ ፕሬዚዲንት ጽ/ቤት አንዴ ተወካይ፣ 

3) ከሌዩ ፍሊጎት ዲይሬክቶሬት አንዴ ተወካይ፣ 

4) የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ዲይሬክቶሬት አንዴ ተወካይ፣ 

5) ከተማሪዎች ህብረት አንዴ ተወካይ፣ 

6) አንዴ የመምህራን ተወካይ፣ 

7) ከሰዉ ሀብት ሌማት ዲይሬክቶሬት አንዴ ተወካይ ያለበት ይሆናሌ፡፡ 

7.2. ካምፓስ ዱኖች  

የዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴ አባሊት ብዛት ሰባት ሆኖ አወቃቀሩ፡-  

1) ከፕሬዚዲንት ጽ/ቤት አንዴ ተወካይ፣  

2) ጉዲዩ ከሚመሇከተዉ ምክትሌ ፕሬዚዲንት ጽ/ቤት አንዴ ተወካይ፣  

3) ከካምፓሱ ሌዩ ፍሊጎት ዲይሬክቶሬት አንዴ ተወካይ፤  

4) ከካምፓሱ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ዲይሬክቶሬት አንዴ ተወካይ፣  

5) ከካምፓሱ ተማሪዎች ህብረት አንዴ ተወካይ፣  

6) ከካምፓሱ  አንዴ የመምህራን ተወካይ፣  
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7) ከካምፓሱ ሰዉ ሀብት ሌማት ዲይሬክቶሬት አንዴ ተወካይ ያለበት ይሆናሌ፡፡ 

7.3.  ኮላጅ ወይም ትምህርት ቤት ዱኖች  

የዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴ አባሊት ብዛት ሰባት ሆኖ አወቃቀሩ፡ -  

1) ከፕሬዚዲንት ጽ/ቤት አንዴ ተወካይ፣ 

2) አካዲሚክ ጉዲዮች ምክትሌ ፕሬዚዲንት ጽ/ቤት አንዴ ተወካይ፣  

3) ከካምፓሱ ሌዩ ፍሊጎት ዲይሬክቶሬት አንዴ ተወካይ፤ 

4) ከካምፓሱ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ዲይሬክቶሬት አንዴ ተወካይ፣ 

5) ከኮላጁ ወይም ከትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ህብረት አንዴ ተወካይ፣ 

6) ከኮላጁ ወይም ከትምህርት ቤቱ አንዴ የመምህራን ተወካይ፣ 

7) ከኮላጁ ወይም ከትምህርት ቤቱ መማክርት አንዴ ተወካይ ያለበት ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 8፡ መሰረታዊ አመራር አሰያየምን በተመሇከተ 

1.1. ምክትሌ ዱን እና ተባባሪ ዱን 

የዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴ አባሊት ብዛት አምስት ሆኖ አወቃቀሩ፡-  

1) ከአካዲሚክ ጉዲዮች ምክትሌ ፕሬዚዲንት ጽ/ቤት አንዴ ተወካይ፣  

2) ከሥርዓተ ፆታ አንዴ ተወካይ፣ 

3) ከኮላጁ ወይም ከትምህርት ቤቱ አንዴ የመምህራን  ተወካይ፣ 

4) የኮላጁ ወይም የትምህርት ቤቱ አንዴ የዱን ተወካይ፣ 

5) የኮላጁ ወይም የትምህርት ቤቱ አንዴ የተማሪዎች ተወካይ ሆኖ እንዯ 

አስፈሊጊነቱ የሌዩ ፍሊጎት ጉዲይ ሲኖር ከዲይሬክቶሬቱ አንዴ ሰዉ ይወከሊሌ፡፡ 

1.2. የትምህርት ክፍሌ ኃሊፊ 

የዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴ አባሊት ብዛት አምስት ሆኖ አወቃቀሩ፡-  

1) ከአካዲሚክ ጉዲዮች ምክትሌ ፕሬዚዲንት ጽ/ቤት አንዴ ተወካይ፣  

2) ከሥርዓተ ፆታ አንዴ ተወካይ፣ 

3) ከትምህርት ክፍለ አንዴ የመምህራን ተወካይ፣ 

4) የኮላጁ ወይም የትምህርት ቤቱ አንዴ የዱን ተወካይ፣ 

5) የኮላጁ ወይም የትምህርት ቤቱ አንዴ የተማሪዎች ተወካይ ሆኖ እንዯ 

አስፈሊጊነቱ የሌዩ ፍሊጎት ጉዲይ ሲኖር ከዲይሬክቶሬቱ አንዴ ሰዉ ይወከሊሌ፡፡ 
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1.3. የኮላጅ ወይም የትምህርት ቤት አስተባባሪዎች 

የዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴ አባሊት ብዛት አምስት ሆኖ አወቃቀሩ፡-  

1) ከአካዲሚክ ጉዲዮች ምክትሌ ፕሬዚዲንት ጽ/ቤት አንዴ ተወካይ፣  

2) ከሥርዓተ ፆታ አንዴ ተወካይ፣ 

3) ከኮላጁ ወይም ከትምህርት ቤቱ አንዴ የመምህራን ተወካይ፣ 

4) የኮላጁ ወይም የትምህርት ቤቱ አንዴ የዱን ተወካይ፣ 

5) የኮላጁ ወይም የትምህርት ቤቱ አንዴ የተማሪዎች ተወካይ ሆኖ እንዯ 

አስፈሊጊነቱ የሌዩ ፍሊጎት ጉዲይ ሲኖር ከዲይሬክቶሬቱ አንዴ ሰዉ ይወከሊሌ፡፡ 

1.4. በሥራ ሊይ ያሇ ዲይሬክተር/ዱን በመሌማይና ምርጫ ኮሚቴዉ ሥራ ዉስጥ ጣሌቃ 

አይገባም፡፡ 

1.5. የኮሚቴ አባሊት የተሻሇ ሥነ-ምግባርና ትምህርት ዝግጅት ያሊቸዉ ሆነዉ ስሇክፍት 

የስራ መዯብ ሥራ ሁኔታ ወይም ባህርይ ግንዛቤ ያሊቸው ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ 

1.6. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 8.5 ከተጠቀሰው በተጨማሪ በዕጩ መሌማይና ምርጫ 

ኮሚቴነት የሚወከለ ሰዎች የሚከተለትን መስፈርቶች የሚያሟለ መሆን 

አሇባቸዉ፡፡ 

ሀ) የዕጩ መፈሇግ ሥራውን ጊዜ ሰጥተውና ጠንክረው ሇመስራት ፈቃዯኛ የሆኑ፤  

ሇ) ኃሊፊነታቸውን በሙለ ቁርጥኝነት፣ ፍትሃዊነትና ሃቀኝነት የሚወጡ፤ 

ሐ) ሚስጢርን የሚጠብቁና በሥነ-ምግባር የታነጹ መሆን አሇባቸዉ፡፡ 

1.7. የዕጩ መሌማይና ምርጫ ኮሚቴ አባሌ ውዴዴር ሇሚካሄዴበት የኃሊፊነት ቦታ 

በዕጩነት ቀርቦ የሚወዲዯር ከሆነ በመሌማይ ኮሚቴነት መመረጥ የሇበትም፡፡ 

1.8. የኮሚቴዉ ሰብሳቢ የኃሊፊነት ቦታዉ የሚመሇከተዉ መዯብ የበሊይ ኃሊፊ (ማሇትም 

ፕሬዚዲንት፣ ም/ፕሬዚዲንት፣ ዲይሬክተር፣ ዱን) የሚወክሇዉ ተወካይ ሲሆን ፀሐፊ 

በኮሚቴዉ ስምምነት ይመረጣሌ፡፡ 

አንቀጽ 9፡ የምሌመሊ እና ምርጫ ኮሚቴዎች ተግባርና ግዳታ 

9.1. የምሌመሊ እና ምርጫ ኮሚቴ ሰብሳቢ እና ፀሐፊ ስብሰባዎችን የሚያዘጋጁ ሲሆን 

የምሌመሊ፣ የማጣሪያ እና የምርጫ ሂዯትን ጊዜ ሰላዲ ጨምሮ የኮሚቴውን የአሰራር 

ዘዳዎች ያዘጋጃለ፡፡ 

9.2. ምሌመሊ እና ምርጫ ኮሚቴ የሚከተለት ኃሊፊነቶች ይኖሩታሌ፡፡ 

ሀ) የኃሊፊነት ቦታ ጥሪዉን በዪኒቨርሲቲዉ /በኮላጁ /በት/ቤቱ ማስታወቂያ ቦርዴ ሊይ 

እና እንዯ አስፈሊጊነቱ በላልች ግሌጽ በሆኑ ቦታዎች ሊይ የመሇጠፍ፤ 
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ሇ) ማስታወቂያ ሇወጣበት ሥራ መዯብ ተወዲዲሪዎች እንዱያመሇክቱ የማበረታታት፤ 

ሐ) ማስታወቂያ ሇወጣበት የሥራ መዯብ ሊይ በተወዲዲሩ አመሌካቾች የሚቀርቡ 

ማስረጃዎችን (ሇምሳላ፡- ማመሌከቻዎችን፣ የትምህርት ማስረጃዎችን፣ የሥራ 

ሌምድች እና  የምስክር ወረቀቶችን፣ ወዘተ) ተቀብል በአግባቡ መዝግቦ የመያዝ፤ 

መ) በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 ስር በተቀመጠው መስፈርት መሠረት ተወዲዲሪዎች 

ያቀረቡትን ማስረጃ ገምግሞ ዉጤት የማሳወቅ፤  

ሠ) ሇተወዲዲሪዎች ከስትራቴጂክ ዕቅዴ ግምገማ በፊት ያሇዉን ዉጤት ግሌጽ በሆነ 

ማስታወቂያ ቦርዴ ሊይ የመሇጠፍ፤  

ረ) እንዯየተወዲዲሪዎች ብዛት በዉጤታቸዉ ዯረጃ መሠረት ከ1-5 ዴረስ ያለትን 

ተወዲዲሪዎች ሇስትራቴጂክ ዕቅዴ ገሇጻ እንዱቀርቡ በማስታወቂያ የመጥራት እና 

ሇሚመሇከተዉ አካሌ የማሳወቅ፤  

ሰ) ከስትራቴጂክ ዕቅዴ ገሇጻ በፊት ባሇዉ ዉጤት ሊይ ተወዲዲሪዎች ቅሬታ 

ሉኖራቸዉ ስሇሚችሌ የቅሬታ ማቅረቢያ ጊዜ እስከ ሶስት ቀን በመስጠት 

የሚቀርቡ ቅሬታዎች ካለ በመመሪያዉ መሠረት በመፈተሽ የማስተካከሌ፤ 

ሸ) ማስታወቂያ ሇወጣበት ሥራ መዯብ ተወዲዲሪዎች ስትራቴጂክ ዕቅዴ እንዱያቀርቡ 

ሁኔታዎችን የማመቻቸት፤ 

ቀ) የምርጫ ሂዯቱን የመምራት፣ የማስተባበር፣ የመቆጣጠር፤ 

በ) የዕጩ ተወዲዲሪዎችን ውጤት መግሇጫና  ስም ዝርዝራቸውን ባገኙት ውጤት 

መሠረት ዯረጃቸዉን በማስታወቂያ ቦርዴ ሊይ በመሇጠፍ የማሳወቅ፤ 

ተ) የአጠቃሊይ ምርጫ ውጤት ከመቶ በመዯመር ሇሚመሇከተዉ የበሊይ ኃሊፊ ወይም 

የማቅረብ ግዳታ አሇባቸዉ፡፡ 

አንቀጽ 10፡ የአሰያየም ሂዯት 

10.1. ተጠሪነታቸዉ ሇፕሬዚዲንት የሆኑ ካምፓስ ዱኖች፣ ዲይሬክቶሬቶችና በስሩ ያለ 

ኦፊሰሮች እና ላልች ተመሳሳይ ዯረጃ ያሊቸዉ አመራሮች መሌማይና ምርጫ 

ኮሚቴዉ በሚያቀርበዉ የዉዴዴር ዉጤት መሠረት 1ኛ የወጣዉን ፕሬዚዲንቱ 

በቀጥታ ይሰይማሌ፡፡ 

10.2. ተጠሪነታቸዉ ሇምክትሌ ፕሬዚዲንቶች የሆኑ ዲይሬክተሮች፣ ዱኖች እና በስሩ 

ያለ ኦፊሰሮች እና ላልች ተመሳሳይ ዯረጃ ያሊቸዉ አመራሮች መሌማይና 
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ምርጫ ኮሚቴዉ በሚያቀርበዉ የዉዴዴር ዉጤት መሠረት 1ኛ የወጣዉን 

የሚመሇከተዉ ምክትሌ ፕሬዚዲንት በቀጥታ ይሰይማሌ፡፡ 

10.3. በኮላጅ ወይም ትምህርት ቤት ዯረጃ ተወዲዴረዉ የሚሰየሙ አስተባባሪዎችን 

መሌማይና ምርጫ ኮሚቴዉ በሚያቀርበዉ የዉዴዴር ዉጤት መሠረት 1ኛ 

የወጣ በሚመሇከተዉ በኮላጅ ወይም በትምህርት ቤት ዱኑ በቀጥታ ይሰየማሌ፡፡ 

አንቀጽ 11፡ የመካከሇኛና መሰረታዊ አመራሮች ምርጫና አሰያየም መመሌመያ 

መስፈርቶች 

11.1. ማንኛውም ተወዲዲሪ ሇዉዴዴሩ ሲያመሇክት ይጠቅመኛሌ የሚሊቸዉን ሁለን 

መረጃዎችንና ማስረጃዎችን አንዴ ሊይ ማስገባት አሇበት፡፡  

11.2. ማስታወቂያ የወጣበት ጊዜ ካሇቀ በኃሊ የትኛዉም ዓይነት መረጃም ሆነ ማስረጃ 

ማቅረብ አይቻሌም፡፡ 

11.3. የምሌመሊ ኮሚቴ  የዕጩ ተወዲዲሪዉን ሰነዴ መረጃዎችን አጣርቶ ባሳወቀ 

(በሇጠፈ) እስከ ሦስት (3) ቀናት ዉስጥ ቅሬታ ያሇዉ ዕጩ ተወዲዲሪ ቅሬታዉን 

ሇኮሚቴዉ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

11.4. የምሌመሊ ኮሚቴ  የዕጩ ተወዲዲሪዉን አጠቃሊይ ዉጤት አጣርቶ ባሳወቀ 

(በሇጠፈ) እስከ ሦስት (3) የሥራ ቀናት ብቻ በአጠቃሊይ ዉጤቱ ሊይ ቅሬታ 

ያሇዉ ዕጩ ተወዲዲሪ ቅሬታዉን ሇሚመሇከተዉ የበሊይ ኃሊፊ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

11.5. አንዴ ተወዲዲሪ ተወዲዴሮ ባሸነፈበት ቦታ ቢያንስ 6 ወር ሳያገሇግሌ በላሊ 

የኃሇፊነት ቦታ ሊይ መወዲዯር አይችሌም፡፡ 

አንቀጽ 12፡ የመካከሇኛ አመራር 

12.1. መርህ 

12.1.1. ማንኛውም ተወዲዲሪ በዚሁ የኃሊፊነት ቦታ ሇመወዲዯር በዪኒቨርሲቲዉ 

ቢያንስ 2 ዓመት ያገሇገሇና ሇቦታዉ በሚወዲዯርበት ወቅት ሙለ ጊዜዉን 

በሥራ ሊይ ያሇ መሆን አሇበት፡፡ ነገር ግን በሌዩ ሁኔታ የነባር መምህራን 

እጥረት ባሇባቸዉ ክፍልች በዪኒቨርሲቲዉ ሁሇት ዓመት ያገሇገሇ ዕጩ 

ተወዲዲሪ ቁጥር ከሦስት (3) በታች ሲሆን ከ2 ዓመት ዝቅ ሌሌ ይችሊሌ፡፡ 

12.2. የስራ ሌምዴ (15%) 

12.2.1. በሥራ ሊይ ሆኖ ሇተማረ መምህር ትምህርቱን ሲጨርስ ያገሇገሇበት 

አገሌግልት ሙለ የሚያዝ ሲሆን ሥራ ሊይ ሳይሆን ትምህርቱን ሇተከታተሇ 
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መምህር ትምህርቱን ጨርሶ ሲመሇስ ትምህርት ሊይ የቆየበት ጊዜ ሥራ 

ሌምዴ ሆኖ አይያዝም፡፡ 

ሀ) በዩኒቨርሲቲያችን እንዱሁም በላሊ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ የማስተማር 

ሥራ ያገሇገሇበት አንዴ ዓመት 1.5 ነጥብ ዋጋ ሲኖር 10 ዓመትና ከዚያ 

በሊይ ያገሇገሇ ሙለ ነጥብ (15%) ያገኛሌ፤ 

ሇ) በመንግስት መምህራን ኮላጅ፣ ቴክኒክና ሙያ ኮላጅ እና ተመሳሳይ ዯረጃ 

ባሊቸዉ የመንግስት የትምህርት ተቋማት ያገሇገሇበት አንዴ ዓመት 0.75 

ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

12.3. አካዲሚክ ማዕረግ እና ዯረጃ (40%) 

12.3.1. ሇክቸረር ------------------------------------------------------------------------- 20% 

12.3.2. 2ኛ ዱግሪ/ዱ.ቭ.ኤም/ጠቅሊሊ ሐኪም እና ረዲት ፕሮፌሰር ---------- 25% 

12.3.3. 2ኛ ዱግሪ/ዱ.ቭ.ኤም/ጠቅሊሊ ሐኪም እና ተባባሪ ፕሮፌሰር --------- 30% 

12.3.4. 3ኛ ዱግሪ/ስፔሻሉቲ/ሰብ ስፔሻሉቲ ዯረጀ እና ረዲት ፕሮፌሰር ---- 30% 

12.3.5. 3ኛ ዱግሪ/ስፔሻሉቲ/ሰብ ስፔሻሉቲ ዯረጃ እና ተባባሪ ፕሮፌሰር --- 35% 

12.3.6. 3ኛ ዱግሪ/ስፔሻሉቲ/ሰብ ስፔሻሉቲ ዯረጃ እና ፕሮፌሰር ------------- 40% 

12.4. የሥራ አፈጻጸም (5%)   

12.4.1. በመርህ ዯረጃ ዕጩ ተወዲዲሪ የሥራ አፈፃፀም ዉጤት የሚያገኘዉ የሁሇት 

ዓመት (4 ሴሚስተር) ተከታታይ የስራ አፈጻጸም ዉጤት ሲያቀርብ ነዉ፡፡ 

12.4.2. የዚህ ንዑስ አንቀጽ 12.4.1 ቢኖርም በሕግ አግባብ (ሇምሳላ፡- በወሉዴ፣ 

በህመም፣ በዩኒቨርሲቲዉ ፈቃዴ/ዕዉቅና ሇአጭር ጊዜ ሥሌጠና ከአንዴ 

ሴሚስተር ሊሌበሇጠ ጊዜ በመሄዴ፣ ወዘተ) ሥራ ሊይ ያሌነበረ ከሆነ ወዯ 

ሥራዉ ከተመሇሰ በኋሊ ሇዉዴዴር የሚያቀርበዉ የሥራ አፈጻጸም ተከታታይ 

ሁሇት ዓመት (4 ሴሚስተር) ካሌሞሊ ወይም ከሇላዉ ሇቀሪዉ ወይም ሙለ 

በሙለ በፈቃዴ ከመዉጣቱ በፊት ያለትን የመጨረሻዎቹን ተከታታይ የሥራ 

አፈጻጸሞችን አቅርቦ መወዲዯር ይችሊሌ፡፡ 

12.4.3. ሇትምህርት የተሊከ ወይም የዕረፍት ፈቃዴ (sabbatical leave) የወጣ 

መምህር ወዯ ሥራ ከተመሇሰ በኋሊ ሲወዲዯር ከትምህርት ወይም ከዕረፍት 

ፈቃዴ (sabbatical leave) በኋሊ የሚያቀርባቸዉ የሥራ አፈጻጸም ተከታታይ 

ሁሇት ዓመት (4 ሴሚስተር) ካሌሞሊ ወይም ከሇላዉ ሇቀሪዉ ወይም ሙለ 

በሙለ ሇትምህርት ከመሄደ ወይም የዕረፍት ፈቃዴ (sabbatical leave) 
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ከመዉጣቱ በፊት ያለትን የመጨረሻዎቹን ተከታታይ የሥራ አፈጻጸሞችን 

አቅርቦ መወዲዯር ይችሊሌ፡፡ 

12.5. የምርምር ዉጤቶች ህትመት (10%) 

12.5.1. የቀዴሞ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከጥቅምት 04/2013 ዓ/ም 

ጀምሮ ተፈፃሚ ባዯረገዉ የአካዲሚክ ሠራተኞች ዯረጃ ዕዴገት ስታንዲርዴ 

መሰረት በአሇም አቀፍ እና በኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር ተቀባይነት 

ባገኙና በሂዯት ሊይ ባለ የአካዯሚክ ሥራዎች አታሚ ተቋማት የታተመ 

የምርምር ህትመት ሥራ ዕጩ ተወዲዲሪዉ አቅርቦ መወዲዯር የሚችሌ ሲሆን 

12.5.2. በቀዴሞ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እዉቅና በተሰጣቸዉ ዓሇም 

አቀፍ መረጃ ቋቶች በተመዘገበ አታሚ ተቋማት የታተመ የህትመት ዉጤት 

ሥራ ከጥቅምት 04/2013 ዓ/ም በፊትም ሆነ በኋሊ 2 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

12.5.3.  በሀገር አቀፍ አታሚ ተቋማት የታተመ ህትመት ሆኖ እዉቅና ያገኘና 

እምፓክት ፋክተር ያሇዉ ከሆነ እያንዲንደ የህትመት ዉጤት ሥራ 2 ነጥብ 

ይኖረዋሌ፡፡ 

12.5.4. በሀገር አቀፍ አታሚ ተቋማት የታተመ ህትመት ሆኖ እዉቅና ያገኘና 

እምፓክት ፋክተር የላሇዉ ከሆነ እያንዲንደ የህትመት ዉጤት ሥራ 1.5 

ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡  

12.5.5. በሀገር አቀፍ አታሚ ተቋማት የታተመ ህትመት ሆኖ እዉቅና ያሊገኙና 

በሂዯት ሊይ ያለ ከሆነ እያንዲንደ የህትመት ዉጤት ሥራ 0.5 ነጥብ 

ይኖረዋሌ፡፡ 

13.1.1.  የቀዴሞ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጥቅምት 04/2013 ዓ/ም 

የአካዯሚክ ሰራተኞች የዯረጀ እዴገት ስታንዲርዴ ካወጣበት ቀን በፊት 

የታተመ የምርምር ህትመት ሥራ ሇዉዴዴር የሚያገሌግሌ ሆኖ በተከታታይ 

ሇ3 ዓመታት በቮሌዩም 3 (volume III) እና ከዚያ በሊይ በሆነ አታሚ ተቋማት 

(journal) የታተመ ህትመት ከሆነ አንዴ ህትመት 2 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

13.1.2. በወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ ጆርናሌ (Jouranl of science and inclusive 

development) የታተመ ህትመት ከሆነ አንዴ ህትመት 1 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

ሀ) ዕጩ ተወዲዲሪዉ ብቻዉን ባሳተመዉ በእያንዲንደ የምርምር ዉጤት 

ህትመት 2 ነጥብ ሲኖረዉ 5 እና ከዚያ በሊይ ያሇዉ ሙለ ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 
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ሇ) ዕጩ ተወዲዲሪዉ የመጀመሪያ አሳታሚ (first author) ሆኖ ባሳተማቸዉ 

በእያንዲንደ የምርምር ዉጤት ሥራ 1.6 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

ሐ) ዕጩ ተወዲዲሪዉ ኮርስፖንዴንግ አሳታሚ (corresponding author) ሆኖ 

ባሳተማቸዉ በእያንዲንደ የምርምር ዉጤት ሥራ 1.55 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

መ) በዚህ ንዑስ አንቀጽ (ሇ) እና (ሐ) ሥር የተገሇጹት እንዯተጠበቁ ሆኖ 

ኮረስፖንዴንግ አሳታሚ (corresponding author) እንዯ መጀመሪያ 

አሳታሚ (first author) ሆኖ ባሳተማቸዉ በእያንዲንደ የምርምር ዉጤት 

ሥራ 1.6 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

ሠ) ዕጩ ተወዲዲሪዉ አባሌ አሳታሚ (co-author) ሆኖ ባሳተማቸዉ 

በእያንዲንደ ህትመት ሥራ 2 ነጥብ ሇአጠቃሊይ አሳታሚዎች ቁጥር እኩሌ 

ተካፍል ዉጤት ይሰጣሌ፡፡ 

ረ) ከ (ሀ-ሠ) ከተዘረዘሩት የተሇያዩ አማራጭ ህትመት ሥራዎች ያሇዉ 

ተወዲዲሪ ከአማራጮቹ በተሻሇዉ በአንደ ብቻ ተጠቃሚ የሚሆን ሲሆን 

አጠቃሊይ ዉጤት ዴምር ከ10 መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

12.6. የምርምርና ማህበረሰብ አገሌግልት ተሳትፎ (5%) 

12.6.1. በቺፍ ምርምር፣ ማህበረሰብ አገሌግልትና ተክኖልጂ ሽግግር ዲይሬክተር 

ወይም በኮላጅ /በት/ቤት ዱን አቅራቢነት በዩኒቨርሲቲዉ ምርምርና 

ማህበረሰብ አገሌግልት ምክትሌ ፕሬዚዲንት ወይም በምርምር፣ ማህበረሰብ 

አገሌግልትና ተክኖልጂ ሽግግር ዲይሬክተር ማረጋገጫ የተሰጠባቸዉ 

የምርምር፣ ማህበረሰብ አገሌግልትና ተክኖልጂ ሽግግር አገሌግልቶች ወይም 

ሙያዊ አገሌግልቶች እያንዲንደ 1 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡  

12.6.2. አንዴን የማሀበረሰብ አገሌግልት ወይም የተክኖልጂ ሽግግር ሥራ ጀምሮ 

ያሊጠናቀቀ ተወዲዲሪ በፕሮጀክቱ የትግብራ ጊዜ ቆይታ ከሊይ በንዑስ አንቀጽ 

12.6.1 ሥር ከተዘረዘሩት ከሚመሇከታቸው ኃሊፊዎች ከአንደ የሰራበትን ጊዜ 

የሚገሌጽ ማረጋገጫ ሲያቀርብ አጠቃሊይ ፕሮጄክቱ ከሚያስገኘው ነጥብ 

በአወዲዲሪው ኮሚቴ ተሰሌቶ ነጥብ የሚሰጥ ሲሆን አጠቃሊይ ዉጤት ከ5 

መብሇጥ የሇበትም፡፡ 
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12.7. በዩኒቨርሲቲዉ ጉዲዮች ንቁ ተሳትፎ (3%) 

12.7.1. በዩኒቨርሲቲዉ፣ በዲይሬክቶሬት፣ በኮላጅ፣ በትምህርት ቤት እና በትምህርት 

ክፍሌ ሥር ባለ ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴ ሥራዎች ሊይ ያሇዉ ተሳትፎ 

ከሚመሇከተዉ አካሌ ማረጋገጫ ሲቀርብ ወይም እየሰራ መሆኑ ማርጋገጫ 

ሲቀርብ ሇእያንዲንደ ኮሚቴ ተሳትፎ አንዴ ነጥብ የሚሰጥ ሲሆን 3 እና ከዚያ 

በሊይ ያቀረበ ሙለ ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

12.8. ሙያዊ ሥሌጠና ምስክር ወረቀት (5%) 

12.8.1. ከፍተኛ ዱፕልማ (HDP = 3%)  

12.8.2. የእንግሌዘኛ ቋንቋ (ELIP = 2%) 

12.9. የአመራርነት ሌምዴ (7%)  

12.9.1. ሇተመሳሳይ የአመራሪነት ቦታ በተከታታይ ከሁሇት ዙር በሊይ መወዲዯር 

አይቻሌም፡፡ 

12.9.2. በወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ፣ መካከሇኛ ወይም መሰረታዊ አመራርነት 

ቦታ ሊይ እያገሇገሇ ያሇም ሆነ አገሌግል የወረዯ ሇአንዴ ዓመት 2 ነጥብ 

ያገኛሌ፡፡ 

12.9.3. በላልች መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በከፍተኛ፣ መካከሇኛ ወይም መሰረታዊ 

አመራርነት ቦታ ሊይ ያገሇገሇ ሇአንዴ ዓመት 1 ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

12.9.4. በመንግስት ኮላጆች በመሰረታዊ አመራርነት እና ከዚያ በሊይ ኃሊፊነት ቦታ 

ሊይ ያገሇገሇ ሇአንዴ ዓመት 0.5 ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

12.10. ስትራቴጂክ ዕቅዴ ዝግጅት እና ገሇጻ (10%) 

12.10.1. የዱን ምርጫ ዉዴዴር ስትራቴጂክ ዕቅዴ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7.3 

መሠረት በተዋቀረ ኮሚቴ አባሊት እና የኮላጅ ወይም የትምህርት ቤት 

መማክርት ይገመግማለ፡፡ የኮላጅ ወይም የትምህርት ቤት መማክርት 

አባሌ በጎዯሇበት የየትምህርት ክፍለ ተወካይ እና ኮሚቴዉ ይገመግማሌ፡፡ 

12.10.2. የዲይሬክተር ምርጫ ዉዴዴር ስትራቴጂክ ዕቅዴ በዚህ መመሪያ አንቀጽ 

7.1 መሠረት የተዋቀሩ ኮሚቴ አባሊትና የዩኒቨርሲቲዉ ሴኔት ይገመግማለ፡፡ 

አንቀጽ 13፡ መሰረታዊ አመራር 

13.2. መርህ 

13.2.1. ማንኛውም ተወዲዲሪ በዚሁ የኃሊፊነት ቦታ ሇመወዲዯር በዪኒቨርሲቲዉ 

ቢያንስ 2 ዓመት ያገሇገሇና ሇቦታዉ በሚወዲዯርበት ወቅት ሙለ ጊዜዉን 
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በሥራ ሊይ ያሇ መሆን አሇበት፡፡ ነገር ግን በሌዩ ሁኔታ የነባር መምህራን 

እጥረት ባሇባቸዉ ክፍልች በዪኒቨርሲቲዉ ሁሇት ዓመት ያገሇገሇ ዕጩ 

ተወዲዲሪ ቁጥር ከሦስት (3) በታች ሲሆን ከ2 ዓመት ዝቅ ሌሌ ይችሊሌ፡፡ 

13.3. የስራ ሌምዴ (15%) 

13.3.1. በሥራ ሊይ ሆኖ ሇተማረ መምህር ትምህርቱን ሲጨርስ ያገሇገሇበት 

አገሌግልት ሙለ የሚያዝ ሲሆን ሥራ ሊይ ሳይሆን ትምህርቱን ሇተከታተሇ 

መምህር ትምህርቱን ጨርሶ ሲመሇስ ትምህርት ሊይ የቆየበት ጊዜ ሥራ 

ሌምዴ ሆኖ አይያዝም፡፡ 

ሀ) በዩኒቨርሲቲያችን እንዱሁም በላሊ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ የማስተማር 

ሥራ ያገሇገሇበት አንዴ ዓመት 1.5 ነጥብ ዋጋ ሲኖር 10 ዓመትና ከዚያ 

በሊይ ያገሇገሇ ሙለ ነጥብ (15%) ያገኛሌ፤ 

ሇ) በመንግስት መምህራን ኮላጅ፣ ቴክኒክና ሙያ ኮላጅ እና ተመሳሳይ ዯረጃ 

ባሊቸዉ የመንግሥት የትምህርት ተቋማት ያገሇገሇበት አንዴ ዓመት 0.75 

ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

13.4. አካዲሚክ ማዕረግ እና ዯረጃ (40%) 

13.4.1. ሇክቸረር ------------------------------------------------------------------------- 20% 

13.4.2. 2ኛ ዱግሪ/ዱ.ቭ.ኤም/ጠቅሊሊ ሐኪም እና ረዲት ፕሮፌሰር ---------- 25% 

13.4.3. 2ኛ ዱግሪ/ዱ.ቭ.ኤም/ጠቅሊሊ ሐኪም እና ተባባሪ ፕሮፌሰር --------- 30% 

13.4.4. 3ኛ ዱግሪ/ስፔሻሉቲ/ሰብ ስፔሻሉቲ ዯረጀ እና ረዲት ፕሮፌሰር ---- 30% 

13.4.5. 3ኛ ዱግሪ/ስፔሻሉቲ/ሰብ ስፔሻሉቲ ዯረጃ እና ተባባሪ ፕሮፌሰር --- 35% 

13.4.6. 3ኛ ዱግሪ/ስፔሻሉቲ/ሰብ ስፔሻሉቲ ዯረጃ እና ፕሮፌሰር ------------- 40% 

13.5. የሥራ አፈጻጸም (5%)   

13.5.1. በመርህ ዯረጃ ዕጩ ተወዲዲሪ የሥራ አፈፃፀም ዉጤት የሚያገኘዉ 

የሁሇት ዓመት (4 ሴሚስተር) ተከታታይ የስራ አፈጻጸም ዉጤት ሲያቀርብ 

ነዉ፡፡ 

13.5.2. የዚህ ንዑስ አንቀጽ 12.4.1 ቢኖርም በሕግ አግባብ (ሇምሳላ፡- በወሉዴ፣ 

በህመም፣ በዩኒቨርሲቲዉ ፈቃዴ/ዕዉቅና ሇአጭር ጊዜ ሥሌጠና ከአንዴ 

ሴሚስተር ሊሌበሇጠ ጊዜ በመሄዴ፣ ወዘተ) ሥራ ሊይ ያሌነበረ ከሆነ ወዯ 

ሥራዉ ከተመሇሰ በኋሊ ሇዉዴዴር የሚያቀርበዉ የሥራ አፈጻጸም ተከታታይ 

ሁሇት ዓመት (4 ሴሚስተር) ካሌሞሊ ወይም ከሇላዉ ሇቀሪዉ ወይም ሙለ 
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በሙለ በፈቃዴ ከመዉጣቱ በፊት ያለትን የመጨረሻዎቹን ተከታታይ የሥራ 

አፈጻጸሞችን አቅርቦ መወዲዯር ይችሊሌ፡፡ 

13.5.3. ሇትምህርት የተሊከ ወይም የዕረፍት ፈቃዴ (sabbatical leave) የወጣ 

መምህር ወዯ ሥራ ከተመሇሰ በኋሊ ሲወዲዯር ከትምህርት ወይም ከዕረፍት 

ፈቃዴ (sabbatical leave) በኋሊ የሚያቀርባቸዉ የሥራ አፈጻጸም ተከታታይ 

ሁሇት ዓመት (4 ሴሚስተር) ካሌሞሊ ወይም ከሇላዉ ሇቀሪዉ ወይም ሙለ 

በሙለ ሇትምህርት ከመሄደ ወይም የዕረፍት ፈቃዴ (sabbatical leave) 

ከመዉጣቱ በፊት ያለትን የመጨረሻዎቹን ተከታታይ የሥራ አፈጻጸሞችን 

አቅርቦ መወዲዯር ይችሊሌ፡፡ 

13.6. የምርምር ዉጤቶች ህትመት (10%) 

12.10.3. የቀዴሞ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከጥቅምት 04/2013 ዓ/ም 

ጀምሮ ተፈፃሚ ባዯረገዉ የአካዲሚክ ሠራተኞች ዯረጃ ዕዴገት ስታንዲርዴ 

መሰረት በአሇም አቀፍ እና በኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር ተቀባይነት 

ባገኙና በሂዯት ሊይ ባለ የአካዯሚክ ሥራዎች አታሚ ተቋማት የታተመ 

የምርምር ህትመት ሥራ ዕጩ ተወዲዲሪዉ አቅርቦ መወዲዯር የሚችሌ ሲሆን 

12.10.4. በቀዴሞ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እዉቅና በተሰጣቸዉ 

ዓሇም አቀፍ መረጃ ቋቶች በተመዘገበ አታሚ ተቋማት  የታተመ የህትመት 

ዉጤት ሥራ ከጥቅምት 04/2013 ዓ/ም በፊትም ሆነ በኋሊ 2 ነጥብ 

ይኖረዋሌ፡፡ 

12.10.5.  በሀገር አቀፍ አታሚ ተቋማት የታተመ ህትመት ሆኖ እዉቅና ያገኘና 

እምፓክት ፋክተር ያሇዉ ከሆነ እያንዲንደ የህትመት ዉጤት ሥራ 2 ነጥብ 

ይኖረዋሌ፡፡ 

12.10.6. በሀገር አቀፍ አታሚ ተቋማት የታተመ ህትመት ሆኖ  እዉቅና ያገኘና 

እምፓክት ፋክተር የላሇዉ ከሆነ እያንዲንደ የህትመት ዉጤት ሥራ 1.5 

ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡  

12.10.7. በሀገር አቀፍ አታሚ ተቋማት የታተመ ህትመት ሆኖ እዉቅና ያሊገኙና 

በሂዯት ሊይ ያለ ከሆነ እያንዲንደ የህትመት ዉጤት ሥራ 0.5 ነጥብ 

ይኖረዋሌ፡፡ 

13.6.1.  የቀዴሞ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጥቅምት 04/2013 ዓ/ም 

የአካዯሚክ ሰራተኞች የዯረጀ እዴገት ስታንዲርዴ ካወጣበት ቀን በፊት 

የታተመ የምርምር ህትመት ሥራ ሇዉዴዴር የሚያገሌግሌ ሆኖ በተከታታይ 



17 

 

ሇ3 ዓመታት በቮሌዩም 3 (volume III) እና ከዚያ በሊይ በሆነ አታሚ ተቋማት 

(journal) የታተመ ህትመት ከሆነ አንዴ ህትመት 2 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

13.6.2. በወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ ጆርናሌ (Jouranl of science and inclusive 

development) የታተመ ህትመት ከሆነ አንዴ ህትመት 1 ነጥብ ክብዯት 

ይኖረዋሌ፡፡ 

ሀ) ዕጩ ተወዲዲሪዉ ብቻዉን ባሳተመዉ በእያንዲንደ የምርምር ዉጤት 

ህትመት 2 ነጥብ ሲኖረዉ 5 እና ከዚያ በሊይ ያሇዉ ሙለ ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

ሇ) ዕጩ ተወዲዲሪዉ የመጀመሪያ አሳታሚ (first author) ሆኖ ባሳተማቸዉ 

በእያንዲንደ የምርምር ዉጤት ሥራ 1.6 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

ሐ) ዕጩ ተወዲዲሪዉ ኮርስፖንዴንግ አሳታሚ (corresponding author) ሆኖ 

ባሳተማቸዉ በእያንዲንደ የምርምር ዉጤት ሥራ 1.55 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

መ) በዚህ ንዑስ አንቀጽ (ሇ) እና (ሐ) ሥር የተገሇጹት እንዯተጠበቁ ሆኖ 

ኮረስፖንዴንግ አሳታሚ (corresponding author) እንዯ መጀመሪያ 

አሳታሚ (first author) ሆኖ ባሳተማቸዉ በእያንዲንደ የምርምር ዉጤት 

ሥራ 1.6 ነጥብ ይኖረዋሌ፡፡ 

ሠ) ዕጩ ተወዲዲሪዉ አባሌ አሳታሚ (co-author) ሆኖ ባሳተማቸዉ 

በእያንዲንደ ህትመት ሥራ 2 ነጥብ ሇአጠቃሊይ አሳታሚዎች ቁጥር እኩሌ 

ተካፍል ዉጤት ይሰጣሌ፡፡ 

ረ) ከ (ሀ-ሠ) ከተዘረዘሩት የተሇያዩ አማራጭ ህትመት ሥራዎች ያሇዉ 

ተወዲዲሪ ከአማራጮቹ በተሻሇዉ በአንደ ብቻ ተጠቃሚ የሚሆን ሲሆን 

አጠቃሊይ ዉጤት ዴምር ከ10 መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

13.7. የምርምርና ማህበረሰብ አገሌግልት ተሳትፎ (5%) 

13.7.1. በቺፍ ምርምር፣ ማህበረሰብ አገሌግልትና ተክኖልጂ ሽግግር ዲይሬክተር 

ወይም በኮላጅ /በት/ቤት ዱን አቅራቢነት በዩኒቨርሲቲዉ ምርምርና 

ማህበረሰብ አገሌግልት ምክትሌ ፕሬዚዲንት ወይም በምርምር፣ ማህበረሰብ 

አገሌግልትና ተክኖልጂ ሽግግር ዲይሬክተር ማረጋገጫ የተሰጠባቸዉ 

የምርምር፣ ማህበረሰብ አገሌግልትና ተክኖልጂ ሽግግር አገሌግልቶች ወይም 

ሙያዊ አገሌግልቶች እያንዲንደ 1 ነጥብ ክብዯት ይኖሯሌ፡፡  
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13.7.2. አንዴን የማሀበረሰብ አገሌግልት ወይም የተክኖልጂ ሽግግር ሥራ ጀምሮ 

ያሊጠናቀቀ ተወዲዲሪ በፕሮጀክቱ የትግብራ ጊዜ ቆይታ ከሊይ በንዑስ አንቀጽ 

12.6.1 ሥር ከተዘረዘሩት ከሚመሇከታቸው ኃሊፊዎች ከአንደ የሰራበትን ጊዜ 

የሚገሌጽ ማረጋገጫ ሲያቀርብ አጠቃሊይ ፕሮጄክቱ ከሚያስገኘው ነጥብ 

በአወዲዲሪው ኮሚቴ ተሰሌቶ ነጥብ የሚሰጥ ሲሆን አጠቃሊይ ዉጤት ከ5 

መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

13.8. በዩኒቨርሲቲዉ ጉዲዮች ንቁ ተሳትፎ (3%) 

13.8.1. በዩኒቨርሲቲዉ፣ በዲይሬክቶሬት፣ በኮላጅ፣ በትምህርት ቤት እና 

በትምህርት ክፍሌ ሥር ባለ ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴ ሥራዎች ሊይ ያሇዉ 

ተሳትፎ ከሚመሇከተዉ አካሌ ማረጋገጫ ሲቀርብ ወይም እየሰራ መሆኑ 

ማርጋገጫ ሲቀርብ ሇእያንዲንደ ኮሚቴ ተሳትፎ አንዴ ነጥብ የሚሰጥ ሲሆን 3 

እና ከዚያ በሊይ ያቀረበ ሙለ ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

13.9. ሙያዊ ሥሌጠና ምስክር ወረቀት (5%) 

13.9.1. ከፍተኛ ዱፕልማ (HDP = 3%)  

13.9.2. የእንግሌዘኛ ቋንቋ (ELIP = 2%) 

13.10. የአመራርነት ሌምዴ (7%)  

13.10.1. ሇተመሳሳይ የአመራሪነት ቦታ በተከታታይ ከሁሇት ዙር በሊይ መወዲዯር 

አይቻሌም፡፡ 

13.10.2. በወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ፣ መካከሇኛ ወይም መሰረታዊ 

አመራርነት ቦታ ሊይ እያገሇገሇ ያሇም ሆነ አገሌግል የወረዯ ሇአንዴ ዓመት 2 

ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

13.10.3. በላልች መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በከፍተኛ፣ መካከሇኛ ወይም መሰረታዊ 

አመራርነት ቦታ ሊይ ያገሇገሇ ሇአንዴ ዓመት 1 ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

13.10.4. በመንግስት ኮላጆች በመሰረታዊ አመራርነት እና ከዚያ በሊይ ኃሊፊነት 

ቦታ ሊይ ያገሇገሇ ሇአንዴ ዓመት 0.5 ነጥብ ያገኛሌ፡፡ 

13.11. ስትራቴጂክ ዕቅዴ ዝግጅት እና ገሇጻ (10%) 

13.11.1.  የምክትሌ ዱን፣ የተባባሪ ዱን፣ የትምህርት ክፍሌ ኃሊፊ እና የኮላጅ 

ወይም የትምህርት ቤት አስተባባሪዎች ምርጫ ዉዴዴር ስትራቴጂክ ዕቅዴ 

በዚህ መመሪያ አንቀጽ 8 መሠረት በተዋቀረ ኮሚቴ አባሊት እና የኮላጅ 

ወይም የትምህርት ቤት መማክርት ይገመግማለ፡፡ የኮላጅ ወይም የትምህርት 
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ቤት መማክርት አባሌ በጎዯሇበት የየትምህርት ክፍለ ተወካይ እና ኮሚቴዉ 

ይገመግማሌ፡፡ 

አንቀጽ 14፡ የማበረታቻ ነጥቦች 

14.1. በመካከሇኛም ሆነ በመሰረታዊ አመራርነት ዉዴዴር ሊይ ሇሴት ተወዲዲሪዎች 

ማበረታቻ 7 ነጥብ ይሰጣሌ፡፡ 

14.2. በመካከሇኛም ሆነ በመሰረታዊ አመራርነት ዉዴዴር ሊይ ሇአካሌ ጉዲተኞች 

ማበረታቻ 10 ነጥብ ይሰጣሌ፡፡ 

14.3. በንዑስ አንቀጽ 14.1 እና 14.2 መሠረት በሚሰጡ ማበረታቻ ነጥቦች ዉጤት 

የሚያገኝ ተወዲዲሪ ከሁሇቱ በተሻሇዉ በአንደ ብቻ ተጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ ይህ 

በመካከሇኛም ሆነ በመሰረታዊ አመራርነት ዉዴዴር ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀጽ 15፡ የተሻረ መመሪያ 

ዩኒቨርሲቲያችን ሲጠቀምበት የነበረዉ የመካከሇኛና ዝቅተኛ አመራር አሰያየም 

የዉስጥ አሰራር መመሪያ ቁጥር 02/2011 በዚህ መመሪያ ተሽሯሌ፡፡ 

አንቀጽ 16፡ ማሻሻያዎች 

ይህ መመሪያ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ በዩኒቨርሲቲዉ ሴኔት ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 17፡ ይህ መመሪያ የሚጸናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ በዩኒቨርሲቲዉ አስተዲዯር ካዉንስሌ ከጸዯቀበት 04/05/2014 ቀን ጀምሮ 

የጸና ይሆናሌ፡፡  


