
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርት ስልጠና ጥራትና ሙያ ብቃት ምዘና 
ማረጋገጫ ባለስልጣን 

በአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ የማማከር አገልግሎት እውቅና ወይም እድሳት ለመስጠት የተዘጋጀ 
ቼክሊስት 

/ከቅድመ መደበኛ እስከ መሰናዶ/ 

የተቋሙ ስም------------------------------ 

ክፍለ ከተማ---------------------------- ወረዳ---------- የቤት ቁጥር------------ 

ተ.ቁ መስፈርቶች ለስታንዳርዱ 
የተሰጠው 
ክብደት 

ማዕከሉ ያገኘው 
ነጥብ 

ምርመራ 

1 የትምህርት ዝግጅት 25%   
 1.1 ለዲፕሎማ 15%   
 1.2. ለመጀመሪያ ድግሪ 20%   
 1.3. ለሁለተኛ ድግሪ 22%   
 1.4. ለሶስተኛ ድግሪ 25%   
2 በመምህርነት/በር/መምህርነት/በሱፐርቫይዘርነት/ 

በትምህርት ባለሙያነት ያለው/ያላት  
የስራ ልምድ 

10%   

 2.1. ለዲፕሎማ     
  10 ዓመት የስራ ልምድ 5%   
  12 ዓመት የስራ ልምድ 5.5%   
  14 ዓመት የስራ ልምድ 6%   
  16 ዓመት የስራ ልምድ 6.5%   
  18 ዓመት የስራ ልምድ 7%   
  20 ዓመት የስራ ልምድ 7.5%   
  22 ዓመት የስራ ልምድ 8%   
  24 ዓመት የስራ ልምድ 8.5%   
  26 ዓመት የስራ ልምድ 9%   
  28 ዓመትና በላይ የስራ ልምድ 10%   
 2.2. ለመጀመሪያ ድግሪና በላይ    
  5 ዓመት የስራ ልምድ 5%   
  6 ዓመት የስራ ልምድ 5.5%   
  7 ዓመት የስራ ልምድ 6%   
  8 ዓመት የስራ ልምድ 6.5%   
  9 ዓመት የስራ ልምድ 7%   
  10 ዓመት የስራ ልምድ 7.5%   
  11 ዓመት የስራ ልምድ 8%   
  12 ዓመት የስራ ልምድ 8.5%   
  13 ዓመት የስራ ልምድ 9%   



ተ.ቁ መስፈርቶች ለስታንዳርዱ 
የተሰጠው 
ክብደት 

ማዕከሉ ያገኘው 
ነጥብ 

ምርመራ 

  14 ዓመትና በላይ የስራ ልምድ 10%   
3. በትምህርት ዘርፍ የምርምር ስራ ብዛት 15%   
  አንድ ጥናትና ምርምር ለሰራ 5   
  ሁለት ጥናትና ምርምር ለሰራ 10   
  ሶስትና በላይ ጥናትና ምርምር ለሰራ 15   
4. የወሰዷቸው አጫጭር ስልጠናዎች  10%   
  ለ 1 ወርና በታች የስልጠና ሰርተፊኬት 1   
  ለ 2 ወር ስልጠና ለሚቀርብ ሰርተፊኬት 2   
  ለ 3 ወር ስልጠና ለሚቀርብ ሰርተፊኬት 3   
  ለ 4 ወር ስልጠና ለሚቀርብ ሰርተፊኬት 4   
  ለ 5 ወር ስልጠና ለሚቀርብ ሰርተፊኬት 5   
  ለ 6 ወር ስልጠና ለሚቀርብ ሰርተፊኬት 6   
  ለ 7 ወር ስልጠና ለሚቀርብ ሰርተፊኬት 7   
  ለ 8 ወር ስልጠና ለሚቀርብ ሰርተፊኬት 8   
  ለ 9 ወር ስልጠና ለሚቀርብ ሰርተፊኬት 9   
  ለ 10 ወርና በላይ ስልጠና ለሚቀርብ 

ሰርተፊኬት 
10   

5. ለፐብልኬሽን/ለህትመት/ 20%   
 5.1. ለመማር ማስተማርና ለስልጠና    

ያዘጋጀው ጽሁፍ 
8   

  አንድ ማኑዋል ያዘጋጀ/ች 4   
  ሁለት ማኑዋል ያዘጋጀ/ች 6   
  ሶስትና በላይ ማኑዋል ያዘጋጀ/ች 8   
 5.2. ለወርክ ሾፕ ያዘጋጀው/ችው ማኑዋሎች 6   
  አንድ ማኑዋል ያዘጋጀ/ች 2   
  ሁለት ማኑዋል ያዘጋጀ/ች 4   
  ሶስትና በላይ ማኑዋል ያዘጋጀ/ች 6   
 5.3.በመጽሄቶች ላይ ያወጧቸው ፅሁፎች 6   
  አንድ ጽሁፍ ከወጣ 2   
  ሁለት ጽሁፍ ከወጣ 4   
  ሶስት ጽሁፍ ከወጣ 6   
     
6. ቢዝነስ ፕላን/ፕሮጀክት ፕሮፖዛል / ለእውቅና 

ብቻ/ 
5%   

7. ፕሮፌሽናል ሪከመንዴሽን /professional 
Recommendation/ 

5%   

  ሶስትና ከዚያ በላይ ሪኮሜንድ ከሆነ 5%   
  ሁለት ከሆነ 3%   
  አንድ ከሆነ 2%   



ተ.ቁ መስፈርቶች ለስታንዳርዱ 
የተሰጠው 
ክብደት 

ማዕከሉ ያገኘው 
ነጥብ 

ምርመራ 

  ምንም ከሌለው 0   
8. የአስተዳደር ቢሮና አደረጃጀት 10%   
  የአስተዳደር ወንበርና ጠረንጴዛ  

/1ተሽከርካሪ ወንበርና ባለ ኪስ  ጠረንጴዛ/ 
2%   

  አንድ ኮምፒዩተር ከነፕሪንተሩ 2%   
  አራት ወንበርና 1 የመሰብሰቢያ ጠረንጴዛ 2%   
  ልዩ ልዩ የጽህፈት መሳሪያዎች 2%   
  ፋይል ካቢኔት 2%   

 

የውጤት ማጠቃለያ ቅጽ 

ተ.ቁ መስፈርቶች ለስታንዳርዱ 
የተሰጠው ክብደት 

ማዕከሉ 
ያገኘው 
ነጥብ 

ምርመራ 

1. የትምህርት ዝግጅት 25%   
2. የስራ ልምድ 10%   
3. በትምህርት ዘርፍ የምርምር ስራ ብዛት 15%   
4. የወሰዷቸው አጫጭር ስልጠናዎች 10%   
5. ለፐብልኬሽን /ለህትመት/ 20%   
6. ቢዝነስ ፕላን/ፕሮጀክት 

ፕሮፖዛል/ለእውቅና ብቻ 
5%   

7. ፕሮፌሽናል ሪከመንዴሽን 5%   
8. የአስተዳደር ቢሮና አደረጃጀት 10%   
 ጠቅላላ የመመዘኛ ነጥብ ድምር     100%   
 የማማከር ማዕከሉ ያገኘው ነጥብ    
     

ማዕከሉ ሊያስተካክላቸው የሚገቡ በባለሙያዎች የተሰጡ አስተያየቶች ፡- 

1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ግምገማውን ያካሄዱት ባለሙያዎች፡- 

1. ስም------------------------------------ፊርማ------------------- ቀን--------------------- 
2. ስም------------------------------------ፊርማ--------------------ቀን---------------------- 

 


