2007 ዓ.ም

የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር
የአይሲቲ ስታንዳርዳይዜሽን እና ሬጉሌሽን ዳይሬክቶሬት

የብቃት ማረጋገጫ የሚሰጥባቸው የኢኮቴ ዘርፎች(Designations)

1

በመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ሚ/ር በኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ (ኢኮቴ) ዘርፍ
የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምዘና/ፈተና በመውሰዴ የሙያ ብቃታቸው እንዱረጋገጥ ሇሚፈሌጉ የዘርፉ
ባሇሙያዎች ምዘናውን ሇመውሰዴ የሚያስችሌ አጭር ማብራሪያ፡፡

1. መግቢያ
በመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ሚ/ር በኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ (ኢኮቴ) ዘርፍ
የሙያ ብቃት ማረጋገጫ መመዘኛን በመውሰዴ የሙያ ብቃታቸው እንዱረጋገጥ ሇሚፈሌጉ የዘርፉ
ባሇሙያዎች መመዘኛውን

ሇመውሰዴ መከተሌ የሚገባቸውን

አካሂዴን እና ማሟሊት ያሇባቸውን

ቅዴመ ሁኔታዎች ሇማመሊከት የወጣ ማብራሪያ
2. የብቃት ማረጋገጫ የሚሰጥባቸው የኢኮቴ ዘርፎች(Designations)
የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የሚሰጥባቸው የኢኮቴ ዘርፎች (Designations)

ተ.ቁ
1

የሙያው ዘርፍ( Designations)
Certified Software Development
Professional

2

Certified System Analysis and
Design Professional

3

Certified Network Design and
Management Professional

4

Certified System Administration
Professional

5

Certified Computer Hardware
Maintenance Professional

6

Certified System Security
Professional

7

Certified Database Administration
Professional

8

Certified ICT Project Management
Professional
2

ኮዴ

አሰተያየት

9

Certified Web Design and
Development Professional

3. የሙያ ብቃት ምዘና ሂዯት
በኢኮቴ

ዘርፍ

የሙያ

ብቃት

ማረጋገጫ

ምዘና

ሇመውሰዴ የሚፈሌጉ

ባሇሙያዎች፣

ምዘናውን

ሇመውሰዴ የሚያበቃቸውን ምዝገባ፣ የሰነዴ ግምገማ፤ የምዘና ቀነ-ቀጠሮ አወሳሰዴ፣ የምዘናው አሰጣጥ
እና ውጤት አገሊሇጽ ከዚህ በታች በተዘረዘረው ቅዯም ተከተሌ መሠረት ማከናወን ይገባቸዋሌ፡፡

3.1.

ምዝገባ

በኢኮቴ ዘርፍ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምዘና ሇመውሰዴ የሚፈሌጉ ባሇሙያዎች አስቀዴሞ ምዝገባ
ማካሄዴ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በመሆኑም፣ ማንኛውም ባሇሙያ የሙያ ብቃቱን ማረጋገጫ ምዘና ሇመውሰዴ
በሚፈሌግበት ጊዜ፣ አስቀዴሞ የሙያ ብቃቱን ወዯሚያረጋግጠው አካሌ በግንባር በመቅረብ እና ሇምዝገባ
መሟሊት ያሇባቸውን ሰነድች/መረጃዎች

በማቅረብ ምዝገባ ማዴረግ አሇበት፡፡ አንዴ ባሇሙያ፣ አስቀዴሞ

ምዝገባ ሳያዯርግ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምዘና መውሰዴ አይችሌም፡፡

በምዝገባ ወቅት የሚጠየቁ መረጃዎች እና መሟሊት ያሇባቸው ጉዲዮች፡
 የግሌ መረጃዎች (ሙለ ሥም፣ ጾታ፣ እዴሜ፣ …)፤
 አዴራሻ (የመኖሪያ አዴራሻ፣ ስሌክ፣ ኢ-ሜይሌ፣ ፖስታ ሳ.ቁ)፤
 የትምህርት ማስረጃዎች፤ቢያንስ የመጀመሪያ ዱግሪ እና ከዚያ በሊይ
 መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም የመንጃ ፈቃዴ፡፡

አንዴ ባሇሙያ ምዘናውን ሇመውሰዴ ይችሌ ዘንዴ የሚከተለትን ተግባራት በተገቢው ሁኔታ ማከናወን
ይገባዋሌ፡፡
 ምዝገባውን እንዱያከናውን ከተመዯበው ሙያተኛ ዘንዴ በአካሌ በመቅረብ እና ሇምዝገባ
የሚጠየቁ ሰነድችን በማሟሊት መመዝገብ አሇበት፡፡
 ምዝገባውን ከሚያካሂዯው ባሇሙያ በሚሰጥ መግሇጫ መሠረት በትክክሌ ተፈሊጊ ሰነድችን
አሟሌቶ ማቅረብ፣
 የምዘና ቀነ-ቀጠሮ እና ሰዓትን ማወቅ እና በምዘናው ቀን ተይዞ የሚመጣ መሇያ ቁጥርን
መረከብ፣
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 በምዘናው ቀን እና በተመዯበው ክፍሇ ጊዜ መሇያ ቁጥሩን ይዞ በመቅረብ ምዘናውን
መውሰዴ፣
 ከአጠቃሊይ ውጤት በኋሊ ብቃቱ ሲረጋገጥ የምስክር ወረቀት መውሰዴ፡፡

3.2.

የሰነዴ ግምገማ

ሰነዴ ማሇት የሙያ ብቀቱን ምዘና ሇመውሰዴ የሚፈሌጉ ባሇሙያዎች የሙያ ብቃት ምዘናውን
ሇሚሰጠው

አካሌ ማቅረብ የሚጠበቅባቸው መረጃዎች ሲሆኑ፣ የሰነዴ ግምገማ ማሇት የሙያ ብቃቱን

የሚያረጋግጠው አካሌ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ሇመውሰዴ

ጥያቄ ካቀረቡ ባሇሙያዎች የቀረቡሇትን

መረጃዎች ትክክሇኛነት ሇማጣራት የሚያከናወን ተግባር ነው፡፡

በዚሁም

መሠረት

የሙያ

ብቃት

ምዘናውን

ሇመውሰዴ

የሚፈሌጉ

ባሇሙያዎች

ሉያቀርቧቸው/ሉያሟሎቸው የሚገቡ ሰነድች የሚከተለት ናቸው፡ ስሇተማሩት ትምህርት የሚገሌጽ

የትምህርት ማስረጃ ኮፒ ከነኦርጅናለ (Educational

Qualification)፣ ቢያንስ የመጀመሪያ ዱግሪ
 አጠቃሊይ የሥራ ሌምዴ ማስረጃዎች ኮፒ ከነኦርጅናለ

(General Work Experience)፣

 የሙያ ብቃት ምዘና ሇመውሰዴ ከተጠየቀበት የሙያ ዘርፍ

ጋር ተዘማጅነት ያሇው የሥራ

ሇምዴ ኮፒ ከነኦርጅናለ ማስረጃ (Specific work Experience)፣
 የሙያ ብቃት ምዘና ሇመውሰዴ

ከተጠየቀበት የሙያ ዘርፍ ጋር ተዘማጅነት ያሇው

የተረጋገጠ

የካምፓኒ የሙያ ብቃት የምስክር ወረቀት ኮፒ ከነኦርጅናለ (Vender Certification)፣
 የሙያ

ብቃት

የሚጠይቃችው

ምዘና

ሇመውሰዴ

የትምህረት

በተጠየቀበት

ዓይነቶች

የሙያ

መወሰዲቸውን

ዘርፍ

የሚያሳይ

በቅዴሚያ
ማስረጃ

እንዱወሰደ

(Compulsary

Courses)፣
 ላልች አስፈሊጊ የሆኑ እና መታየት አሇባቸው የሚባለ ሰነድች ካለ ወዯፊት ሉካተቱ ይችሊለ፡፡

3.3.

የምዘና ቀነ-ቀጠሮ

የምዘና ቀን ማሇት የሙያ

ብቃት በሚያረጋግጠው አካሌ በኩሌ የሙያ ብቃት ምዘናውን ሇመውሰዴ

ጥያቄ ሊቀረበው ባሇሙያ ምዘናውን እንዱወስዴ የተያዘሇት ቀን ማሇት ነው፡፡ የምዘና መውሰጃው
ቀጠሮ

ቀነ

ምዘናው በሚሰጠው አካሌ የሚወሰን ሆኖ እንዯ አስፈሊጊነቱ ታይቶ መሻሻሌ ሉዯረግበት

ይችሊሌ፡፡
የሙያ ብቃት ምዘና የሚሰጠው

አካሌ ምዘናውን ሇመውሰዴ ሇተመዘገበው ባሇሙያ የምዝገባ ካርዴ

(Slip) የሚሰጥ ሲሆን፣ ባሇሙያው ይኽን የምዝገባ ካርዴ በቀጠሮው ቀን ሇምዘና ወዯ መመዘኛ ማዕከለ
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ሲመጣ ይዞት የመምጣት ግዳታ አሇበት፡፡ ይህ ካርዴ ምዘናው በሚሰጥበት ቀን ካሌቀረበ፣ ምዘናውን
መውሰዴ አይቻሌም፡፡ አንዴ የምዘና ካርዴ ቁጥር ምዘና ሇተጠየቀበት ዘርፍ ሇአንዴ ጊዜ ብቻ ያገሇግሊሌ፡፡

3.4.

የምዘና አወሳሰዴ እና ውጤት አሰጣጥ

የምዘናው አወሳሰዴን በተመሇከተ፣ ምዘናውን ሇመውሰዴ የተመዘገበው እና የምዘና መውሰጃ ቀን
የተያዘሇት ባሇሙያ የምዘና መውሰጃ ማዕከሌ ዴረስ በአካሌ በመቅረብ እና የተሰጠውን የምዘና መውሰጃ
ቀነ ቀጠሮ ካርዴ ቁጥር በማሳየት በተያዘሇት ቀንና ሰዓት ምዘናውን መውሰዴ አሇበት፡፡ ምዘናው
የሚሰጠው በኮምፒዩተር በመታገዝ ነው፡፡ አንዴ የምዘና ዘርፍ(Designation) 40 ጥያቄዎችን እንዱይዝ
የተዯረገ ሲሆን፣ እነዚህንም ጥያቄዎች ምዘናውን የሚወስዯው አካሌ በአንዴ ሰዓት ጊዜ ውስጥ
መሌሶችን በመስጠት መጨረስ ይገባዋሌ፡፡ ምዘናውን ሚወስዯው አካሌ የተወሰኑሇትን ጥያቄዎች
በተሰጠው የጊዜ ገዯብ ማጠናቀቅ ባይችሌ፣ የምዘናው ውጤት መሌስ በተሰጠባችው ጥያቄዎች ሊይ ብቻ
ይወሰናሌ፡፡ ይኽም፣ ሇምዘና ከተመዯበው ሰዓት ውጭ ዓይነት ተጨማሪ ሰዓት ምዘናውን በሚሰጠው
አካሌ በኩሌ መስጠት የማይቻሌ መሆኑን ነው፡፡
በምዘናው

ወቅት

ምንም

ዓይነት

የመረጃ

ምንጮችን

መጠቀም

እና

ማየት

የማይቻሌ

ሲሆን

በተጨማሪም ከላሊ ምዘና ከሚወስዴ ሙያተኛ ጋር ንግግርም ሆነ ሀሳብ መሇዋወጥ ወይም እርዲታ
መጠየቅ በጥብቅ የተከሇከሇ ነው፡፡ ይህ ሆኖ ቢገኝ ግን ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ የምዘናው ውጤት
ሙለ በሙለ እንዱሰረዝ የሚዯረግ ሲሆን፣ በቀጣይ ጊዜያቶችም መ/ቤቱ አስፈሊጊውን የሥነምግባር
ቅጣት ሉጥሌ ይችሊሌ፡፡
የጽሑፍ ምዘናው ውጤት ባሇሙያው ምዘናውን ወስድ እንዯጨረሰ ወዱያውኑ(Authomatically) ሇምዘና
መውሰጃ የተቀመጠበት ኮምፒዩተር የሚገሌጽሇት ሲሆን የብቃት ማረጋገጥ አጠቃሊይ የምዘና የግምገማ
ውጤትን በተመሇከተ ግን የሁሇት ምዘና ክፍልች ዴምር ውጤት ይሆናሌ፡፡ ይኸውም፡-

1ኛ/ የሰነዴ ግምገማ ውጤት
ምዘና የወሰዯውን ሙያተኛ የትምህረት ዯረጃ፣ አጠቃሊይ የሥራ ሌምዴ፣ ምዘና ሇመውሰዴ ከተጠየቀው
ዘርፍ ጋር ተዛማጅነት ያሇው የሥራ ሌምዴ እና ከተጠየቀው የሙያ ብቃት ምዘና ጋር ተዛማጅነት
ያሇው የካምፓኒ የምስክር ወረቀት ከአጠቃሊይ የምዘና ውጤት 60 ፐርሰንት የሚይዝ ይሆናሌ፡፡

2ኛ/ የጽሑፍ ፈተና ውጤት
የጹሑፍ ምዘና በኮምፒዩተር በመታገዝ የሚወሰዴ ሲሆን ከአጠቃሊይ
የሚይዝ ነው፡፡
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የምዘና

ውጤት 40 ፐርሰንት

የአንዴ የሙያ ብቃት ምዘና የወሰዯ ሙያተኛ ምዘናውን ከወሰዯ በኋሊ

የማሇፍ እና ያሇማሇፍ ሁኔታ

የሚወሰነው ከሊይ በተራ ቁጥር 1 እና 2 ሊይ በተቀመጡ የግምገማ ውጤቶች አማካኝነት ሲሆን፣ በዚሁ
መሠረት ባሇሙያው ምዘናውን ሇማሇፍ በሁሇቱም መስፈርቶች በእያንዲንዲቸው ቢያንስ ከግማሽ በሊይ
ማምጣት እና አጠቃሊይ ዴምር ውጤቱም 55 ፐርሰንት እና ከዚያ በሊይ መሆን ይገባዋሌ፡፡
ምዘናውን

የሚሰጠው

አካሌ

አጠቃሊይ

ምዘናውን

ሊሇፉ

ባሇሙያዎች

በተዘኑበት

የሙያ

ዘርፍ(Designation) ምዘናውን ስሇማሇፋቸው የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፊኬት ይሰጣሌ፡፡ ይህ የምስክር
ወረቀት (Certificate) ዋጋ ኖሮት የሚያገሇግሇው ባሇሙያው ሰርተፊኬቱን ከወሰዯበት ቀን አንስቶ እሰከ
ሁሇት (2) ዓመት ብቻ ነው፡፡

በአንዴ የሙያ ዘርፍ የተገኘ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት (Certificate) በየሁሇት
ዓመቱ መታዯስ ስሊሇበት፣ ባሇሙያው ያገኘውን የምስክር ወረቀት ሇማሳዯስ ይችሌ ዘንዴ፣ የምስክር
ወረቀቱ የአገሌግልት ጊዜ ከሚያሌፍበት ቀን (Expiry Date) ከአንዴ ወር ባሊነሰ ጊዜ ውስጥ ቀዴሞ
ማመሌከት አሇበት፡፡
4. የሙያ ብቃት ምዘና ክፍያን በተመሇከተ
የሙያ ብቃት ምዘናውን የሚሰጠው አካሌ እንዯ አስፈሊጊነቱ ሇሙያተኞች ሇሚሰጣቸው የሙያ ብቃት
መመዘኛዎች ምዘናውን ሇመስጠት በሚየዯርጋቸው የሥራ እንቅስቃሴዎች ሇሚያወጣቸው ወጪዎች
ማካካሻ የሚሆን ክፍያ የሙያ ብቃት ሇመውሰዴ ከጠየቀው ሙያተኛ ይሰበስባሌ፡፡ ይሁን እና በአሁኑ
ወቀት ክፍያውን በተመሇከተ የተዘጋጀው ሰነዴ ላልች የሚመሇከታቸው አካሊት አይተውት እስከሚጸዴቅ
ዴረስ ክፍያው ተግባራዊ አይሆንም፡፡
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