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ማስታወቂያ
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የህክምና ዶክተሮችን ማሰልጠን የሚያስችል አዲስ
ስርዓተ ትምህርት በመቅረጽ ተግባራዊ የማድረግ ስራ ሲሰራ መቆየቱ ይታወሳል፡፡

በተዘጋጀው ስርዓተ ትምህርት መሰረትም በተመረጡ 10 ዩኒቨርሲቲዎችና 3 ሆስፒታሎች የህክምና ዶክተሮችን ለስምንተኛ ጊዜ ተቀብሎ
ለማሰልጠን ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡ ስለሆነም ከዚህ በታች የተቀመጡትን መስፈርቶች የሚያሟሉ አመልካቾች በቀረበው ዝርዝር መሰረት በየምዝገባ
ቦታዎች እንድትመዘገቡ እናሳስባለን፡፡
1. የምልመላ መስፈርቶች
አመልካቹ/ቿ
1.1 ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያለው/ያላት መሆን ይኖርበታል/ይኖርባታል፡፡
1.2 በትምህርት ሚኒስቴር ዕውቅና ካላቸው ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በማንኛውም የጤና ሳይንስ ፕሮግራሞች ወይም በተፈጥሮ
ሳይንስ የትምህርት መስክ:1.2.1
1.2.2

በBSC እና BED ዲግሪ የተመረቀ/ች እና ሁለት ኣመት ያገለገለ/ች፡፡
ወይም
በዲኘሎማ
ለአራት
ዓመት
እና
ከዚያ
በላይ
ያገለገለ/ች
እና
የመጀመሪያ ድግሪ ኖሮት/ሯት አንድ ዓመት ያገለገለ/ች
1.3 የመመረቂያ አማካይ ውጤት (G.P.A) ለታዳጊ ክልል (የሱማሌ፣የአፋር፣የቤንሻንጉል ጉሙዝና የጋምቤላ ክልል ብሔር
ብሔረሰቦች ተወላጆች በክልሉ ውስጥ የተማሩ) እንዲሁም በኦሮሚያ እና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል
ውስጥ የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢ ብሔረሰቦች ለወንዶች 2.75/ሁለት ነጥብ ሰባት አምስት/ እና ከዚያ
በላይ ለሴቶች 2.50/ሁለት ነጥብ አምስት እና ከዚያ በላይ ሌሎች ታዳጊ ላልሆኑ ክልሎች ወንዶች 3.ዐዐ /ሦስት ነጥብ/እና
ከዚያ በላይ ሴቶች 2.75/ /ሁለት ነጥብ ሰባት አምስት እና ከዚያ በላይ፡
1.4
ዕድሜ 30 ዓመት እና በታች የሆነ/የሆነች
1.5 አመልካቾች የሚያቀርቡት የሥራ ልምድ ከግል ተቋም ከሆነ ግብር የከፈሉበትን ማስረጃ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
1.6 ለህክምና አገልግሎት ብቁ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የህክምና ማስረጃ ማቅረብ የሚችል /የምትችል/፡፡
1.7 ከሚሰራበት/ከምትሰራበት መስሪያቤት ማህበረሰቡን የማገልገል ኃላፊነቱን/ቷን መወጣት መቻሉን/መቻሏን፣ የሥራ ወይም
የሙያ ብቃቱን/ቷን፣ መልካም ሥነ ምግባርንና ከማንኛውም ሱስ ነፃ መሆኑን/መሆኗን የሚገልጽ የድጋፍ ደብዳቤ
ማቅረብ የሚችል/የምትችል፡፡
1.8 ከምረቃ በኋላ በየትኛውም የሃገሪቱ ክፍሎች ተመድቦ/ባ ለመሥራት ፈቃደኛ የሆነ/ች፡፡ ለዚህም የግዴታ ውል የሚገባ/የምትገባ፡፡
1.9 በስልጠና ወቅት ምንም ዓይነት የደመወዝ ክፍያ አለመኖሩን አውቆ/አውቃ ስልጠናውን ለመውሰድ ሙሉ ፈቃደኛ የሆነ/የሆነች
1.10. በተመደበበት/ችበት የማሰልጠኛ ተቋም ሄዶ/ዳ ለመማር ፈቃደኛ የሆነ/ች
1.11. በተመደበበት/ችበት የማሰልጠኛ ተቋም ሄዶ/ዳ ለመማር የጤና እና የቤተሰብ ችግር
የሌለበት/የሌለባት::
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2. የምዝገባ አፈፃፀም
የትምህርት ሚኒስቴር ድረ- ገጽ http://www.ethernet.edu.et ላይ የማመልከቻ ቅጽና ተጓዳኝ የምዝገባ ሠነድ
የተቀመጠ ስለሆነ አመልካቹ/ቿ የማመልከቻ ቅጹን ከድረ-ገጹ በመውሰድ (Download) በማድረግ ሞልተው
በአቅራቢያቸው በሚገኘው የምዝገባ ቦታ መመዝገብ ይችላሉ፡፡
3. የምዝገባ ጊዜ
ከታሕሣሥ 1-19/2011ዓ.ም ባሉት ተከታታይ የሥራ ቀናት ይሆናል፡፡
4. የምዝገባ ቦታዎች
4.1 አምቦ ዩኒቨርሲቲ
4.2 አክሱም ዩኒቨርሲቲ
4.3 ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ
4.4 ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ
4.5 ዲላ ዩኒቨርሲቲ
4.6 ድሬዳዋ
ዩኒቨርሲቲ
4.7 መዳወላቡ ዩኒቨርሲቲ
4.8 ወለጋ
ዩኒቨርሲቲ
4.9 ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ
4.10 ወሎ ዩኒቨርሲቲ
4.11 የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ - አዲስ አበባ
4.12 ይርጋለም ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ
- ይርጋዓለም
4.13 አዳማ ሆስፒታል
ሜዲካል ኮሌጅ - አዳማ
ከላይ
ከተጠቀሱት
ዩኒቨርሲቲዎች
ተወዳድረው
የመግቢያ
የሚያልፉ አመልካቾች፣ የሚሰለጥኑበት ቦታ በማዕከል በሚደረግ ምደባ ይወሰናል፡፡

መሥፈርቱንና

ፈተናውን

5. የሰልጣኞች አመላመል
በምልመላው መስፈርት መሠረት ለሥልጠና ብቁ የሆኑ ሰልጣኞች በሚሰጥ የጽሁፍና የቃል ፈተና ይለያሉ፡፡
6. ለሰልጣኞች የሚደረግ ድጋፍ
ለትምህርት
ብቁ ሆነው ለሚመረጡ
ሰልጣኞች
ለመደበኛ
ስልጠና
የሚሰጡ
የምግብና
የመኝታ አገልግሎቶች በመንግሥት ይሸፈናሉ፡፡
7. ሴት ሰልጣኞች ይበረታታሉ፡፡
8. መረጃ ስለማግኘት
ለሥልጠናው አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች ማለትም የምዝገባና የፈተና ቀኖች እና የምደባ ቦታ በፌዴራል ትምህርት
ሚኒስቴር ድረ- ገጽ http://www.ethernet.edu.et
ላይ
ማግኘት ይቻላል።
ጥብቅ ማሳሰቢያ፡-1. ሰልጣኞች ለስልጠና በሚቆዩበት ጊዜ እንደማንኛውም መደበኛ ተማሪ
በመንግስት የሚሸፈን ሲሆን ምንም አይነት ክፍያ/ደመወዝ/የማይሰጥ መሆኑን እንገልጻለን፡፡
2. የጤና እና የቤተሰብ ችግር እና ዝውውር የማናስተ ናግድ መሆኑን እናሣውቃለን፡፡
የሳይንስና ከ ፍ ተ ኛ ትምህርት ሚኒስቴር እና የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
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የምግብና የመኝታ አገልግሎት

