
በብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ንዑስ ዘርፍ የኢንዱስትሪ ዩኒቨርሲቲ ትስስር 
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በሀገራችን በተለያዩ ዘርፎች በርካታ ኢንዱስትሪዎች እየተስፋፉ ይገኛሉ፡፡ ይህም ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ 

ለሚደረገው ሽግግር ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ይታመናል፡፡ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ታዲያ በአመለካከት፣ በክህሎትና 

በዕውቀት ብቃት ያለው የሰው ኃይል ማዘጋጀት እንደሚገባ ሁሉንም ሰው የሚያስማማ ጉዳይ ነው፡፡  

ይህንን ዕውን ለማድረግ ደግሞ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚቀላቀሉ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ቁጥር 70 በመቶ መሆን 

እንደሚገባ በመንግስት ግልጽ አቅጣጫ ተሰጥቶበት እየተተገበረ ይገኛል፡፡ እነዚህ ተማሪዎች ታዲያ በንድፈ-ሀሳብ የተማሩትን 

እውቀት በተግባር እንዲያዳብሩትና ክህሎታቸውን እንዲያጎለብቱት ከትምህርት ዘርፋቸው ጋር ተዛማጅ ከሆኑ ኢንዱስትሪዎች 

ጋር ማስተሳሰር አስፈላጊ ነው፡፡  

በሀገራችን እየተመዘገበ ያለውን የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ለማረጋገጥ በትምህርትና ስልጠና፣ በምርምር ተቋማት እና 

በኢንዱስትሪ መካከል የሚፈጠረው ትስስር ወሳኝ ሚና እንዳለው ይታመናል፡፡ይህ ደግሞ የልማት ፕሮግራሞችንና 

የኢንዱስትሪ ተወዳዳሪነትን ከማረጋገጥ አንጻር ያደጉ ሀገራትን ቴክኖሎጂዎች በማፈላለግ፣ በመምረጥ፣ በመጠቀም፣ 

በማላመድና በተመሳሳይ ሂደቶች የከፍተኛ ትምህርት እና የምርምር ተቋማት ለኢንዱስትሪዎች የማማከር ድጋፍ እንዲሰጡ 

ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ 

እንዲሁም የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችና መምህራን፣ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ተቋማት ሰልጣኞችንና አሰልጣኞችን 

በኢንዱስትሪዎች ውስጥ የተግባር ስልጠና እንዲያገኙ ከማድረጉም በላይ በተቋማቱ መካከልም የሚፈጠረው ትስስር 

የመተባበር ባህል ለመፍጠር በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥነት ያለው አደረጃጀት፣ የአመራርና የክትትል ስርዓት ሊዘረጋለት የሚገባ 

መሆኑም አስፈላጊነቱ ታምኖበታል፡፡ 

ይሁንና ቀደም ባሉ አመታት ኢንዱስትሪዎች ምሩቃንን ከዩኒቨርሲቲዎች ከመቀበልና ከመቅጠር ባለፈ የጎላ ተሳትፎ 

አልነበራቸውም፡፡ መገለጫዎችም፡- በኢንዱስትሪ ዘርፍ የተሰማሩ  ባለሀብቶች ተማሪዎችን ተቀብለው ለማስተናገድ የፍላጎት 

አናሳ መሆኑ፣ አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች የነባር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ብቻ መቀበል፣ ተማሪዎችን ከተቀበሉም በኋላ ምንም 

ዓይነት መስሪያ እንዳይነኩ መከልከልና ቴክኒካል ዶክመንቶችን እንዲያዩ አለመፍቀድ ክፍተቶች ይስተዋሉ ነበር፡፡ 

ዩኒቨርሲቲዎችም ከኢንዱስትሪዎች ራሳቸውን አግለው የቆዩበት ጊዜ እንደነበርም ይታወቃል፡፡  

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በኢንተርንሺፕ ምክንያት የዩኒቨርሲቲዎችና የኢንዱስትሪዎች ግንኙነት አዲስ ቅርጽ እየያዘ የመጣ 

ቢሆንም አሁንም ችግሮችን ከመሰረቱ ለመፍታት ሁሉም ባለድርሻ አካላት በመቀራረብና አብሮ በመስራት የኢንዱስትሪዎችና 

የዩኒቨርስቲዎችን ትስስር እውን ማድረግ እንደሚገባ ብዙዎችን ባለጉዳዮች እያስማማ መጥቷል፡፡ 

በመሆኑም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የኢ.ፌ.ድ.ሪ አስፈፃሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 

691/2003 አንቀፅ 22(6) በተሰጠው ስልጣን መሠረት በመንግሥትና በግል የከፍተኛ ትምህርትና የምርምር ተቋማት እና 



በኢንዱስትሪው ዘርፍ መካከል ለምርምርና ቴክኖሎጂ ልማት እንቅስቃሴ የሚያግዝ ምቹ የርስበርስ ትስስርና ቅንጅታዊ አሠራር 

እንዲፈጠር ለማመቻቸት መመሪያ እንዲወጣ ተደርጓል፡፡ 

በመመሪያውም መሠረት ትስስሩ ሁለት የአደረጃጀት እርከኖች ያሉት ሲሆን፣ እነዚህም በብሔራዊ የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና 

ኢኖቬሽን ምክር ቤት ስር የሚደራጅ ብሔራዊ የትስስር ፎረም እና የልማት ኮሪደሮችን መሰረት አድርጎ የሚደራጅ ቀጠናዊ 

የትስስር ፎረም በመባል ይታወቃሉ፡፡ 

በመሆኑም በብሔራዊ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ምክር ቤት ሥር የተቋቋመው ብሔራዊ የኢንዱስትሪ ዩኒቨርስቲ ትስስር 

ፎረም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሰብሳቢነትና በትምህርት ሚኒስቴር ፀሐፊነት የሚመራ ሲሆን 16 አባላትንም አቅፎ 

የያዘ ነው፡፡ ይህ ደግሞ መንግስት ለኢንዱስትሪ-ዩኒቨርስቲ ትስስር ያለውን ልዩ ትኩረት የሚያመለክት ነው፡፡ 

ቀጠናዊ የዩኒቨርስቲ ኢንዱስትሪ ፎረምን መነሻ በማድረግም ለየዘርፎቹ ተስማሚ የሆኑ ትስስሮች እንዲካሄዱ የተፈቀደ ሲሆን 

የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በበላይነት የሚያስተባብረው የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ልማት 

የኢንዱስትሪ-ዩኒቨርሲቲ ትስስር ፎረምም ግንቦት 26/2006 ዓ/ም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር አቶ 

ታደሰ ኃይሌ በተገኙበት ተመስርቷል፡፡ 

የፎረሙ አባላትም በኢንጂነሪግ ዘርፍ ትምህርት የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች፣ የዘርፉ ኢንዱስትሪዎች እና የቴክኒክና ሙያ 

ትምህርት ስልጠና ተቋማት ሲሆኑ ዋነኛ ትኩረቱም በብረታ ብረትና ኢንጂነሪግ መስክ የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታና ሽግግር ሆኖ 

የጋራ ምርምር፣ ማማከር፣ ኢንተርንሺፕ፣ የግብይት ክህሎትን መፍጠርና የመሳሰሉትን እንደሚያካትት በሰነዱ ተመልክቷል፡፡ 

የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩትም የኢንዱስትሪ-ዩኒቨርሲቲ ትስስሩን በማስተባበር በበጀት አመቱ አጋማሽ 

ስድስት ቀጠናዎችን የለየ ሲሆን፣ እነዚህም የአዲስ አበባ ቀጠና 1 እና 2፣ የቢሸፍቱ ና የአዳማ ቀጠና፣ የመቀሌ ቀጠና፣ የጅማ 

ቀጠና እና የኮምቦልቻ ቀጠና ተብሎ ተለይቷል፡፡ ከኮምቦልቻ ቀጠና ውጭ በአምስቱ ቀጠናዎች የሚገኙ ዩኒቨሪሲቲዎችን 

በአካባቢያቸው ከሚገኙ የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኢንዱስትሪዎች ጋር ማስተሳሰር የተቻለ ሲሆን ከትስስሩ ባለፈም 

የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን እንዲጎበኙና የመግባቢያ ሰነድ እንዲፈራረሙ ተድርጓል፡፡ ለአብነትም፡- 

 የመቀሌ ቀጠና የመቀሌ ዩኒቨርሲቲን፣ ብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩትን፣ መስፍን ኢንዱስትሪያል 

ኢንጂነሪግን፣ በብረታ ብረት ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን የተደራጁትን አምስት ፍሌክሲብል ወርክሾፖች እና ሌሎች 

ባለድርሻ አካላትን ያቀፈ ሲሆን ዩኒቨርሲቲዎች ከኢንዱስትሪዎች ጋር የመግባቢያ ሰነድ እንዲፈራረሙ ተደርጓል፡፡ 

 የአዲስ አበባ ቀጠና 2 ደግሞ ደብረ ብርሀን ዩኒቨርሲቲን፣ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲንና ሶስት 

የቴክኒክና ሙያ ትምህር ስልጠና ተቋማትን ከ10 ኢንዱስትሪዎች ጋር የመግባቢያ ሰነድ እንዲፈራረሙ በማድረግ 

የጋራ ዕቅድ ያዘጋጁ ሲሆን በኢንዱስትሪዎችም የጉብኝት ፕሮግራም በማዘጋጀት ጠቃሚ ግብዓት ለማግኘት 

ተችሏል፡፡ 

 የአዳማና ቢሾፍቱ ቀጠናም የአዳማና ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲዎችን እና ሁለት የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ተቋማትን 

ከስምንት ኢንዱስትሪዎች ጋር የመግባቢያ ሰነድ የተፈራረሙና የጋራ ዕቅድ እንዲያዘጋጁ የተደረገ ሲሆን 

በኢንዱስትሪዎችም ጉብኝት በማድረግም ለትስስሩ አስፈላጊ ግብአቶችን አግኝተውበታል፡፡  



 በአዲስ አበባ ቀጠና 1 እና የጅማ ቀጠናም በተመሳሳይ መልኩ ዩኒቨርሲቲዎችንና የቴክኒክና ትምህርት ስልጠና 

ተቋማትን በአካባቢው ከሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ጋር  የመግባቢያ ሰነድ እንዲፈራረሙ በማድረግ ትስስሩን 

ለማጠንከር ተችሏል፡፡ 

 

ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከኢንዱስትሪዎች ጋር           የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ባለድርሻ አካላት  

  የመግበቢ ሰነድ ሲፈራረሙ                               ኢንዱስትሪዎችን ሲጎበኙ                                                 

በመሆኑም በ2007 ዓ.ም በትስስሩ ከሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች ማለትም፣ ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ ከሀዋሳና ከደብረ 

ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በኢንጂነሪግ የትምህርት ክፍል ከሚመረቁ ተማሪዎች መካከል 537ቱ በተደረገው የመግባቢያ ሰነድ 

መሠረት ለኢንተርንሺፕ ተለይተው በንድፈ ሀሳብ ያወቁትን ትምህርት በተግባር እንዲተገብሩት በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች 

እንደሚሰማሩ ታውቋል፡፡  

ይህ ደግሞ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን ለኢንዱስትሪዎች የማማከር እና የምርምር ተግባርን ሲፈጽሙ የዩኒቨርሲቲም 

ሆነ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ተቋማት ተማሪዎች ደግሞ በኢንተርንሺፕ ከኢንዱስትሪዎች የሙያና የክህሎት ስልጠና 

ሲያገኙ የኢንዱስትሪ-ዩኒቨርሲቲ ትስስሩ የተጠናከረና ተመጋጋቢ ከመሆኑም በላይ ሀገሪቱ የምትፈልገውን በዕውቀት፣ 

በክህሎትና በአመለካከት የዳበረ የሰው ኃይል ለማፍራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል፡፡ 


