د افغانستان د موکراتیک جمهوریت
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د عدلیی وزارت

رسمی جریده

شماره بیستم ( ) ۹۲جدی ۴۶۳۱

نمبر مسلسل ۹۲۲

 -۱مصوبه شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان پیرامون مقررره موسسرات تولیردی ام رار
با م اتب تخنی ی حرفوی وزارت تحصیالت عالی و مسل ی جمهوری د موکراتیک افغانستان.
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مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۹۱
۴۶۳۱/۶/۳
پیرامون مقرره موسسات تولیدی ام ار با م اتب تخنی ی حرفوی وزارت تحصیالت عالی و مسل ی جمهوری
دموکراتیک افغانستان
شترای تزیران جمةتری دمتکراتیک افغانستان تصتیب مینماید :
((مقررررم متسسررال تت یرردی بم ررار ررا م اتررب تونی ررت صرفررتی تزارل تصصرریهل یررا ت ت مس ر ت جمةررتری دمتکراتیررک
افغانستان منظتر اسل در جریدم رسمت نشر گردد )).
سلطانعلی کشتمند
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رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره موسسات تولیدی ام ار با م اتب تخنی ی حرفوی وزارت تحصیالت عالی و مسل ی جمهوری
دموکراتیک افغانستان
فصل اول
اح ام عمومی
ماده اول :
این مقررم منظتر سرازماندبت فاا یرل متسسرال تت یردی بم رار ت تنظریب مناسر ال متقا را منةرا را م اترب تونی رت صرفرتی
تضع گردیدم اسل .
ماده دوم :
منظرتر از ((متسسرا تت یردی بم رار)) تزارل ،ادارم ،متسسرا ،فا ری را استیشرن می رانیزم زرایترت ،کتفراتیرز ت سرازمان
بای اجتمایت اند کا را یرک م ترب تونی رت صرفرتی مر رتر تزارل تصصریهل یرا ت ت مسر ت در امرر تر یرا کرار گرران
مابر مسایدل می ند .
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ماده سوم :

ایجاد متسسا تت یدی بم ار ت تا ستگت من ا م تب تونی ت صرفتی ر اساس تصمیب مشرتر تزارل تصصریهل یرا ت ت
مسرر ت جمةررتری دمتکراتیررک افغانسررتان ،ررا تزارل بررا ،ادارال ،کمیتررا بررای دت تررت ت ارگانةررای مرکررزی سررازمانةای
کتفراتیفت ت اجتمایت صترل میگیرد .
ماده چهارم :

تزارل با ،کمیتا بای دت ترت ،متسسرال ،ادارال ،ارگانةرای مرکرزی سرازمانةای کرتفراتیفت ت اجتمرایت میتتاننرد فا ری را،
کاروانا استیشن می انیزم زرایتت ،کتفراتیفت یا فرتژم ساوتمانت مر تر وتد را کا از کادر کار گری مجررب ت تجةیرزال
تونی ت یصری ر وتردار اشد منصیث متسسا تت یدی بم ار تایین نماید .
فصل دوم

مناسبات متقابله موسسه تولیدی ام ار و م تب تخنی ی حرفوی
ماده پنجم :

مناس ال متقا ا متسسرا تت یردی بم رار ت م ترب تونی رت صرفرتی رر اسراس اص راب مرتانین ت مقرررال نافرم کشرتر تصرامیب
شترای تزیران جمةتری دمتکراتیک افغانستان ت این مقررم تنظیب میگردد .
ماده ششم :
متسسا تت یدی بم ار ت م تب تونی ت صرفتی کار مشتر
سازمان میدبند .

وتیش را در جةل مثمریل فرتسا ممتزش ت تر یا شراگردان
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ماده افتم :
متسسا تت یدی بم ار ت م تب تونی ت صرفرتی میتتاننرد مناسر ال دیگرر صقرتمت را کرا متضرمن ابرداز تا ریب ت تر یرا کرار
گری تدم ت مغایر اص اب متانین نافم کشتر ت این مقررم ن اشد ش ل فرتتتکتل تنظیب نمایند .
فصل سوم
وظایف اساسی موسسه تولیدی ام ار و م تب تخنی ی حرفوی
ماده اشتم :
متسسا تت یدی بم ار مسایدل ت بم اری بما جان ا را را م ترب تونی رت صرفرتی در امرر سرازماندبت ت فیشر رد فرتسرا
تا یب ت تر یا ا منظتر اجرای نقش شایستا ر قا کار گر در یرصا بای موت ز امتصاد م ت م متل میدارد .
ماده نهم :
تظایز اساست متسسا تت یدی بم ار از این مرار اسل :

ماده دام :
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-

مسایدل ا م تب تونی ت صرفتی در امر تر یا کادر بای مابر کارگری .
سةمگیری فاال در فرتسا تا یب ت تر یا شاگردان م تب تونی ت صرفتی .
تامین مصل کار ت ایجاد شرایر مساید جةل کار مثمر فارغان م تب تونی ت صرفتی .

متسسا تت یدی بم ار منظتر تامیل تظایز اساست امتر میل را انجاب میدبد :
 -۱کمک ا ادارم م تب در امر فمیرش جتانان ت انتواب رشتا تصصی ت .

 -۲تتظیز انجنیرران ،تونی رران ت کرار گرران مرابر صیرث ما رب در م ترب تونی رت صرفرتی در صرترتی ا ننرین تقاضرایت
امل مید .
 -۳دسترس گماشتن مصل کار مجةز ا تصةیزال ،ماشین مالل ت تسایل الزما کار ررای شراگردان م ترب تونی رت صرفرتی
جةل سفری نمتدن تر یقال تت یدی .
 -۴فرابب ساوتن شرایر مساید منظتر گمرانردن فراتیرک تت یردی مررا ح الیصرا فراتیرک تت یردی شراگردان م اترب تونی رت
صرفتی ت اجرای فرمایشال متسسا تت یدی بم ار .
 -۵مشنا ساوتن بما جان ا شاگردان ا متاید تونیک ت ورر ت تسایل تونی ت ت ت نا تژی مدرن ت میتتد بای جدید کار .
 -۶تةیا ا سا موصتص ت تسایل انفرادی مصتنیل کار ر ح نترمةای ماینا در دترم فراتیک تت یدی شاگردان .
 -۷تةیا تسایل ترانسفترتت جةل رفل ت ممد شاگردان ا مصل ممتزش ت فراتیک تت یدی .
 -۸تتظیز انجنیران ،تونی ران ت کار گرران مرابر جةرل ربمنرایت شراگردان در دترم فراتیرک تت یردی مررا ح شررایر میرل
صترل مت گیرد :
-

بنگاب مشنایت شاگردان ا تجةیزال جدید ت دسل مترد بای تازم ت نا تژی کا م ه در مترد ممتزش ندیدم اند .
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-

در صترل یدب متجتدیل ما ب ممتزش تت یدی در ترکشاپ با ت مصهل کار نا ر شرایر واص تت یدی .
در صترتی ا شاگردان یک گرتپ ،فراتیک تت یدی ورتد را در متسسرال موت رز ت یرادر یرین متسسرا در (ترایب)
شفل بای متفاتل سفری نمایند .
در سایر صاالتی ا متسسا تت یدی بم ار ت م تب تونی ت صرفتی متافقا مینمایند .

 -۹ایزاب متوصصین ،کار گران مابر ت کار شناسان تت یدی ا تتافح م تب تونی رت صرفرتی جةرل فیشر رد امرتر تر یرتی
شاگردان .
 -۱۱تامین صح مساتی شاگردان م تب تونی ت صرفتی در سرح سایر کارگران ت کارمندان متسسا از ربگرمر اسرتفادم از
کاخ بای فربنگت ت ک تتری ،ک پ ،کتا وانا ،استدیتب ت مصهل ترزشت .
 -۱۱اتوام تدا یر متمع جةل تامین مصل ت شرایر کار مرا ح رشتا تصصی ت فارغان .
ماده یازدام :
م تب تونی ت صرفتی تظایز متت را ا یةدم دارد :
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 -۱تر یا کارگران مابر مرا ح ا ضرترل متسسا تت یدی بم ار .

 -۲کمک ت مسایدل میتتدیک جةل ممتزش صرفتی کار گران در کار گام متسسا تت یدی بم ار .

 -۳مل مسایدل بای مم نا در امر ارتقای سرح مةارل کار گران متسسا تت یدی بم ار ر ح متافقا ررفین .
فصل چهارم

اح ام نهایی

ماده دوازدام :

فارغان م اتب تونی ت صرفتی در من ساصال کار تت یدی استوداب مت گردند کا فراتیک تت یردی ورتیش را در منجرا سرفری
کردم اشند .
ماده سیزدام :

م تررب تونی ررت صرفررتی ت متسسررا تت یرردی بم ررار امرره یررک مررام م ررل از مغررار فراتیررک تت یرردی فیرامررتن نگررتنگت فیش ر رد
فراتیک ،فرتتتکتل را کا صاتی مرا ب اساست میل اشد یقد مت کنند :
-

تاداد شاگردانی ا ا فراتیک ایزاب میشتند .
مدل ،شرایر ت ررز فیش رد فراتیک تت یدی .
مصهل کار .
اندازم مااش
تامین نیاز مندیةای تونیک مصتنیل کار ت تةیا ا سا موصتص کار .
فیش ینت سایر مرا ی ا ررفین ایفای من متافح اشند .

ماده چاردام :
این مقررم اد از نشر در جریدم رسمت نافم اسل .
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