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 باسالم و احترام 

 حقوق وتکالیف خود کند که کارکنان و کارفرمایان از طبق قانون کار، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از الزامات کارفرمایان است . این الزام قانونی ایجاب می

و کارفرما نماید .  در این مورد آگاه شوند از طرفی تهیه و اجرای صحیح و آگاهانه این تکلیف می تواند کمک بسیار بزرگی به ایجاد روابط منطقی بین کارکنان

در همین   رای طرح طبقه بندی مناسب و کارآمد در واحدهای مشمول قانون کار است .هدف از برگزاری این سمینار ارایه راه کارهای مناسب برای تهیه و اج

در فضایی  جرب ممندی یکی از اساتید  ان برنامه وبودجه استان تهران با بهرهموزش کارکنان دولت از سازممجوز آ دارای   شرکت سامان به اندیش راستا

 نماید:می ر گزابه شرح ذیل بر مطلوب دوره آموزشی 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 طبقه بندی مشاغل کارگری
 همایش های سامان به اندیشدر مرکز  16:00الی  8:30از ساعت  1397 ماه تیر 14شنبه پنج   : زمان و مکان برگزاری

 

 117451 شماره:

  30/03/97: تاریخ

 

  

 

 

:آموزشیصالحیت دارای مجوز تایید      

   )ویژه کارکنان دولت( استان تهرانسازمان برنامه و بودجه 

  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 اداره کل تشکیالت و آموزش شهرداری تهران
 

  مبانی قانونی و الزامات طبقه بندی مشاغل در قانون کار

مفاهیم و اهداف طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل      

معرفی اجمالی نظام امتیازی مورد عمل واحدهای مشمول قانون کار    

گام های الزم برای اجرا و پیاده سازی طبقه بندی مشاغل    

مرحله اول: تهیه طرح )تعیین گروه ها و سطوح شغلی،تخصیص امتیازات ، شناسنامه شغل و پست(      

معرفی روش تفکیک پست از شغل و مبانی نظری و عملی و کاربرد های آن    

نحوه تعیین امتیازات پست های دارای عامل سرپرستی و تشریح ضوابط پرداخت مزایای پست       

طرح )تطبیق باطرح ،نحوه محاسبه ضریب ریالی جدول مزد ،  مرحله دوم : اجرای   

 مزد سنوات یا پایه و ظوابط ناظر به تطبیق و سایر عناصر مزد مبنا(  

مکمل های طبقه بندی مشاغل : رتبه ، نظام ارتقاء گروه ، فوق العاده  جذب     

با حضور ارزشمند جناب 
آریاییآقای علی   

 

دارای کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی   
طبقه بندی مشاغل گروه رییس تشکیالت و  

 صنعتی سدید    

  مجری طرح های طبق بندی مشاغل برای
    شرکت های تابع قانون کار

داریامشاور مدیریت در زمینه سیستم های   
  سنلی و حقوق و دستمزدپر

  .درپایان به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد شد 
 "سازمان برنامه وبودجه استان تهران"کنندگانی که از سازمان یا شرکت دولتی معرفی می شوند گواهینامه معتبر در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت براساس مجوز ازبرای شرکت  توجه:

 صادر خواهد شد .
 
 شرایط ثبت نام :    
 ارسال معرفی نامه ازسازمان / شرکت متبوع باذکرشماره و تاریخ بروشور (1
          بانک ملت شعبه 41/17618043شماره  حساب جاریبه  خالصسه میلیون و دويست و پنجاه هزار ريال() ريال 000/250/3ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ (2

  (استاد،پذيرايی، بسته آموزشی و گواهی نامههزينه  شامل)به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد IR250120000000001761804341شبا  63594کد هفت تیر میدان

درنظر گرفته خواهد شد .% تخفیف  15نفر 8% و بیشتراز10نفر 8تا6%،5نفر 5تا3در صورت ثبت نام گروهی درکارگاه  توجه:  
 تایک هفته قبل از برگزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ،ارسال می گردد و درصورت  کتبی(انصراف فقط به صورت 3

  شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد. نخواهدپرداخت شهریه هزینه مسترد    
 خط( داخلی10) 88318550خصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن های خواهشمنداست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در   
  تماس حاصل فرمائید. 88318551و یا نمابر 88862779و یا شماره مستقیم  (112)  

     جهت اطالع از تقویم دوره های آموزشی و سمینارهای ویژه سال 1397 به آدرس سایت شرکتwww.sbaco.irمراجعه نمایید.   

 
 ، طبقه هشتم 95تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریم خان زند ، خیابان خردمند شمالی ، پالک  نشانی دبیرخانه :    
 Email:info@sbaco.ir            web:wwwsbaco.ir               88318551نمابر:       خط(10)  88318550تلفن : 

 
 

http://www.sbaco.ir/
http://www.sbaco.ir/

