
 شنبهسه 
 

قراردادهای کار و افتراق آن با ساير •
 قراردادها

قراردادهای موقت واليحه بهسازی •
 قرارداد موقت کار

 ارکان صحت انعقاد قراردادکار•
مزد،مزايا و نحوه محاسبه فوق العاده •

 ها
کار آثار تکرار و تمديد قراردادهای •

 با مدت موقت
بررسی موارد خاتمه قرارداد •

کار(مقررات مربوط به بازنشستگی ، 
ازکارافتادگی کلی و جزئی ، انقضاء 

 مدت ، استعفا و فوت کارگر)
 تعليق قراردادهای کار•
آثار مترتب برتعليق قراردادهای کار •

 و مقررات ناظربرآن
 مبنای محاسبه مزايای پايان کار•
 قانون  ٧و ماده  ٢٧بررسی مواد •
مقررات مربوط به کارهای سخت و •

زيان آوردر زمينه بازنشستگی پيش 
 از موعد

 شرحی براصالح موادی از قانون کار•
 ساير موارد مرتبط و پرسش و پاسخ•
 

 پنجشنبه
 کليات.١

 وجوه افتراق واشتراک بين قانون کار وتامين اجتماعی•
 اجتماعی(دولتی ،عمومی غيردولتی،خاص و .....)مشمولين و غيرمشمولين تامين •
 تکاليف کارفرمايان درقبال بکارگيری غيرمشمولين قانون تامين اجتماعی•
 اشتغال و بيمه پردازی شاغلين در دو يا چند کارگاه و همچنين بازنشستگان تامين اجتماعی  وضعيت•

 تکاليف کارفرمايان.٢
ويا اينترنتی) از نظر نرخ حق بيمه و مهلت ارسال – cd–تشريح ايين نامه طرز تنظيم ليست (فالپی •

 ليست بويژه نحوه اعالم تغييرات
 آگاهی از قانون جرايم (جريمه تاخير درارسال ليست و پرداخت حق بيمه)و نحوه اعمال آن•
 انواع حالت های اعالم بدهی سازمان تامين اجتماعی و چگونگی اقدام در مورد آنها•
 بيمه و حضوردر هيات های تشخيص مطالباتنحوه اعتراض به بدهی حق •
 قلنون) ۴۴و ۴٢انواع هيات های تشخيص مطالبات ،حدود و وظايف و اختيارات(مواد•

 وظايف و تعهدات سازمان تامين اجتماعی.٣
 تعهدات کوتاه مدت (غرامت دستمزد ايام بيماری ،ايام بارداری ،......)•
 ،....)تعهدات بلند مدت (بازنشستگی ،ازکارافتادگی،فوت •
 تعهدات خاص (بيمه بيکاری،کمک ازدواج ،حق اوالد ،...)•
 تشريح شرايط برقراری،نحوه محاسبه و ميزان تعهدات (بويژه بازنشستگی)•

 قانون تامين اجتماعی) ٣٨بيمه پيمان ها(موضوع ماده .۴
 قراردادهای عمرانی و غير عمرانی•
 انواع پيمان های غيرعمرانی•
 آنها ضرايب پيمان ها و نحوه اعمال•
 پيمان های معاف ازضرايب •
 فوق الذکر ٣٨تشريح تبصره الحاقی به ماده •
تشريح قوانين خاص و آئين نامه های مربوط( بيمه های خاص و مواد قانونی .

قانون نقل و انتقال حق بيمه ،بيمه اختياری،بيمه مشاغل آزاد،بيمه کارفرمايان ،خدمت مرتبط)شامل : 
 ياد سخت و زيان آور و غيره .سربازی، بيمه بيکاری،مشاغل ز

 

 به نام اول معلم

 براي سرمايه گذاري آينده هيشاند ترينبهدهي آموزش كيفي سازمان،  سامان 
 

 قانون كار و تامين اجتماعي   
 همراه با آخرين اصالحات و تغييرات   

 ششم توسعه)(مبتني بر قانون برنامه 
 

  16الي  8,30،از ساعت  1397 مهر ماه 18و  17
 مركز همايش هاي سامان به انديش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  خواهد گرديد. ءكنندگان گواهينامه معتبر اعطابه تمامي شركت درپايان 
 :سازمان يا شركت دولتي معرفي مي شوند گواهينامه معتبر در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت براساس مجوز ازبراي شركت كنندگاني كه از  توجه 

 صادر خواهد شد . "سازمان برنامه وبودجه استان تهران"
 شرايط ثبت نام :

 ارسال معرفي نامه ازسازمان / شركت متبوع باذكرشماره و تاريخ بروشور )1
هفت ميدان بانك ملت شعبه  41/17618043حساب جاري شماره هزار ريال) چهارصدميليون و  پنج( ريال 000/400/5به مبلغ ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه  )2

 ،پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه } اتيد{ شامل هزينه اسياد رهاورد نام شركت سامان به انديشبه IR250120000000001761804341شبا  63594كد تير
 درنظر گرفته خواهد شد .% تخفيف  15نفر 8% و بيشتراز10نفر 8تا6%،5نفر 5تا3در صورت ثبت نام گروهي دركارگاه  توجه:

تايك هفته قبل از برگزاري برنامه پذيرفته مي شود در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ،ارسال مي گردد و درصورت پرداخت  UكتبيUانصراف فقط به صورت  )3
 گردد. شد ودر صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت نخواهدشهريه هزينه مسترد 

و  )112خط) داخلي(10( 88318550اختصاصي در محل با شماره تلفن هاي  خواهشمنداست جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري به صورت
 تماس حاصل فرمائيد. 88318551و يا نمابر 88862779يا شماره مستقيم 

  مراجعه نماييد . 0TUwww.sbaco.irU0Tبه آدرس سايت شركت  1397زشي و سمينارهاي ويژه سال ومجهت اطالع از تقويم دوره هاي آ
 
 

 
 ، طبقه هشتم 95تهران ، ميدان هفت تير ، خيابان كريم خان زند ، خيابان خردمند شمالي ، پالك  نشاني دبيرخانه : 

 

 Email:info@sbaco.ir               web:wwwsbaco.ir                88318551: نمابر                   خط) 10( 88318550تلفن :

 ١١٧٧۶۴ شماره:

 ٢٠/٠۵/٩٧ تاريخ: 
 

  با حضور ارزشمند جناب آقاي محمدجواد الهيان (معاون اسبق دفتر تنظيم و نظارت بر روايط كار در وزارت كار و امور اجتماعي)
 اعي)سازمان تامين اجتم و اداره كل نام نويسي و حسابهاي انفرادي امورفني بيمه شدگاناسبق ادارات  جناب آقاي حميدرضا كاشانچي (مدير كلو همچنين     

 

 �ھدی  ا�وب زاده 

 �د�عال و ��و �یئت �د�ه

چهار  شنبه 
 

 سه شنبه

http://www.sbaco.ir/

