
 شنبهسه 

 

قراردادهای کار و افتراق آن با سایر  •
 قراردادها

قراردادهای موقت والیحه بهسازی  •
 قرارداد موقت کار

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

 ها
آثار تکرار و تمدید قراردادهای کار با  •

 مدت موقت
خاتمه قرارداد بررسی موارد  •

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

 مدت ، استعفا و فوت کارگر(
 تعلیق قراردادهای کار •
آثار مترتب برتعلیق قراردادهای کار  •

 و مقررات ناظربرآن

 مبنای محاسبه مزایای پایان کار •
 قانون  7و ماده  27بررسی مواد  •
رهای سخت و مقررات مربوط به کا •

زیان آوردر زمینه بازنشستگی پیش 
 از موعد

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

 پنجشنبه

 کلیات .1
 وجوه افتراق واشتراک بین قانون کار وتامین اجتماعی •
 مشمولین و غیرمشمولین تامین اجتماعی)دولتی ،عمومی غیردولتی،خاص و .....( •

 تکالیف کارفرمایان درقبال بکارگیری غیرمشمولین قانون تامین اجتماعی •
 اشتغال و بیمه پردازی شاغلین در دو یا چند کارگاه و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی  وضعیت •

 تکالیف کارفرمایان .2

مهلت ارسال ویا اینترنتی( از نظر نرخ حق بیمه و – cd–تشریح ایین نامه طرز تنظیم لیست )فالپی  •

 لیست بویژه نحوه اعالم تغییرات
 آگاهی از قانون جرایم )جریمه تاخیر درارسال لیست و پرداخت حق بیمه(و نحوه اعمال آن •
 انواع حالت های اعالم بدهی سازمان تامین اجتماعی و چگونگی اقدام در مورد آنها •
 مطالباتنحوه اعتراض به بدهی حق بیمه و حضوردر هیات های تشخیص  •
 قلنون( 44و 42انواع هیات های تشخیص مطالبات ،حدود و وظایف و اختیارات)مواد •

 وظایف و تعهدات سازمان تامین اجتماعی .3
 تعهدات کوتاه مدت )غرامت دستمزد ایام بیماری ،ایام بارداری ،......( •

 تعهدات بلند مدت )بازنشستگی ،ازکارافتادگی،فوت ،....( •
 ی،کمک ازدواج ،حق اوالد ،...(تعهدات خاص )بیمه بیکار •

 تشریح شرایط برقراری،نحوه محاسبه و میزان تعهدات )بویژه بازنشستگی( •

 قانون تامین اجتماعی( 38بیمه پیمان ها)موضوع ماده  .4
 قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی •

 انواع پیمان های غیرعمرانی •
 ضرایب پیمان ها و نحوه اعمال آنها •

 پیمان های معاف ازضرایب  •
 فوق الذکر 38تشریح تبصره الحاقی به ماده  •

تشریح قوانین خاص و آئین نامه های مربوط) بیمه های خاص و مواد قانونی  .5

قانون نقل و انتقال حق بیمه ،بیمه اختیاری،بیمه مشاغل آزاد،بیمه کارفرمایان ،خدمت مرتبط(شامل : 

 سربازی، بیمه بیکاری،مشاغل زیاد سخت و زیان آور و غیره .
 

 

 به نام اول معلم

 برای سرمایه گذاری آینده هيشاند ترینبهدهی آموزش کیفی سازمان،  سامان 
 

 قانون کار و تامین اجتماعی   
 همراه با آخرین اصالحات و تغییرات   

 )مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه(
 

  16الی  8:30،از ساعت  1398 ماه خرداد 23و  22

 مرکز همايش های سامان به انديش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خواهد گردید. ءکنندگان گواهینامه معتبر اعطابه تمامی شرکت درپایان  ❖

 
 شرايط ثبت نام :

 ارسال معرفی نامه ازسازمان / شرکت متبوع باذکرشماره و تاریخ بروشور (1
هفت میدان بانک ملت شعبه  41/17618043حساب جاری شماره هزار ريال( پانصدمیلیون و  هفت) ريال 000/500/7به مبلغ ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه  (2

 ،پذيرايی، بسته آموزشی و گواهی نامه { اتید} شامل هزينه اسیاد رهاورد نام شرکت سامان به اندیشبه IR250120000000001761804341شبا  63594کد تیر
 درنظر گرفته خواهد شد .تخفیف   %15نفر 8و بیشتراز %10نفر 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 پرداخت  کتبیانصراف فقط به صورت  (3
 گردد. شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت نخواهدشهریه هزینه مسترد 

و  (113خط( داخلی)10) 88318550اختصاصی در محل با شماره تلفن های  خواهشمنداست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صورت
 تماس حاصل فرمائید. 88318551و یا نمابر 88327795یا شماره مستقیم 

  مراجعه نمايید . www.sbaco.irبه آدرس سايت شرکت  3981زشی و سمینارهای ويژه سال ومجهت اطالع از تقويم دوره های آ
 
 

 

 ، طبقه هشتم 95تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریم خان زند ، خیابان خردمند شمالی ، پالک  نشانی دبیرخانه : 
 

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

 118907 شماره:

 21/01/98 تاریخ: 

 

  با حضور ارزشمند جناب آقای محمدجواد الهیان )معاون اسبق دفتر تنظیم و نظارت بر روايط کار در وزارت کار و امور اجتماعی(
 سازمان تامین اجتماعی( و اداره کل نام نويسی و حسابهای انفرادی امورفنی بیمه شدگاناسبق ادارات  ر کلو همچنین جناب آقای حمیدرضا کاشانچی )مدي    

 

ه  زاد ب  یو ی  ا هد م  
ریه مد ت  ئ عضو هی و  ال  ریع مد  

 چهار شنبه پنج شنبه  

http://www.sbaco.ir/



