به نام اول معلم

شماره119160 :

سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،بﻬترین اندیﺸه برای سرمایه گذاری آینده

تاریخ98/03/26 :
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ینار ی و آ وز ی رد اق ون کار و ا ور روابط کار ری و کارفرما ی

( با رویکرد ربرسی جرائم و مجازات اهی کارفرمایان رد حوزه قوانین و مقررات کار ،اتمین اجتماعی )

 2مرداد ماه ، 1398از ساعت  8:30الی 16
هتل ورزش واقع در خیابان فاطمی – خیابان حجاب

با حضور ارزشمند جناب آقای وحید حاجی زاده
( مدرس  ،مشاور  ،نويسنده و مولف قانون کار  ،مستر کار ايران )
محتوای دوره :

الف-قانون کار:









آموزش مفاهیم ،ساختار و قواعد آمره قانون کار
ساعات کار ،مرخصی ها ،مزد و شرایط کار
شرایط اخراج ،فسخ قرارداد و استعفا کارگران
شناخت نکات مهم و اجرایی قانون کار در سال 98
شناسایی کارگران مشمول قانون کار
آیین نامه انضباط کار
آگاهی از جدیدترین بخشنامه ها و اصالحات قانون کار

ب -بررسی قوانین و مقررات کار

 نحوه تنظیم قراردادکار
 اختالف کارگری و کارفرمایی
ج-بررسی اشتباهات رایج مدیران و مدیریت منابع انسانی در حوزه روابط کار
د-نحوه تنظیم قراردادهای کار و نحوه صحیح اخذ تسویه حساب از پرسنل

 درپایان به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید.

 نکته  :با توجه به ظرفیت محدود توصیه می گردد قبل از تکمیل ظرفیت سریعا نسبت به ثبت نام اقدام شود.
شرایط ثبت نام :
 )1ارسال معرفی نامه ازسازمان  /شرکت متبوع باذکرشماره و تاریخ بروشور
 )2ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ  5/700/000ريال (پنج میلیون و هفتصد هزار ريال)حساب جاری شماره  17618043/41بانک ملت شعبه میدان
هفت تیر کد 63594شبا IR250120000000001761804341به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد{ شامل هزينه اساتید،نهار و پذيرايی ،بسته
آموزشی و گواهی نامه }
توجه :در صورت ثبت نام گروهی درکارگاه 3تا 5نفر6،%5تا 8نفر %10و بیﺸتراز 8نفر %15تخفیف درنظر گرفته خواهد شد .
 )3انصراف فقط به صورت کتبی تایک هفته قبل از برگزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ،ارسال می گردد و درصورت
پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمنداست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن های 10( 88318550خط)
داخلی( )107و یا شماره مستقیم  88841411و یا نمابر 88318551تماس حاصل فرمائید.
جﻬت اطالع از تقویم دوره های آموزشی و سمینارهای ویژه سال  1398به آدرس سایت شرکت  www.sbaco.irمراجعه نمایید .

مهدی ایوب زاده

نﺸانی دبیرخانه  :تهران  ،میدان هفت تیر  ،خیابان کریم خان زند  ،خیابان خردمند شمالی  ،پالک  ، 95طبقه هشتم
تلفن 10( 88318550:خط)

نمابر88318551 :

Email:info@sbaco.ir

web:wwwsbaco.ir

مدریعال و عضو هیئت مدریه

