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 مدت:

 

 ساعت 61

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تامین اجتماعیمعاون دفتر برنامه؛ دکتر محسن ریاضی مدرس:

 های کارگزاری و سایر نهادهای بازار سرمایه؛ی شرکتهای اداری، مالی، حقوقی، و قراردادهاشکارشناسان بخ :دوره مخاطبان

 مدیران و صاحبان کسب و کار؛

  ؛مشاوران و کارشناسان منابع انسانی

 نام نمایند.با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت دورهنفر؛ اولویت شرکت در  32 :دورهظرفیت 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت دوره*برگزاری 

 ریال  222288،3،با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  :آزاد شهریه

 ریال 222،261،3 بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادلبا احتساب مالیات  :اعضا شهریه

 20/63/79شنبه  تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء دورهکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در به شرکت پایان در  :مدرک

 

 

 

ی های تامین اجتماعهای تولید کارفرمایان ، بیانگر آن است که هزینههای تامین اجتماعی از هزینهسهم هزینههای صورت گرفته در خصوص بررسی

االیی شود که این عدد سهم بهای تولید در بخش صنعت را شامل میبر بودن نوع فعالیت، بین یک تا سه درصد از هزینهمتناسب با کاربر یا سرمایه

گر آن های بیان. بررسیعنوان یکی از دالیل نارضایتی کارفرمایان از عملکرد سازمان تامین اجتماعی محسوب شودهند بتواشود و نمیمحسوب نمی

است که آنچه باعث اعتراض کارفرمایان به عملکرد سازمان تامین اجتماعی شده است ریشه در باال بودن هزینه مبادله تامین اجتماعی برای 

بال موقع تکالیف کارفرمایان در قهدلیل عدم ایفای بهمده باال بودن این هزینه، جرایمی است که سازمان تامین اجتماعی بکارفرمایان دارد که دلیل ع

 ایانکارفرم ها همچنان بیانگر آن است که عمده دلیل عدم انجام به موقع تکالیف از سویاین بررسی .کندسازمان تامین اجتماعی بر آنها اعمال می

شود ضمن بررسی و تشریح مهمترین در این راستا در این دوره تالش می. خت از وظایف خود و چگونگی و مسیر ایفای این تعهدات استشنانیز عدم

کارفرمایان در خصوص هر یک از این تعهدات حسب  شود ، وظایفتکالیف کارفرمایان که عدم ایفای آن باعث ایجاد بدهی برای کارفرمایان می

 .ها ارایه گرددسازمان تامین اجتماعی بررسی شده و بر اساس آن الگوی مشخصی در خصوص ایفای هر یک از این آیتم قوانین و مقررات

 

 هافصلسر 

 آشنائی با تکالیف منجر به ایجاد بدهی برای کارفرمایان در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی 1

 چگونگی ایفای تعهدات کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعیبررسی فرآیندها، قوانین و مقررات ناظر بر  2

 ارایه الگوی ایفای بهینه تکالیف و پیشگیری از جرایم کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی به تفکیک نوع تعهد 3

 زمان کالس تاریخ روز ردیف 

 32الی  61ساعت  20/63/79 شنبه 6

 32الی  61ساعت  21/63/79 دوشنبه 3

 32الی  61ساعت  66/63/79 شنبه 2

 32الی  61ساعت  62/63/79 دوشنبه 0

https://sts.seba.ir/Default.aspx

