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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 سمینار آموزشی

 "یاجتماع نیتام و کار قانون با ییآشنا "

 
 

 

 

 مدت:

 

 ساعت 8

 (به همراه پذیرایی و صرف نهار) 88الی  9ماه؛ ساعت بهمن 52 پنجشنبه زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار25افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 مدیر حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛ فراهانی آقای دکتر واشقانی مدرس:

 ها و موسساتهای کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  52 :سمینارظرفیت 

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

 ریال  2،22202،2 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 222،022،5  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :اعضا شهریه

 80/88/90 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

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

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت پایان در  :مدرک

 

 :سمینارمعرفی 

های ای فعالیتو کارا باشد. به بیان دیگر نظر به جنبه حرفه موفقنیروی انسانی شاید یکی از مهمترین عناصر سازنده یک بازار سرمایه        

ای از نیروی کار به عمل آمده در بازار سرمایه، نیروی کار در این بازار اهمیتی فراتر از آن دسته از مشاغل و بازارهایی دارد که بخش عمده

گذاری روابط متقابل روی کار در بازار سرمایه و تاثیردهد. نظر به اهمیت خاص نیمتخصص به خود اختصاص مینها را نیروهای غیرآ

شود تا با تاکید بر تالش می سمینارنهادهای مالی به عنوان کارفرما و نیروی انسانی به عنوان کارپذیر و کارگر در بازار سرمایه، در این 

فعالیت نیروی کار در بازار سرمایه تصویری اجمالی اما روشن از تکالیف و تعهدات متقابل کارفرما و کارپذیر ارائه شود.های خاص جنبه  

 

 هافصلسر 

 قرارداد کار:  انواع قرارداد کار از نظر مدت و ساعات کار 1

 اتمام قرارداد کار: فسخ، استعفا، اخراج و... 2

مزایای قانونی، سنوات، مزایای اختیاری و پاداشالسعی، مزد و مزایا: حق 3  

 های درمانیمرخصی و بیمه 4

 بیمه بیکاری و مستمری از کارافتادگی و فوت 5

 کار در فرآیند کار ص خسارات وارده به نیرویوولیت کارفرما در خصئمس 6

 لیت کارگر در مورد خسارات ناشی از کارمسئو 7
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