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

 "بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی آشنائی  با "

 
 

 

 

 

 ساعت 61 مدت:

 ، 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 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :اعضا شهریه

 61/66/71چهارشنبه  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

 

 

 

منظور بررسی صحت و سقم ههای مشمول قانون را بسازمان تامین اجتماعی حق دارد کارگاهقانون تامین اجتماعی بازرسان  74طبق ماده 

، یا ناقص نمایندها لیست ارسال نمیشدگانی که کارفرمایان آناطالعات ارسالی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی از جمله شناسایی بیمه

زمان ها به ساپیمانکاری که حق بیمه آنقالب قراردادهای پیمانکاری و غیربه دیگران در دارند ، شناسایی کارهای واگذاری و کمتر ارسال می

های ( موسسات و سازماننفر 05و کارگاههای بزرگ )باالی  تامین اجتماعی پرداخت نشده است ، مورد بازرسی قرار دهد که در کارخانجات

عدم آگاهی کارفرمایان از قوانین ، مقررات و فرآیندهای کاری بازرسی از پذیرد. صورت می، این مهم از طریق  بازرسی از دفاتر قانونی دولتی

ها همراه است، باعث بروز مشکالتی برای کارفرمایان و متعاقب آن ایجاد آگاهی با خسارات مالی برای آندفاتر قانونی ، که معموال این عدم

آشنائی کارفرمایان با قوانین، مقررات و فرآیندهای کاری ناظر بر ه به منظور . این دورشودنارضایتی از سازمان و جوی منفی علیه آن می

 . این آشنایی باعث خواهد شد تا بسیاری از مشکالتطراحی شده است بازرسی از دفاتر قانونی، و نیز تکالیف و حقوق کارفرمایان در این زمینه

لیل دهاتر قانونی مرتفع گردیده و از بروز خسارات احتمالی که ممکن است بکارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی در مقوله بازرسی از دف

 زمینه پدید آید ، جلوگیری نماید.آگاهی آنها در این عدم

 هافصلسر 

 آشنائی با بازرسی از دفاتر قانونی و جایگاه آن در روابط کاری سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان 1

 چگونگی بازرسی از دفاتر قانونیآشنایی با فرآیند و  2

 ها و موسساتخیز در دفاتر قانونی شرکتهای بیمهآشنایی با سرفصل 3

 آشنایی با دستورالعمل اجرایی بازرسی از دفاترقانونی 4

 آشنائی با قوانین و مقررات ناظر بر بازرسی از دفاتر قانونی 5

 از دفاتر قانونیآشنائی با تکالیف کارفرمایان در زمینه بازرسی  6

 آشنایی با اقدامات ممکن کارفرمایان در زمینه بازرسی از دفاتر قانونی 7

 زمان کالس تاریخ روز ردیف 

 68الی  7ساعت  32/66/71 پنجشنبه 6

 68الی  7ساعت  31/66/71 جمعه 3
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