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به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
سمینار آموزشی

" آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی"
معرفی سمینار:

نیروی انسااینش یاایکی کزش ام رین رکا ر یااار اایمنیا کس میما اارریک روفق و کی ا مییاایب م میید گک ر ن ر م ب فرف ای
فعیلیت هیی م رنل آریا گ میما رریک  ،نیروی کی گ اکا میما اهنی ش فراتر ام آد گ ام رشیغل و میما هیکش گا گ ک مخش رنیاای
ام نیروی کی آنیی ا نیروهیی غیرر خصص م خوگ اخ صیص رشگهیب ن ر م اهنیت خیص نیروی کی گ میما رریک و تیثیرگذا ی وامط
ر قیمل نییگهیی ریلش م ر واد کی فرری و نیروی انسااینش م ر واد کی یذکر و کی گر گ میما اارریک  ،گ اکا اانی ی تالش رشیااوگ تی می
تیکیی مر ب هیی خیص فعیلیت نیروی کی گ میما اارریک تصااوکری ابنیلش اری ویااا ام تزیلیه و تعییاب ر قیمل کی فرری و کی یذکر
ا ائ یوگب
سرفصلها

قرارداد کار :انواع قرارداد کار از نظر مدت و ساعات کار
اتمام قرارداد کار :فسخ ،استعفا ،اخراج و...
مزد و مزایا :حقالسعی ،مزایای قانونی ،سنوات ،مزایای اختیاری و پاداش
مرخصی و بیمههای درمانی
بیمه بیکاری و مستمری از کارافتادگی و فوت
مسئولیت کارفرما در خصوص خسارات وارده به نیروی کار در فرآیند کار
مسئولیت کارگر در مورد خسارات ناشی از کار
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مدت:

 8ساعت

زمان:

پنجشنبه  4مهرماه؛ ساعت  9الی ( 88به همراه پذیرایی و صرف نهار)

مکان:

خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:
مخاطبان سمینار:

جناب آقای دکتر طباطبایی؛ کارشناس ارشد حقوقی اداره کل بازرسی کار
مدیران و کارشناسان شرکتهای کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکتها و موسسات
سایر عالقهمندان به حضور در این سمینار

ظرفیت سمینار:

 32نفر؛ اولویت شرکت در سمینار با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند.
*برگزاری سمینار منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،652،222ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،727،522ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 98/27/22

نحوه ثبت نام:

تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir

مدرک:

در پایان به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در سمینار اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای شریفی ،داخلی 302
00002888324

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :

sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

