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دوره دو روزه آشنایی با قانون کار
پنجشنبه و جمعه  01و  00اسفند  0316ـ از ساعت  0331الی 06331
محل برگزاری  :تهران
(نشانی دقیق محل برگزاری هر دوره روز قبل از برگزاری دوره به اطالع شرکتکنندگان محترم خواهد رسید).

 شرح دوره

 رئوس مطالب دوره

يكي از اركان اصلي در مديريت ،نيروي انساني است و هر مدير ،شركت

ساخهار قانون كار ،تعارب

يا سازمان ناگزير است با بكارگيري نيروي انساني ،اهداف سازماني خود

خاتمه قرارداد كار ،مزاياي كار ،حق سنوات و بازنشسهگي

را محقق كند .بكارگيري و تعامل با نيروي انساني يكي از پيچيدهترين

قواعد آمره در قانون كار ،مقررات كار

بخش هاي فعاليت مديران است و در اين بين عالوه بر تمام تالشهااي

ساعات كار ،مرخصي ها و مزد و مزايا ،كار پاره وقت

الزم از سوي مديريت براي بهبود روابط انساني در محيط كار ،تعريا

تعليق قرارداد كار ،اضافه كاري ،حق السعي ،مزاياي غيرمزدي

رابطه رسمي بين نيروي انساني و سازمان مهمترين خواساهه رارفين

فوق العاده ها ،مراجع حل اخهالف ،بيمه بيكاري ،پرسش و پاسخ

قانون كار ،قرارداد كار و انواع آن

است كه در چارچوب قانون كار شكل ميگيرد .شناخت كافي از قانون
كار و آثار و تعهدات آن موجب مي شود مديران و شركهها روابط خود با

 مدرس دوره :آقای مهندس آرمین خوشوقتی

نيروي انساني را به گونه اي تنظيم نمايند كه هم پاسخگوي نيازمنديها

مدير ارشد منابع انساني شركت سينره و عضو مراجع حل اخهالف
مهخصص و مشاور حوزه روابط و حقوق قانون كار
مدر دورههاي قانون كار
نويسنده مقالههاي مرب وط به قانون كار در سايت راهكار مديريت
سوابق اجرايي 3بيست سال سابقه اجرايي با تصدي مديريت امور اداري ،
مدير پروژه و عضو هيات مديره شركت مهندسي گسهره ،مادير اماور
اداري شركت آلوپن  ،مدير امور اداري شركت بهانديش  ،مدير كارخانه
گروه صنعهي سجاد ،مدير منابع انساني بزرگهرين هلادين داروياي
آرايشي كشور
سوابق مشاوره  3مشاور روابط كار شركت مهندسي گسهره  ،مشاور روابط
كار گروه صنعهي شهيد همت ،مشاور روابط كار شركت بهانديش  ،مشاور
حقوقي و روابط كار شركت البراتوارهاي داروهاي گيااهي ،عضاو تايم
مديريت منابع انساني در گروه مشاورين ساران ،مشاور حقوقي و روابط
كار در شركت الخليل ،ناظر قراردادها و مشاور روابط كار شركت عمران و
شهرسازي سيمره
سوابق آموزشي در زمينه  3مديريت منابع انساني  ،آشنايي و مفااهيم
روابط كار  ،قرارداد در قانون كار  ،حقوق كار  ،دامنه شمول قانون كار،
چندين مقاله چاپ شده درزمينه روابط كار ،مناابع انسااني ،جا ب و
اسهخدام ،مديريت عملكرد ،سيسهم هاي حقوق و دسهمزد ( مبهني بار
مديريت عملكرد و منطبق با الزامات قانون كار)

و تعهدات نيروي انساني باشند و هم رضايت نيروي انساني و بهرهوري
مسهمر و سوددهي پايدار را براي سازمان خود تضمين كنند.
در اين دوره دو روزه ،شركت كنندگان باا كلياات ،سااخهار ،محهاوا،
مقررات ،تعهدات و نكات قانون كار آشنا مي شوند و با ررح پرسشها،
ابهامات و مشكالت و مسائل خود در رابطاه باا قاانون كاار ،مادر
راهنمايي هاي الزم را ارائه مي نمايد و از اين رريق شاركت كننادگان
عالوه بر نكات مورد نظر خود ،با نظرات ديگر شركت كنندگان آشنا شده
و راهكارهاي الزم را با جزئيات بيشهر از سوي مادر

دوره دريافات

ميكنند.

 مخاطبان دوره
مديران و كارشناسان حوزه منابع انساني

 اهداف دوره
آشنايي شركت كنندگان با ساخهار و محهواي قانون كار
آگاهي از تعهدات و مسئوليت هاي كارفرما بر اسا
شناخت نكات عملي و اجرايي در اجراي قانون كار

قانون كار
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هزينه ثبتنام
روش پرداخت
تخفي

گروهي

شرايط انصراف يا عدم
حضور در دوره
شرايط ثبتنام قطعي

روش ثبتنام قطعي

روش ارالعرساني
محل دوره

 001 ،111تومان ( شامل شركت در دوره ،جزوه ،پ يرايي ناهار و ميانوعده و گواهي حضور در دوره)
قابل واريز به شماره حساب  207-0111-00670671 -0يا شماره كارت  0122210136001770بانک پاسارگاد
(شبا  )IR711071120701100670671010در وجه آقاي مجيد اميدوار ،مدير سايت راهكار مديريت
 6 - 6نفر 01 3درصد ؛  01- 7نفر 00 3درصد ؛ بيش از  01نفر 21 3درصد
 - 0پس از واريز وجه ،در صورت اعالم انصراف از شركت دوره تا  3روز پيش از تاريخ دوره ،معادل  21درصد از هزينه ثبت نام از مبلغ
واريزي كسر مي شود و باقي آن بازگردانده ميشود .در غير اين صورت ،ثبتنام قطعي تلقي ميشود و هيچ مبلغي بازگردانده نخواهد شد.
 - 2در صورت عدم حضور در دوره ،هيچ مبلغي بازگردانده نخواهد شد و همچنين گواهي حضور در دوره ارائه نميشود.
 - 0ثبتنام قطعي منوط به پرداخت هزينه ثبتنام (حداقل  26ساعت پيش از برگزاري دوره) است.
 - 2با توجه به محدود بودن ظرفيت دوره ،اولويت با افرادي است كه زودتر وجه ثبتنام را پرداخت كرده باشند.
 - 3ارسال فرم ثبتنام به تنهايي و بدون پرداخت ،هيچ اولويت و حقي براي رزرو يا شركت در دوره در بر نخواهد داشت.
براي ثبت نام قطعي ،لطفاً چهار گام زير را به ترتيب انجام دهيد3
 - 0واريز يا انهقال هزينه ثبت نام به حساب اعالم شده (قبل از پرداخت  ،با تما با راهكار مديريت ،از وجود ظرفيت دوره مطمئن شاويد)
120 - 66131676
 - 2چاپ اين صفحه  ،مطالعه همه شرايط آمده در اين برگ و تكميل فرم ثبتنام و امضاي آن
 - 3چسباندن فيش واريزي يا انهقال روي همين برگ ،پايين فرم ثبتنام
 - 6ارسال اين برگ به ايميل  rahkar90@gmail.comيا تلگرام ( 11011700111پس از ارسال به راهكار مديريت ،لطفاً تما بگيريد و
از دريافت آن مطمئن شويد) 120 - 66131676
روز قبل از برگزاري دوره ،حدود ساعت  00صبح ،يک فايل شامل راهنمايي و كروكي محل برگزاري ،به ايميل شركتكنندگان ارسال
مي شود و ارسال آن از رريق پيامک نيز ارالع داده خواهد شد.
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نام و نام خانوادگی

کد ملی

تلفن

فکس

تلفن همراه
ایمیل شرکتکننده
ایمیل تخفیفگیرنده
نام سازمان
نوع فعالیت سازمان

 اداری  تولیدی ـ صنعتی  خدماتی  آموزشی ـ پژوهشی (سایر).................................................. :
رشته و مقطع تحصیلی

سمت در سازمان
اينجانب آقاي /خانم  .................................................................................به عنوان

مهر و امضاء
شركتكننده /مسئول ثبتنام دوره ،همه شرايط باال را مطالعه كرده و ميپ يرم.
محل چسباندن فیش بانکی یا رسید انتقال
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