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دوره دو روزه آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان
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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

کارفرمایان عالوه بر الزام به رعایت قانون کار در استخدام و پرداخت حقوق نیروی انساان ،در

آشنائ ،با سازمان تأمین اجتماع ،و جایگاه آن در نظام تأمین اجتماع،

زمینه رفاه سالمت و بازنشستگ ،نیروی کار باید مفاد قانون تأمین اجتماع ،را رعایت کنناد

آشنائ ،با عملکرد سازمان تأمین در حوزههای مختل (بیمه درمان و سرمایهيذاری)

مواردی مانند بیمه حوادث و بیماریها بیکاری بارداری غرامات دساتمزد ازکارافتاادي،

آشنائ ،با مزایای تأمین اجتماع ،برای کارفرمایان

بازنشستگ ،مرگ و کمكهای ازدواج و عائلهمندی.

آشنائ ،با واحدهای اجرائ ،سازمان (شعب کاريزاری شعب متازی) در سطح استان

قانون تأمین اجتماع ،الزامات و مسئولیتهای متعدد و يونايون ،را برای کارفرمایان به وجاود

آشنائ ،با واحدهای مختل شعب و وظای آنها

م،آورد که نداشتن آياه ،و شناخت کاف ،از آنها م،تواند تبعات حقوق ،و کیفاری و زیاان

تعری بیمهشده و انواع آن در تأمین اجتماع ،و تفاوت در مزایای دریافت ،آن

مال ،برای کارفرمایان به همراه داشته باشد.

نرخ حق بیمه و سهم کارفرما بیمه شده و دولت از آن

دوره آشنای ،با قانون تأمین اجتماع ،سع ،دارد کارفرمایاان را باا کلیاات و ابعااد مختلا

تخفیفات و معافیتهای موجود در زمینه نرخ حق بیمه برای کارفرمایان

حقوق ،و الزامات قانون تأمین اجتماع ،قوانین و مقررات ناظر بر رابطه کارفرمایان با ساازمان

دستمزد مشمول حق بیمه

تأمین اجتماع ،مزایای تأمین اجتماع ،برای کارفرمایاان و تعهادات متقاباک کارفرمایاان و

تکالی و وظای کارفرمایان در قبال بیمهشده و سازمان تأمین اجتماع( ،پرداخت حق بیمه

سازمان تأمین اجتماع ،آشنا کند.

ایمن ،و بهداشت متیط کار بیماری و ناتوان ،بیمه شده و )...
آشنائ ،با فرآیند پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و قوانین و مقررات ناظر بر آن

 مخاطبان دوره

آشنائ ،با فرآیند ارسال لیست حق بیمه به شعب سازمان تأمین اجتماع ،توسط کارفرمایاان

کارفرمایان سازمانها موسسات شرکتها و کارياههای دولتا ،و خصوصا ،کاه تتات

و قوانین و مقررات ناظر بر آن

پوشش تأمین اجتماع ،هستند یا قصد دارند تتت پوشش این سازمان قرار يیرند

آشنائ ،با فرآیند بازرس ،از کارياهها و قوانین و مقررات ناظر بر آن

مدیران عامک مدیران منابع انسان ،و کارشناسان اداری و ماال ،ساازمانهاا مؤسساات و

آشنائ ،با فرآیند اجرائیات و قوانین و مقررات ناظر بر آن

شرکتهای دولت ،و خصوص ،که کارکنان آنها تتت پوشش تأمین اجتماع ،هستند

چگونگ ،اخذ کد کارياه ،و تتت پوشش قرار دادن کارکنان
راهکارهای وصک حق بیمه از کارفرمایان در قانون تأمین اجتماع،

 اهداف دوره

چگونگ ،ایجاد بده ،برای کارفرمایان

آشنای ،شرکتکننديان با ساختار و متتوای قانون تأمین اجتماع،

چگونگ ،تقسیط بده ،کارفرمایان

آياه ،از تعهدات مسئولیتهای و الزامات کارفرما در قانون تأمین اجتماع،

چگونگ ،بخشودي ،جرائم کارفرمایان

شناخت نکات عمل ،و اجرای ،در اجرای قانون تأمین اجتماع،

آشنائ ،با پیمانها در قوانین و مقررات تأمین اجتماع،
حادثه در کارياه و مسئولیتهای کارفرمایان در این زمینه

 مدرس دوره :آقای دکتر محسن ریاضی

بازنشستگ ،پیش از موعد کارکنان و مسئولیتهای کارفرمایان در این زمینه

دارای مدرک دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس

چگونگ ،برخورداری از مزایای بیمه بیکاری

معاون دفتر برنامهریزی اقتصادی و اجتماع ،سازمان تأمین اجتماع،

چگونگ ،بررس ،شکایات کارفرمایان در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر

رئیس يروه برنامهریزی وتدوین راهبردهای کالن سازمان تأمین اجتماع،

چگونگ ،تتت پوشش قرار يرفتن کارفرمایان به عنوان بیمهشده

عضو يروه منتخب سازمان تأمین اجتماع ،در دوره آموزش ،آکچوئری توسط سازمان باین

بررس ،برخ ،از الزامات کارفرمایان در قانون تأمین اجتماع ،شامک3

الملل ،کار ILO

الزام کارفرما به ارائه لیست بیمهای و پرداخت حق بیمه رعایت نکات فنا ،و ایمنا ،انجاام

عضویت و نماینده سازمان تأمین اجتماع ،در حوزه برنامهریزی در نهادها و سازمانها

معاینات پزشک ،در بدو استخدام کارکنان اخذ مفاصاحساب بیمهای از پیمانکاران پرداخات

مدرس دانشگاه

حق بیمه کارياه به هنگام نقک و انتقال عین و یا منافع کارياه کمك به بیمه شده حادثه دیاده

تدریس دورههای مدت متعدد در زمینه تأمین اجتماع ،اقتصادی سرمایهيذاری و مال،

تهیه لیست واقع ،و خودداری از ارائه لیست خالف واقع پرداخت جرائم تأخیر در پرداخات

پژوهشگر و مؤل مقاالت متعدد داخل ،و خاارج ،در زمیناه تاأمین اجتمااع ،اقتصااد

حق بیمه

سرمایديذاری و مال،

پرسش و پاسخ

در صورت نیاز می توانید با شماره  668 38 176ا ( 824ساعت  9صبح تا  1بعدازظهر) تماس بگیرید.
برای ثبت نام ،صفحه دوم را مالحظه فرمایید.

شرایط و روش ثبت نام در دوره دو روزه آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان ( 41و  41دی )4316
هزینه ثبتنام
روش پرداخت
تخفی

يروه،

شرایط انصراف یا عدم
حضور در دوره
شرایط ثبتنام قطع،

روش ثبتنام قطع،

روش اطالعرسان،
متک دوره

 148 888تومان (شامک شرکت در دوره جزوه پذیرای ،ناهار و میانوعده و يواه ،حضور در دوره)
قابک واریز به شماره حساب  217-0888-44671671-4یا شماره کارت  1822214836411770بانك پاسارياد
(شبا )IR718178821708844671671484در وجه آقای مجید امیدوار مدیر سایت راهکار مدیریت
 6 -1نفر 48 3درصد  48-7نفر 41 3درصد بیش از  48نفر 28 3درصد
 -4پس از واریز وجه در صورت اعالم انصراف از شرکت دوره تا  3روز پیش از تاریخ دوره مبلغ واریز شده با کسر  48درصد بازيردانده
م،شود .در غیر این صورت ثبتنام قطع ،تلق ،م،شود و هیچ مبلغ ،بازيردانده نخواهد شد.
 -2در صورت عدم حضور در دوره هیچ مبلغ ،بازيردانده نخواهد شد و همچنین يواه ،حضور در دوره ارائه نم،شود.
 -4ثبتنام قطع ،منوط به پرداخت هزینه ثبتنام (حداقک  21ساعت پیش از بريزاری دوره) است.
 -2با توجه به متدود بودن ظرفیت دوره اولویت با افرادی است که زودتر وجه ثبتنام را پرداخت کرده باشند.
 -3ارسال فرم ثبتنام به تنهای ،و بدون پرداخت هیچ اولویت و حق ،برای رزرو یا شرکت در دوره در بر نخواهد داشت.
برای ثبت نام قطع ،لطفاً چهار يام زیر را به ترتیب انجام دهید3
 -4واریز یا انتقال هزینه ثبت نام به حساب اعالم شده (قبک از پرداخت با تماس با راهکار مدیریت از وجود ظرفیت دوره مطمئن شاوید)
 824 - 66838176ساعت  1صبح تا  1بعدازظهر
 - 2چاپ این صفته مطالعه همه شرایط آمده در این برگ و تکمیک فرم ثبتنام و امضای آن
 -3چسباندن فیش واریزی یا انتقال روی همین برگ پایین فرم ثبتنام
 -1ارسال این برگ به ایمیک  rahkar90@gmail.comیا تلگرام  81416187672یا فکس به شماره  66861311ا ( 824پس از ارسال به
راهکار مدیریت لطفاً تماس بگیرید و از دریافت آن مطمئن شوید) ( 824 - 66838176ساعت  1صبح تا  1بعدازظهر)
روز قبک از بريزاری دوره حدود ساعت  44صبح یك فایک شامک راهنمای ،و کروک ،متک بريزاری به ایمیک شرکتکننديان ارسال
م،شود و ارسال آن از طریق پیامك نیز اطالع داده خواهد شد.
فرم ثبت نام دوره دو روزه آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان ( 41و  41دی )4316

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).................................................. :

سمت در سازمان

رشته و مقطع تحصیلی

اینجانب آقای /خانم  .................................................................................به عنوان
مهر و امضاء
شرکتکننده /مسئول ثبتنام دوره همه شرایط باال را مطالعه کرده و م،پذیرم.
محل چسباندن فیش بانکی یا رسید انتقال

