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 برگزار می نماید (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 

  ساعت  77مدت دوره : 

 ایزدی خواهجناب آقای  مدرس:

 71لغایت  71از ساعت  ها و چهارشنبه ها دوشنبهبرگزاری دوره :  و ساعت روز

  71/78/7077تاریخ  شروع دوره: 

 % تخفیف برخوردار هستند(87باشد )اعضای اتاق بازرگانی از  ریال می 303770777شهریه دوره  

 

 : های آموزشیسرفصل   
كار قانون -اول بخش  

 
اصول و کلی تعارف  

 پایان مزایای و خسارت جبران کار، قرارداد خاتمه کار، قرارداد تعلیق ، آن انعقاد اساسی شرایط و کار قرارداد تعریف) قراردادکار
  کار

- خانمها کار شرایط ها، مرخصی و تعطیالت مدت، السعی، حق) کار شرایط  
اختالف حل مراجع  
کار عالی شورای   

 ها  مجازات و جرائم      
 

اجتماعی تامین قانون - دوم بخش  
 

بیکاری بیمه قانون   
افتادگی کار از  

خدمت خاتمه و بازشستگی  
ها کمك به راجع کلی مقررات  
کیفری مقررات و تخلفات   

پاداش و عیدی تعیین نحوه به مربوط قانون  
قراردادها در شاغل کارکنان حقوق لیست ارسال و بیمه حق پرداخت نحوه  

 
 

 تأمین اجتماعیکار و قوانین و مقررات آشنایی با دوره آموزش آنالین 

 ماعی
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. ...........................................كد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :                

 ......................................... مقطع تحصیلی :             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شركت / سازمان :                  

 .................................................................................................................................آدرس : ....................................

 .....................................  فکس: ....................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

 .........................................آدرس ایمیل : ................................................................................................................

    ...............................................................................................شماره عضویت / كارت بازرگانی: ............................

 ............................................تاریخ : ..........................................................  امضاء : .................................................

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانك ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777801871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66771188بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 قوانین و مقررات تأمین اجتماعیآشنایی با دوره آموزش آنالین 
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