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

دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی
مدت دوره  8 :ساعت
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد
مدرسین  :سرکار خانم آذریون پور
روزها و ساعات برگزاری دوره :
 1،3خرداد ماه  ،ساعت  15الی 19
شهریه دوره  3/980/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
همراه با ارائه مدرک معتبر از ITECC
سرفصلهای آموزشی :
 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد قرارداد و خاتمه قرارداد
 شرایط کار ،ایام حق السعی و ایام بالتکلیفی
 حفاظت فنی و بهداشت کار(کارگاههای خانوادگی ،ماده  ،90بازرسی کار ،حوادث ناشی از کار)
 ایام استراحت پزشکی
 از کارافتادگی (جزئی و کلی)
 اشتغال اتباع بیگانه
 ماده  66قانون تامین اجتماعی
 قانون بیمه بیکاری
 بازنشستگی
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  09025445159( 88107723ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

 ازدواج و عائله مندی

فرم ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی
نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

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

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

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق شماره ( 09306016054واتساپ) یا ایمیل  edu@tccim.irارسال
نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  09025445159( 88107723ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

