سمینار آموزشی :

قراردادهای معاف از ضرایب بیمه ای و بخشنامه های جدید
( ماده  38قانون تامین اجتماعی)
 محتوای سمینار :
مروری بر بیمه تامین اجتماعی ،وجوه شمول و غیر شمول  ،انواع هیات های تشخیص مطالبات و حدود وظایف آنها  ،جرائم و
بخشودگی های قانونی و آیین نامه های آن  ،چگونگی اخذ مفاصا حساب قراردادهای پیمانکاری  ،تشریح تبصره الحاقی بهه
ماده  38قانون تامین اجتماعی و نحوه اجرای آن  ،تکالیف متقابه اارررمایهان  ،پیمانکهاران و مها مان تهامین اجتمهاعی ،
ضرایب بیمه ای قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی  ،چگونگی معاریت بعضی ا پیمانها ا ضرایب بیمه ای  ،ماده  38قهانون
تامین اجتماعی و قراردادهای پیمانکاری  ،رعایت نکات خاص در قراردادهای پیمانکاری  ،ضرایب بیمه قراردادهای پیمانکاری
در مینه قراردادهای رروش  ،ماخت  ،قراردادهای مزدی  ،مزد و مصالح  ،قراردادهایی اه بخشی ا آن به صورت مکانیکی یا
مکانیزه انجام می شود و...

 آشنایی با سخنران :











اارشناس ارشد مدیریت دولتی
 35مال رعالیت در متاد ما مان تأمین اجتماعی و رعالیت در تمامی رشته های مختلف بیمه
رئیس اداره بررمی و احتساب موابق تأمین اجتماعی
مدیر ا امور بیمه نویسی ما مان تأمین اجتماعی
مشاور معاونت امور بیمه ای
نماینده اعزامی ما مان تأمین اجتماعی به ما مان بین المللی تأمین اجتماعی ( ، )ISSAما مان بین المللی اار( )ILOو مؤمسات وابسهته
در اشورهای مختلف
عضویت و مشارات در گروه های ااری تدوین پیشنهادات  ،لوایح و قوانین تأمین اجتماعی

زمان برگزاری  14 :دی ماه  95از ساعت  8:30لغایت 16
هزینه ثبت نام  1 /700/000 :ریال قابل واریلز بله شلماره سلا  6030-48806بانلک تالارم میلدان ان لال اصلفهان

بنام مرکز آموزش و تح ی ام صنعتی ایران( همراه با اعطاء گواهی نامه معتبر ،بسته آموزشی  ،میان وعده و ناهار)


مهلت ثبت نام  :ارسال معرفی نامه و فیش مربوطه داکثر تا تاریخ  11دی ماه 95



انصراف از ثبت نام تا  48ساعت قب از برگزاری دوره امکان پذیر می باشد در غیر این صورم هزینه مورد نظر دریافت می گردد.

(ثبت نام بیش از  3نفر شام  10درصد تخفیف می باشد)

آدرس  :اصفهان – خیابان عالمه امینی شرقی – روبروی باغ غدیر – بن بست شماره 5
تماس با ما  :تلفن  031-32619192-5فاکس 031-32619196
پست الکترونیک esf.irtci1@gmail.com :

کانال تلگرام @IRTCIESF :

سایت WWW.IRTCI.COM :

