
اولین دوره آموزشی و مهارتی

حقوق کار و اتمین اجتماعی کارربدیحقوق کار و اتمین اجتماعی کارربدی
موسســه آمــوزش عالــی آزاد عــدل بــا همــکاری موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو، در راســتای توســعه عدالت آموزشــی، کشــف اســتعدادها 
و توانمندی هــا، ارتقــاء دانــش و مهــارت مدیــران، کارشناســان و فــارغ التحصیــالن حقوقــی، کارآمــوزان و وکالی پایــه یــک دادگســتری اقــدام 

بــه برگــزاری دوره آموزشــی و مهارتــی حقــوق کار و تامیــن اجتماعــی کاربــردی  بــه شــرح ذیــل مــی نمایــد:

اول( شرکت کنندگان دوره:  وکالی پایه یک دادگستری، کارآموزان، مدیران، کارشناسان و فارغ التحصیالن حقوقی

دوم(مدت و محتوای دوره آموزشی: 

به نام خدا

سوم(مدرس دوره: آقای حسین زنجانی

ــی آزاد  ــن( توســط »مؤسســه آمــوزش عال ــه صــورت غیــر حضــوری )آنالی چهــارم( نحــوه برگــزاری دوره: کالس هــای آموزشــی ب
عــدل« از طریــق ســامانه اختصاصــی »مشــاورینو« برگــزار مــی گــردد.

پنجم( شهریه دوره: 1/600/000 تومان
توجه )1(: این دوره آموزشی و مهارتی برای مشترکان ماهیانه، رایگان است.

ششم(شروع دوره: تابستان 1400
       

هفتم(  مدارک مورد نياز )هنگام ثبت نام قطعی(:
یک. دو قطعه عکس 4*3    

دو. کپي کارت ملي و کپی شناسنامه
سه. کپی آخرین مدرک تحصیلي یا کپی پروانه کارآموزی یا کپی پروانه وکالت پایه یک دادگستری             

ــام  ــت ن ــوه ثب ــا نح ــی ی ــی و مهارت ــن دوره آموزش ــام در ای ــت ن ــوص ثب ــتر در خص ــات بیش ــب اطالع ــت کس توجــه )2(: جه
ــاه  ــی کوت ــای آموزش ــاعت( و وبیناره ــدود500 س ــی و مهارتی)ح ــای آموزش ــه دوره ه ــگان ب ــی رای ــه و دسترس ــتراک ماهیان اش
ــن  ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه ی ــایت www.moshaverino.net مراجع ــه س ــد ب ــاعت (می توانی ــدود 500 س ــی )ح ــدت تخصص م

ــد.  ــل فرمایی ــاس حاص 22651657 تم

موفق باشید                                                                                                                                            
                                        
واحد آموزش                                                                            

ــکاران و  ــون تامیــن اجتماعــی درخصــوص پیمان ــون بیمــه بیــکاری، نحــوه اجــرای مــاده 38 قان ــا: قان آشــنایی ب
ضریــب حــق بیمــه پیمان،انــواع قراردادهــای کار، نحــوه بازنشســتگی، کمیســیون هــای پزشــکی، نحــوه بازرســی 
از کارگاههــای مشــمول قانــون و اخــذ کدکارگاهــی، منشــا ایجــاد بدهــی بــرای کارفرمایــان، نحــوه اعتــراض بــه 
میــزان حــق بیمــه در هیــات تشــخیص مطالبــات و تجدیدنظر،دادخواســت نویســی و الیحــه نویســی در مراجــع 
حــل اختــالف و تشــخیص اداره کار، نحــوه حضــور و اقــدام در دیــوان عدالــت اداری در خصــوص آراء اداره کار و 

هیــات هــای تشــخیص تامیــن اجتماعــی

40 ساعت


