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ِن مشکالت عدیده کارفرما در عقد قرارداد، تسویه حساب، مفاصا حساب با کارگرا 
د قوانین کار و تأمین اجتماعی باعث شد محاسبان، نیازشدیکارگاه و آگاهی دقیق از

ان به آموزش های فوق الذکر را برای حسابداران، مدیران مالی، مدیران و کمک حسابدار 
.را درک کند و اقدام به تدوین و تهیه ی دوره ای حرفه ای در این زمینه کند

نیدوره تربیت مشاور منابع انسا



:طراحی دوره بر اساس

آخرین قوانین سازمان تأمین اجتماعی

آخرین قوانین سازمان امور مالیاتی

آخرین قوانین کار و بخش نامه های اداره کار

تربیت مشـاور جهت کاهش مخاطرات کار و مشکالت 
بین کارگر و کارفرما 

ایجاد اعتماد و آرامش محیط کار 



آمدیدخوش

...دنبال تغییر هستید چونشما
.دنبال تغییر هستید، چون در حال مطالعه این صفحه هستیدشما

دوره برای حسابداران یا مدیران طراحی نشده، در هر جایگاهی هستید نیازمند این
.آگاهی از این قوانین هستید، دقیقًا مثل قوانین راهنمایی و رانندگی که همه باید بدانند



چرا بادیگارد؟

دوره ای منحصر بفرد که شما را تبدیل به مشاور مدیریت و مدیریت منابع 
قوانین حقوق و دستمزد، قوانین ســـــازمان تأمین اجتماعی و قوانین مربوطه )انسانی

پس از گذراندن . خواهد کرد، شما بادیگارد سازمان و مدیرتان خواهید بود( مالیاتی
.کنیدمحافظت  دوره میتوانید سازمان تان را در مقابل مخاطرات قانونی منابع انسانی 



Stampede Slides

جلسه منحصر بفرد713

.جلسه قوانین و مقررات، بخش نامه و آیین نامه های پرکاربرد را تحلیل و تفسیر خواهیم کرد13طی 
.آموزش های حسابداری حقوق و دستمزد از سرفصل های دوره می باشد

.برای آگاهی از سرفصل ها به صفحه بعد بروید
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سرفصل ها

و معانی مفاهیم 
و دستمزدحقوق 

م سیستاجزا و عناصر 
و دستمزدحقوق 

؟هزینه حقوق و دستمزد چیست
حقوق و دستمزد و واحدهای محاسبه 

ددســـــــــــــتمز درگیر سیستم حقوق و 

ا، مزایسایر تعریف حقوق و دستمزد، حقوق پایه و 
مزایای اجباری و مزایای اختیاری
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حقوق محاسبه مالیات نحوه 

قانون کار، 4و 3و 2آموزش ماده 
تکالیف کارفرما و کارگرشرح 

آشنایی با دایره ثبت 
ورود و خروج پرسنل

نانبیمه کارکمحاسبهنحوه 

نون کار رکن اصلی قاسه کارگاهتعاریف کارگر، کارفرما و  
ن و تامین اجتماعی که اساس تدریس ما بر اساس ای

تعریف است3

قانون مالیات های 92تا 82تشریح مواد 
مستقیم و محاسبه و اجرا در پروژه عملی

تالیف شده توسط محاسبان

مواد مهم قوانین سازمان تامین اجتماعی که 
و 36، 35بیشترین کاربرد را دارد، تشریح ماده 

فلسفه وجود سازمان تامین اجتماعی

قانون کار، کارهای 53و 52، 51ماده 
مختلط، نوبت کاری و متناوب کار، 

ساعات قانونی کار
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محاسبه حقوق و 
دستمزد پرسنل ساعتی

قراردادتعلیق وموارد فسخ 

سازمانیآموزش چارت 

، بهداشت کارگاه هاموارد ایمنی و 
کار،، طب  اشتباهات رایج کارفرمایان

مناطق ویژهآیین نامه 
و 95قانون تامین اجتماعی، مواد 66ماده 

آموزش HSEقانون کار بطور کلی موارد 91
داده شود و مخاطرات و چالش های کارفرما

محاسبه حقوق و دستمزد اشخاص ساعتی، کارمزد و روزمزد

15ماده می شودتمام شرایط فسخ، تعلیق تشریح 
ودقانون کار و تفوت فسخ و  تعلیق آموزش داده می ش

چالش های بزرگ هر سازمان، ایجاد چارت سازمانی وشرح وظایف و 
اضافه کار، حق ماموریت، وام، مساعده، تعهد منع افشا و  )فرم های 

مشلک ارتباطات در واحد سازمانیو سازمان( فرم های مورد نیاز

شرایط بازنشستگی
بیمه بیکاری

از کار افتادگی
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نحوه قرارداد بستن و 
ادقراردنکات کلیدی بند به بند 

کارگاه عملی قرارداد بستن و 
تفــاوت قـــرارداد کــار با دیگر

قرارداد ها

ی قرارداد و تشریح بندهای مهم و اساسعقد 
قرارداد کامل، آموزش عقد قرارداد و بیان 

نکات کلیدی قرارداد

نحوه دفاع در مراجع حل 
اداره کاراختالف 

نحوه پاسخگویی به سواالت 
استخدامشروع 

شناخت و آموزش بزرگترین چالش پیش روی کارگر و 
کارفرما، آموزش نحوه ی محافظت سازمان برای جلوگیری از 

ورود به مراجع و شناخت مراجع حل اختالف کار

استخدام چیست؟ چگونه استخدام کنیم؟ رزومه چیست؟ 
بهترین نیروو گزینش کارگر شایستگی های  



12

نحوه تحریر آیین نامه

قرارداد پیمانکاری و14بخش نامه 
خدماتی 

مشاور منابع انسانی

کارگاه عملی

هر کارگاه باید و دستورالعمل داشته باشد، آموزش 
تحریر آیین نامه های داخلی برای کارگاه بصورت 

دستورالعمل مکتوب

بر پایه پروژه واقعی تألیفی محاسبان و کاربردی کردن 
ماه کاری14کارگاه در 50نکات 

حسابرسی بیمه
و نکات کلیدی در11بخشنامه 

حسابرسی بیمه
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به منظور باال بردن کیفیت دوره و استفاده حداکثری از سرفصل ها و جلسات اقدام 
به برگزاری دوره بر پایه کوچینگ کرده ایم، به این صورت که کارآموزان به گروه های 

.مختلف تقسیم و هر گروه توسط کوچ معرفی شده هدایت می شود

اولین در ایران
بهترین در خدمات و پشتیبانی

.فرآیندی است که هدف آن افزایش بهره  وری و نقش آن تسهیل فرآیند یادگیری است: کوچینگ
.متخصص نیست اصل تالش آن کمک به رشد است: کوچ



حضوری و غیر حضوری
.به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می شوددوره

.غیر حضوری به صورت شارژ پنل کاربری در سایت به مدت یک سال می باشددوره



کتــــــــــــاب 
اختصاصـی
تألــــــــــیف 
محـــاسبان

270
صفحه

3
ماه

10
live

400
صفحه

29
فرم

آمـوزش و
پشتیبانی

بـــاکیفیت
حین دوره

اســــــــالید
پاورپوینت
باکیفـــیت

فایل ارزشـــــمند
از عقد قرارداد تا
تسویه حســــاب
با کـــــــــارگــــــــر



1 + 5free+1
فـــــــایل اکســـل 
ارزشـــــــــــــــــمند
حقوق و دستمزد

ســـــــــــاعت 5+
استفادهآمـوزش

فـــــایل اکسلاز

جـــــــــــــــزوات 
تکمیلی شـامل
بخش نامه ها و
سایر مقـــــررات

کتـــــــــــاب پروژه
اختصـاصـــــــــی

محاسبانتألیف

ویدئوهای
تکمـــــیلی
آمــــــوزش

+

آمـوزش نحــوه
گـزارشگــــری از
دستگاه حضـور
و غیــــــــــــــاب



تعهد+ کیفیت 
اگر کیفیت خدمات، پایبندی به تعهدات و سخاوت در ارائه ی اطالعات رو در آموزش های

هر سه تجربه رو " محاسبان"حسابداری کشور در یک نقطه بخواهیم تجربه کنیم 
.کردشما خلق خواهد  برای 



محاسبان یا ُعمرت
کدوم رو انتخاب می کنی؟



: راه حل اول
سال 13شما می توانید تحت آموزش های حرفه ای محاسبان از تجربیات 

ساله مدرسین استفاده کنید؛ 20محاسبان و 
!دیگه تجربیات ما رو تجربه نکنید

:  راه حل دوم
!یداین مسیر رو خودتون طی کنید و با کلی مخاطرات و مشکالت مواجه بش



.ی باشدنمیر تشکیل حتی یک جلسه از دوره، به منزله شروع آن تلقی خواهد شد و پس از هماهنگی و شروع کالس جابه جایی زمان کالس به هیچ وجه امکان پذ. 1
ت در کالس ها کان شرکاماز تاریخ تنظیم این قرارداد به بعد در صورتی که کارآموز به هر دلیل از تحصیل در آموزشگاه و شرکت در کالس های آن منصرف و توانایی و. 2

ختیار خواهد ن قرارداد اایرا قبل یا بعد از شروع دوره نداشته باشد، هیچ وجهی از شهریه دریافتی توسط آموزشگاه به کارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب
.داشت که به هرگونه درخواست استرداد شهریه، ترتیب اثر ندهد

.انتخاب اساتید جهت تدریس هر دوره و دعوت از آن ها بر عهده موسسه می باشد. 3
خواهد جبران آن ها نبر ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضروری کارآموز  جز زمان آموزش اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور می شود و آموزشگاه تعهدی مبنی . 4

.داشت
گردد، آموزشگاه مختار است از حضور کارآموز جلوگیری نموده و ( متناوب)کل تعداد جلسات دوره 1/15در صورتی که میزان غیبت از سه جلسه متوالی و یا متجاوز از . 5

.ملغی نماید( بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی)این قرارداد را 
.یدعمل می آبهکارآموز موظف به پرداخت شهریه قبل از شروع کالس می باشد و در صورت عدم پرداخت شهریه در موعد مقرر از ورود کارآموز به کالس جلوگیری. 6
.کاراموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی، اخالقی و شئونات اسالمی را در محیط موسسه رعایت نماید. 7
و و یا گونه رفتار سهر کاراموز می باید راس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بالفاصله پس از پایان جلسات درسی روزانه، محوطه آموزش را ترک نموده و از . 8

.هرگونه بی انضباطی و اختالل در کالس ها یا کارگاه ها خوداری نماید
، از ادامه وزدر صورتی که کارآموز به تشخیص موسسه به هر یک از تعهدات فوق عمل ننماید، موسسه می تواند بدون استرداد شهریه پرداخت شده توسط کارآم. 9

.تحصیل و حضور وی در موسسه ممانعت کرده و این قرارداد را یک طرفه فسخ نماید

آموزشقوانین



مشاهده نمونه تدریس و مصاحبه کارآموزان موفق 
در کانال آپارات و یوتیوب محاسبان

(.برای کانال یوتیوب با فیلتر شکن وارد شوید)

یوتیوبکانال لینک  

کانال آپاراتلینک  
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