2/10/2017

آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت سهامی بیمه دانا

سضا اکثشصادُ
هذٗش آهَصش ،تشًاهِ ٍ تَدجِ ضشکت سْاهٖ ت٘وِ داًا

مراحل برنامه ریسی و اجرای آموزش

 .1تع٘٘ي ً٘اصّإ آهَصضٖ (ً٘اص سٌجٖ)
 .2تشًاهِ سٗضٕ آهَصضٖ
 .3اجشإ آهَصش
 .4سٌجص اثش تخطٖ (هح٘ط آهَصضٖ)
 .5سٌجص اثش تخطٖ عول٘اتٖ (تشسسٖ ه٘ضاى سضذ)
 .6تشًاهِ سٗضٕ تشإ سال تعذ
دس تخص ّإ تعذٗافتِ ّإ ّش ٗک اص هشاحل تطشٗح خَاّذ ضذ.
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سطوح آموزش گیرنده
ً .1واٌٗذگاى
 .2کاسکٌاى(سطَح ٍ ضغل ّإ هختلف)
 .3ت٘وِ گزاساى
تا تَجِ تِ هاّ٘ت ضغلٖ هتفاٍت اٗي افشاد الصم تَد تشإ ّش گشٍُ تشًاهِ
سٗضٕ هتفاٍتٖ اًجام ضَد.

تعییه ویاس آموسشی
هْوتشٗي ٗافتِ:
چٌاًچِ افشاد آهَصش پزٗش دس تع٘٘ي اٍلَٗت ّإ آهَصضٖ ًقص داضتِ
تاضٌذ تا اًگ٘ضُ ٍ عالقٔ ت٘طتشٕ دس دٍسُ ّا ضشکت هٖ کٌٌذ.
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برنامه ریسی آموزشی
.1تشًاهِ سٗضٕ آهَصش ّإ استاًٖ ٍ هٌطقِ إ
 .2استفادُ اص اتضاسّإ آهَصضٖ (پاٍس پٌَٗت ،ف٘لن ،صَت ٍ )...

اجزای آموسش
هْوتشٗي ٗافتِ ّا:
 .1تحَٗل کتاب ،جضٍُ ،پاٍس پٌَٗت ٍ  ...قثل ٗا اتتذإ کالس
 .2اًتخاب هذسس٘ي اص ه٘اى ّوکاساى آهَصش پزٗش

 .3استقثال صٗاد ًواٌٗذگاى؟
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سىجش اثز بخشی
(ح٘ي اجشا ٍ سٌجص عول٘اتٖ)
ًت٘جِ:
سضذ عولکشد فشٍش

استفاده اس فضای مجاسی:
 .1تشإ تطَٗق آهَصش پزٗشاى

 .2پاسخگَٖٗ تِ پشسص ّإ فٌٖ
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آموسش بیمه گذاران
ًقذ ٗک تجشتِ

ٍام کاسکٌاى
تحل٘ل ضشاٗط دس صهاى تاصًطستگٖ

 تاصًطستگاى تاه٘ي اجتواعٖ تا حق ت٘وِ کاهل تاصًطستگاى تاه٘ي اجتواعٖ تا حق ت٘وِ ًاقص -تاصًطستگاى کطَسٕ
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راه حل
ّواًطَسٗکِ اهشٍص تِ ت٘وِ دسهاى تکو٘لٖ ً٘اص داسٗن
فشدا ّن تِ تاصًطستگٖ تکو٘لٖ ً٘اص داسٗنٗ .عٌٖ:
بیمه عمر و پس انداز

تمهیدات قانونی
هادٓ ( 136اصالحٖ )1394/4/31
ٍجَُ پشداختٖ تاتت اًَاع ت٘وِ ّإ عوش ٍ صًذگٖ اص طشف هؤسسات ت٘وِ
کِ تِ هَجة قشاسدادّإ هٌعقذُ ت٘ؤ عاٗذ رٌٗفع هٖضَد اص پشداخت
هال٘ات هعاف است.
هادٓ ( 137اصالحٖ )1394/4/31
ّ ...وچٌ٘ي حق ت٘ؤ پشداختٖ ّش ضخص حق٘قٖ تِ هؤسسات ت٘ؤ
اٗشاًٖ تاتت اًَاع ت٘وِ ّإ عوش ٍ صًذگٖ ٍ ت٘وِّإ دسهاًٖ اص دسآهذ
هطوَل هال٘ات هؤدٕ کسش هٖگشدد.
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پ٘اهذ هادُ :136
هعاف اص هال٘ات تَدى سشهاِٗ ّإ ت٘وِ عوش تِ اٗي دل٘ل است
کِ قاًًَگزاس ضشاٗط تاصًطستگٖ سا ه٘ذاًذ ٍ تا اٗي هادُ تواٗل
داسد کاسکٌاى ت٘وِ عوش خشٗذاسٕ ًواٗذ (هکاً٘ضم تطَٗقٖ)
پ٘اهذ هادُ :137
اگش فشد دس داهٌِ هال٘ات  10دسصذٕ تاضذ دس کل حق ت٘وِ ّا 10
دسصذ کوتش حق ت٘وِ هٖ دّذ.
اگش فشد دس داهٌِ هال٘ات  20دسصذٕ تاضذ دس کل حق ت٘وِ ّا 20
دسصذ کوتش حق ت٘وِ هٖ دّذ.

( 000س000س)20
هال٘ات
000س000س80
هاًذُ
(000س000س) 6
حق ت٘وِ
هاًذُ ًْاٖٗ 000س000س74

(000س000س)6
حق ت٘وِ
000س000س94
هاًذُ
(000س800س)18
هال٘ات
هاًذُ ًْاٖٗ 000س200س75
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با تشکر از حسن توجه شما
پاینده و پیروز باشید
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