
 

 22/30/1031 اترخی : بسمه تعالی

 13300/1031/033 شماره : اجتماعی وزارت تعاون، کار و رافه

 جتماعیامین ات سازمان
 «آفرينبنيان، اشتغالتوليد؛ دانش» اداره کل استان  خراسان  رضوی

 ندارد ویپست:

 عادي ارجحیت:

 

  بدون مهر ربجسته افقد اعتبار است   انهم                                                                          01581918ش ش:

 32902623 فکس:  32902672-02تلفن: 33، بلوار خيام ، نبش خيام مشهد       

 برادر ارجمند جناب آقاي شافعی

 ریاست محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزي استان خراسان رضوي

 دوره هاي آموزشی مجازي:  موضوع

 باسالم و صلوات رب محمد و آل محمد)ص(
آموزشای  هاایاحتراما؛ در راستای رسالت اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبین شریف سازمان، مقرر است دوره

رساانی باه لذا خواهشمند است نسبت به اطاالع جهت کارفرمایان محترم به صورت مجازی و با اطالعات ذیل برگزار گردد.

 کارفرمایان زیرمجموعه، دستورات الزم را صادر فرمائید.

 
 ساعت تاریخ روز عنوان  ردیف

 قوانین و مقررات حوزه کارفرمائی                       1
 32/2/1041 دوشنبه

 13الی14
 30/2/1041 سه شنبه

 32/2/1041 یکشنبه حوادث ناشی از کار  3

 21/2/1041 سه شنبه مشاغل سخت وزیان آور 2

 

 لینک شرکت در کالس : 

https://www.skyroom.online/ch/sr_tamin/khr-tamin 
 نام و نام خانوادگی ورود از طریق کاربر میهمان و درج

                                                                                        

  
  

  
 رونوشت:

 جناب آقاي تمنانلو معاون محترم پشتيباني و توسعه مديريت )اداره كل خراسان رضوي( جهت آگاهي . -

 جناب آقاي خردنيا معاون محترم تعهدات بيمه اي )اداره كل خراسان رضوي( جهت آگاهي . -

 جناب آقاي حسيني رييس محترم اداره منابع انساني و پايش عملكرد )اداره كل خراسان رضوي( جهت آگاهي و اقدام الزم . -

 جهت آگاهي و اقدام الزم .جناب آقاي تقي آبادي رئيس محترم اداره آمار و فناوري اطالعات )اداره كل خراسان رضوي(  -

 

 سید محسن نظام خیرآبادي 

 مدیرکل استان خراسان رضوي 
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 داره ارتباطات مردمي و خدمات نوين )اداره كل خراسان رضوي( جهت آگاهي .جناب آقاي دانش موسوي رييس محترم ا -

 آقاي ساداتي خادر رييس محترم اداره وصول حق بيمه )اداره كل خراسان رضوي( جهت آگاهي و اقدام الزم .جناب  -

 آگاهي و اقدام الزم .جناب آقاي احمدآبادي رييس محترم اداره امور فني مستمريها )اداره كل خراسان رضوي( جهت  -

 آقاي خداداديان حسيني رييس محترم اداره روابط عمومي و امور فرهنگي )اداره كل خراسان رضوي( جهت آگاهي .جناب  -


