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 اصول حفاظت فیزیکی در روابط عمومی در انتظامات
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 سرهنگ جبارپور: مدرسآشنایی با 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 محورهای دوره:

 

 1376دارای تخصص اينترپول از سال -

 1370ارشد مديريت انتظامی دانشگاه فرماندهی و ستاد  کارشناسی-
 

 رئیس اسبق اداره نظارت و ارزيابی آموزش ناجا-

 کل عملیات انتظامی ناجا رئیس اسبق تامین اداره-

 مدرس دانشگاه علوم انتظامی ناجا-
 

 شرایط  ثبت انم :
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  8

 65954بانـک ملت شـعبه میـدان ه ـت تیـر کـد       48/87681845حساب جاری شماره  خالص میلیون ریال ( دو)  ريال 000/000/2مبلغ ( ارائه فیش بانکی بابت واریزشهریه به  2
 ]شامل هزینه استاد، ناهار و پذیرایی، بسته آموزشی و گواهی نامه[به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد      IR250120000000001761804341شبا

 تخ یف در نظر گرفته خواهد شد . %15ن ر    8 و بیش از % 10ن ر  8تا  6، %5ن ر  5تا  3هدورثبت نام گروهی در توجه :
 ه ته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.تبصره: تخ یف مشمول افرادی خواهد شد که یک 

گردد و در صورت پرداخت تـا یک ه ته قبـل از برگـزاری  برنامه پذیرفته می شود  در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ، ارسال می کتبـی( انصـراف فقط به صورت  3
 ست شهریه کامل پرداخت گردد.شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بای

  خط (  10) 88318550 و یا شماره تل ن های  88321909خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صـورت اختـصاصی در محل با شـماره تل ـن مستقیم 
 تماس حاصل فرمائید .   88318551و نمابر   105داخلی 

 .مراجعه نمايید .irwww.sbaco به آدرس سايت شرکت 69سالجهت اطالع از تقويم آموزشی دوره ها و سمینارهای ويژه 

.به افرادی که از سازمانهای دولتی معرفی شوند گواهی نامه معتبر در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت اعطاء خواهد گردید 

 

 مهرداد ستوده

آموزشمدری   

 سامان به انديش مرکز همايش هایتهران،  -  16الی  8:30، از ساعت 1396ماه  مهر 20شنبه پنج زمان و مکان:

 

 آموزشی مقدمه

 مربوطه وظایف انجام در انتظامات کلیدی وظایف گانه 20  اصول

 قانونی مسائل رعایت و درگیری و دستگیری حین در نوشتاری مالحظات

 حراست با تعامل و وقایع منظورپیشگیری به نظارت خاص روشهای

 صنعتی و سنتی مخدر مواد شناسایی و آشنایی بر ای خالصه

 

  انتظامات سازی توانمند عوامل

 مختلف حوادث و وقایع در انتظامات استرس مدیریت و گیری تصمیم توانایی

 وقایع و درحوادث مقدماتی های پرونده تشکیل نحوه

 انتظامات وظایف در مشکوک و مظنون افراد شناسایی اصول

  الکترونیکی حفاظت امکانات از گیری بهره . مانیتورینگ اصول با آشنایی

 بحران مدیریت در آمادگی جهت ضروری اقدامات

 اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی پیشرفته


