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:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد   

(ويژه  برنامه و بودجه استان تهرانسازمان ■

  كاركنان دولت)

 ■ فني و حرفه اي كشورسازمان آموزش 

 اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران■

 22/12/96 تاريخ :
 117094  شماره :

   
 
   
 
 

 اصول حفاظت فيزيکی در روابط عمومی در انتظامات
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 محورهاي دوره:

 

 1376داراي تخصص اينترپول از سال -
 1370كارشناسي ارشد مديريت انتظامي دانشگاه فرماندهي و ستاد -

 

 رئيس اسبق اداره نظارت و ارزيابي آموزش ناجا-
 كل عمليات انتظامي ناجا رئيس اسبق تامين اداره-
 انتظامي ناجامدرس دانشگاه علوم -

 

 �را�ط  ثبت �م :
 ) ارسال معرفي نامه از سازمان / شركت متبوع  1
 63594بانــك ملـت شـعبه ميـدان هفـت تيـر كـد         41/17618043حساب جـاري شـماره    خالصريال ( دو ميليون ريال) 000/000/2 ) ارائه فيش بانكي بابت واريزشهريه به  2

 ]، بسته آموزشي و گواهي نامه شامل هزينه استاد[د   به نام شركت سامان به انديش رهاورد يا   IR250120000000001761804341شبا

 تخفيف در نظر گرفته خواهد شد . %15نفر    8 و بيش از % 10نفر  8تا  6، %5نفر  5تا  3هدورثبت نام گروهي در توجه :
 تبصره: تخفيف مشمول افرادي خواهد شد كه يك هفته قبل از اجراي دوره شهريه واريز نمايند.

گردد و در صورت پرداخت تـا يك هفته قبـل از برگـزاري  برنامه پذيرفته مي شود  در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ، ارسال مي كتبـي) انصـراف فقط به صورت  3
 شهريه هزينه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد.

  خط )  10( 88318550 و يا شماره تلفن هاي  88321909خواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر در خصوص شرايط برگزاري به صـورت اختـصاصي در محل با شـماره تلفـن مستقيم 
 تماس حاصل فرمائيد .   88318551و نمابر   105داخلي 

 .مراجعه نماييد .irwww.sbaco به آدرس سايت شركت 79سالرهاي ويژه جهت اطالع از تقويم آموزشي دوره ها و سمينا

.به افرادي كه از سازمانهاي دولتي معرفي شوند گواهي نامه معتبر در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت اعطاء خواهد گرديد 

 

 ���داد ��وده
آ�وزش�د�   

 سامان به انديش مركز همايش هايتهران،  -  13الي  9:00، از ساعت 1397ماه  خرداد 2 چهارشنبه زمان و مكان:
 

انتظامات شغل اخالقي خصائص و ها ويژگي 

انتظامات وتوانمندسازي توانمندي عوامل 
غيركالمي -كالمي(موثروغيرموثر ارتباطات( 

انضباط عملكرد وحوزه آن وانواع انتظامات دروظايف انضباط 
ارتباطي هاي مهارت  

اثربخش ارتباط ورواني روحي هاي ويژگي  
انتظامات رفتاري الگوهاي  

زا استرس باعوامل آن وارتباط فردي احساسات 

عمومی علوم رفتاری و اصول روابط 
 موثر ويژه پرسنل انتظامات

 �ر��گ �بار�ور: �درسآ�نایی با 


