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 اصول حفاظت فيزيکی در روابط عمومی در انتظامات
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 رانندگان -كارگران -مديران –طرزبرخوردبامراجعين  -5
 مهارت هاي ارتباطي -6
 ويژگي هاي ارتباط غيرموثروناسالم -7
 ويژگي هاي روحي ورواني ارتباط اثربخش -8
 رفتاري انتظامات الگوهاي -9

 

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

 

 رئيس اسبق اداره نظارت و ارزيابي آموزش ناجا-
 كل عمليات انتظامي ناجا رئيس اسبق تامين اداره-
 مدرس دانشگاه علوم انتظامي ناجا-
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 �را�ط  ثبت �م :
 ) ارسال معرفي نامه از سازمان / شركت متبوع  1
بســته آموزشـي و گـواهي     (شامل هزينه استاد، ناهار و پذيرايي، خالصريال )  هزار چهارصدو  ميليون دو(  ريال 000/400/2مبلغ ) ارائه فيش بانكي بابت واريزشهريه به  2

   به نام شركت سامان به انديش رهاورد ياد   IR250120000000001761804341شبا 63594بانـك ملت شعبه ميدان هفت تير كد  41/17618043به حساب جاري شماره نامه)
 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.
و در صورت گردد 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

 پرداخت شهريه هزينه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد.
   88318550 و يا شماره تلفن هاي  88329241خواهشمند 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   106داخلي   خط )  10(
 مراجعه نماييد .irwww.sbaco به آدرس سايت شركت 97و سمينارهاي ويژه  جهت اطالع از تقويم آموزشي دوره ها

 در پايان، به تمامي شركت كنندگان گواهينامه معتبر اعطاء خواهد گرديد.
 "تان تهرانسازمان برنامه وبودجه اس"براي شركت كنندگاني كه از سازمان يا شركت دولتي معرفي مي شوند گواهينامه معتبر در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت براساس مجوز از توجه:

 صادر خواهد شد .

 

 سامان به انديش هاي  مركز همايشتهران،-  16الي  8:30ساعت از ، 1397ماه  مهرماه  26شنبه  پنج زمان و مكان:
 

 وارتباط آن باعوامل استرس زااحساسات فردي  -10
 حفاظت گفتاروعوامل افشاء راز -11
 آسيب پذيري هاي حفاظت كاركنان دراثربي انضباطي -12
 وظايف پنجگانه شغلي انتظامات -13
 نحوه ارتباط تلفني در شغل انتظامات -14
 سه عامل حيات بخش درسالمت روحي وايمني انتظامات -15
 روانشناسي در برخورداستفاده از اصول  -16
 چگونگي رفتار با مردم مساله ساز و ناسازگار -17
 شرايط و موارد تاثير گذار در رفتار سازماني -18
 ارتباط تلفني در شغل نگهباني -19

 

 با سالم و احترام 
مندي با بهرهاستان تهران سازمان برنامه و بودجه  از و مالي اداريحيطه داراي مجوز آموزش كاركنان دولت در رساند شركت سامان به انديش به استحضار مي

 :نمايدرا برگزار مي ذيلآموزشي به شرح  مجرب در فضايي مطلوب دوره يكي از اساتيد

 

 رفتاري و اصول روابط عمومي موثر درعلوم 

 وظايف انتظامات و نگهباني 
 

:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد   

ويژه كاركنان دولت)(استان تهران سازمان برنامه و بودجه ■   

 ■ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 ■اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران

 

 


