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356121شماره ثبت    

 

  117824 تاريخ :
  29/05/97 شماره :

 رانندگي تدافعي 

 

 : بت نامشرايط  ث     
 بروشور  ) ارسال معرفي نامه از سازمان / شركت متبوع با ذكر شماره و تاريخ 1
بانـك ملت شعبه  41/17618043حساب جاري شماره بـه   خالص هزار ريال ) پانصدميليون و  دو(   000/500/2 مبلغ) ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به  2

اهــار و  ن،  سـتاد ا( شـامل هزينـه    به نام شركت سامان به انديش رهاورد يـاد     IR250120000000001761804341شبا 63594ميدان هفت تير كد 
 پذيرايي ، بسته آموزشي و گواهي نامه ) 

 در نظر گرفته خواهد شد . تخفيف  %15نفر  8% و بيشتر از 10نفر  8تا  6%،5نفر  5تا  3 دورهدر صورت ثبت نام گروهي در توجه :
گردد و در صورت  غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ، ارسال مي تـا يك هفته قبـل از برگـزاري  برنامه پذيرفته مي شود  در كتبـيانصـراف فقط به صورت )  3

 پرداخت شهريه هزينه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد.
 و )107(داخلـي  خـط)   10(  88318550هاي فنبا شماره تل در خصوص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل خواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر

 .تماس حاصل فرمائيد 88318551يا نمابر  88841411  شماره مستقيم 
 مراجعه نماييد.www.sbaco.irبه آدرس سايت شركت 97و سمينارهاي ويژه سال ها  اطالع از تقويم آموزشي دوره جهت

 
 
 
 

مل معلّبنام او  
 

  :نندگیرا و راهنمايی ازمقررات ای ومجموعه تعاريف اهداف ١ بخش
 ؟ چيست تدافعی رانندگی 
 رانندگی و راهنمايی مقررات با مرتبط اصطالحات و تعاريف 
 تدافعی رانندگی تکنيکهای مرور 
  : رانندگی در هوشياری ٢بخش
  )پرتی وحواس آگاهی تمرکز بينی پيش مشاهده( رانندگی در وهوشياری آمادگی -١
  )فنی نشدا ونزاکت ادب موقعيت تفکر( رانندگی در مثبت عوامل -٢
  دررانندگی پرتی مواردحواس -٣
  نامانوس ورانندگی روحی های وناراحتی آشفتگی -۴
  ای جاده ومشکالت جاده مناظراطراف -۵
  ايمنی وکمربند خودرو داخل موارد -۶

 : وکنترل هدايت ٣ بخش
  آلود ومه بارانی وهوای سرماوگرما درفصول رانندگی شرايط -١
 درشب و روز در رانندگی شرايط -٢
  ايمن رانندگی بر راه طشراي تاثير -٣
  ايمن بررانندگی نقليه تاثيروسيله -۴
 کالج يا و خالص دنده با رانندگی -۵
  شهرها از برون و دردرون رانندگی -۶
  الستيک ترکيدن هنگام خودرو کنترل -٧
  نيمک چه اگرترمزنگرفت -٨

 طبقه هشتم-95پالك  -خيابان خردمند شمالي-تهران ، خيابان كريم خان زند  :نشــاني
 Web:www.sbaco.ir   Email: info@ sbaco.ir 88318551 :نمابر )      خط 10( 88318550 :تلفن 

 

 

براي سرمايه گذاري آينده هيشاند ترينبهدهي آموزش كيفي سازمان،  سامان  
 

 با سالم و احترام،
ر حين ماموريت نيز از اين قضيه جاني و مالي جبران ناپذيري مي شود و پرسنل سازمانها درانندگي در كشور ما باعث خسارات  متاسفانهيد همانگونه كه مطلع

نقاط حادثه خيز، واكنش به موقع در برابر خطرهاي ناشي از سبقت غيرمجاز، احساس  به شناساييمستثني نيستند در حاليكه با آموزش مجموعه مهارتهايي كه 
را به حداقل رساند لذا شركت سامان به انديش با بهره  خطر با استفاده از فنون بصري، چگونگي جلوگيري از مشاجره هاي لفظي و .... مي توان اين خسارات

 :مندي يكي از اساتيد خبره اين حوزه دوره آموزشي ذيل را برگزار مي نمايد
 

 

 
 
 

:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد   
ويژه كاركنان دولت)( برنامه و بودجه استان تهرانسازمان ■   

 ■ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 ■اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران

 
 

 
 

 

: دورهمحورهاي   
 

 در پايان، به تمامي شركت كنندگان گواهينامه معتبر اعطاء خواهد گرديد.
.ديگرد خواهد اعطاء دولت كاركنان آموزش نظام چارچوب در معتبر نامه يگواه شوند يمعرف يدولت يسازمانها از كه يافراد به  

 

 - :ادفاتتص ۴ بخش
  تصادفات وقوع وعلل انواع -١
  موثردرتصادفات عوامل -٢
  ترمز تاثيرگذاربرخط وعوامل ازترمز استفاده نحوه -٣
  عقب به جلو تصادف -۴
  ازتصادفات پيشگيری -۵
  ايمن فاصله تخمين روشهای -۶
  شاخ به شاخ اصطالح يا سر سربه تصادفات -٧
  کنيم جلوگيری عابرپياده با تصادف از چگونه -٨
  سبقت   -٩

  ها تقدم وحق ها گردش -١٠
  :اخالق وعلوم رفتاری در رانندگی ۵ بخش

  ميشود مشاهده که عالئمی -١
  بکارگيرند يکديگربايد برای رانندگان که عالئمی -٢
 ٢ ودرجه ١ - درجه معابر -٣
  ها وتوصيه توجه قابل نکات -۴
 ورانندگی راهنمايی جرائم جدول -۵

 فرماندهي هاي مختلف درزمان جنگ در مناطق غرب 
 رياست اداره نظارت وبازرسي و ارزيابي آموزشي ناجا 
 اروميه 1فرماندهي مرزباني درجه  
 منطقه  انتظامي  شهرستان آبادان 
 معاون انتظامي استان ايالم   
 ايالم  معاون هماهنگ كننده استان  

 

 رياست اداره تامين انتظامي ناجا 
 مدرس دانشگاه علوم انتظامي ناجا 
 تدريس مديريت  در موسسات مختلف آموزشي 
 عضو هيئت مديره شركت حفاظتي ومراقبتي امنيت گستران 
 قائم مقام فرماندهي گارد حفاظت شيالت كشور 
 وصول پيشنهاد همكاري با سيستم سازمان مديريت وستاد بحران شهر تهران 
 وصول پيشنهاد همكاري بابنياد تعاون ناجا 
 سعه صنايع وزارت صنعت ومعدنهمكاري آموزشي باسازمان تو 

 

  :سرهنگ جبارپورمدرس 

http://www.sbaco.ir/

