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 اصول حفاظت فیزیکی در روابط عمومی در انتظامات
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شرایط  ثبت انم :
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  1

بانـک ملت شعبه میدان هفـت   41/17618043حساب جاری شماره  خالص ریال ( هزار و پنجاه هصدو ن میلیون  دو)  ريال 000/950/2مبلغ ( 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 63594تیر کد 

 تخفیف در نظر گرفته خواهد شد . %15نفر    8 و بیش از % 10نفر  8تا  6، %5نفر  5تا  3هدورثبت نام گروهی در توجه :
 تبصره: تخفیف مشمول افرادی خواهد شد که یک هفته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.

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

  خط (  10) 88318550 و یا شماره تلفن های  88329241ب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صـورت اختـصاصی در محل با شـماره تلفـن مستقیم خواهشمند است جهت ثبت نام و کس
 تماس حاصل فرمائید .   88318551و نمابر   106داخلی 

 .مراجعه نمايید .irwww.sbaco شرکتبه آدرس سايت  79سالجهت اطالع از تقويم آموزشی دوره ها و سمینارهای ويژه 

 1376دارای تخصص اينترپول از سال  -
 1370کارشناسی ارشد مديريت انتظامی دانشگاه فرماندهی و ستاد  -

 

 گواهی نامه معتبر اعطاء خواهد گردید.در پایان به تمامی شرکت کنندگان 

 

 رئیس اسبق اداره نظارت و ارزيابی آموزش ناجا -
 کل عملیات انتظامی ناجا اسبق تامین ادارهرئیس  -
 مدرس دانشگاه علوم انتظامی ناجا -

 

 محورهای دوره:

 

 مهرداد ستوده
آموزشمدری   

 سامان به انديش مرکز همايش هایتهران،  -  16الی  8:30، از ساعت 1397ماه  اسفند 2شنبه پنج زمان و مکان:

 

  عامل غیر پدافند خصوص در نظام مصلحت تشخیص مجمع و رهبری معظم مقام نظر

 ودر فرزند تربیت و درجامعه و کار درمحیط پدافند تعاریف و اصطالحات با آشنایی

  دشمن با مقابله در نهایت

 ( اصول  -تعریف -مفهوم( عامل غیر پدافند

 ( حفاظت قابل مهم  - حساس -حیاتی مراکز ( کشور ومراکز تاسیسات بندی طبقه

 (ملی امنیت مختلف تعاریف (غیرعامل پدافند در امنیتی خاص اصطالت با آشنایی

 ملی امنیت های مولفه

  غیرعامل پدافند در موثر ایدئولوژیکی عوامل

  عامل غیر پدافند وهداف اصطالحات و تعاریف

  عامل غیر دفاع کارکرد علمی های حوزه

 یا گاز و نفت انرژی تولید و استخراج های مجتمع یا کارخانه استراتژیکی موقعیت

  ... یا موسسه یا سازمان

  ) واردن های حلقه( کشور ثقل مراکز

 غیرعامل پدافند اجرای با خسارات کاهش عملی راهکارهای

  ) موجود خطرات برمبنای( ها بحران تعریف

 میتوانند که عواملی (میکند تهدید را اماکن و تاسیسات خطراتیکه

  )نمایند تضعیف پدافندغیرعامل

 عامل غیر پدافند در موثر مسئولین و کارکنان روانشناختی و فیزیکی اقدامات

  )بنفس اعتماد عوامل(

  مالی و جانی خسارات کاهش درجهت پیشگیری اصول

  بحران مدیریت و عامل پدافند در موفقیت عوامل 

  بحران مدیریت و غیرعامل پدافند در موثر مدیریت

 پدافند غیرعامل و مدیریت بحران باید به چه سواالتی پاسخگو باشد

  جاسوسان های وانگیزه علل و جاسوسی وضد جاسوسی تعریف

 با مقابله در کارکنان وظایف و اقدامات و مدارک و اسناد حفظ در غیرعامل پدافند

  جاسوسی

  ایمنی بخش در مغرضین خصمانه اقدامات علل و عوامل

 ضد و خرابکار روشهای و .... و موسسات و سازمانها داخل در اهداف بررسی

  امنیتی

  حراستی و امنیتی اصطالحات با آشنایی

 غیرعامل پدافند بحث در تخصصی اصطالحات

 

 پدافند غیرعامل

: مدرسآشنایی با 
 سرهنگ جبارپور

 




