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 اصول حفاظت فیزیکی در روابط عمومی در انتظامات
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 مجرب در فضایی مطلوب دوره یکی از اساتیدمندی با بهره به منظور توانمندسازی پرسنل انتظامات و حراست  شرکت سامان به انديش رساندبه استحضار می

 :نمایدرا برگزار می ذیلآموزشی به شرح 

 

 

 

 اصول ااظتنمات و حفاظت فیزیکی

 شرایط  ثبت انم :
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  1
بسذذته آموزشذی و گذواهی     )شامل هزینه استاد، ناهار و پذییرایی،   خالصریال ( و نهصد هزار میلیوندو )  ريال000/900/2مبلغ شهریه به  ( ارائه فیش بانکی بابت واریز 2

   به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد IR250120000000001761804341شبا 63594شعبه میدان هفت تیر کد بانـک ملت  41/17618043حساب جاری شمارهبه  نامه(
 تخفیف در نظر گرفته خواهد شد . %15نفر    8 و بیش از % 10نفر  8تا  6، %5نفر  5تا  3هدورثبت نام گروهی در توجه :

 قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.تبصره: تخفیف مشمول افرادی خواهد شد که یک هفته 
گردد و در صورت تذا یک هفته قبذل از برگذزاری  برنامه پییرفته می شود  در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ، ارسال می کتبذی( انصذراف فقط به صورت  3

 ریه کامل پرداخت گردد.پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شه
 و یذا شذماره تلفذم هذای      88862779خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صذورت اختذصاصی در محل با شذذماره تلفذذم مسذتقیم    

 تماس حاصل فرمائید .   88318551و نمابر   112داخلی   خط (  10)   88318550
 مراجعه نمايید .irwww.sbaco به آدرس سايت شرکت 97و سمینارهای ويژه سال جهت اطالع از تقويم آموزشی دوره ها

 سامان به انديش های  مرکز همايشتهران،-  16الی  8:30ساعت از ، 1397ماه  دی  13شنبه  پنج زمان و مکان:
 

 

 




