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 اصول حفاظت فیزیکی در روابط عمومی در انتظامات
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 محورهای دوره:

 

 1376دارای تخصص اينترپول از سال  •
کارشناسی ارشد مديريت انتظامی دانشگاه  •

 1370فرماندهی و ستاد 
 رئیس اسبق اداره نظارت و ارزيابی آموزش ناجا •
 کل عملیات انتظامی ناجا رئیس اسبق تامین اداره •
 مدرس دانشگاه علوم انتظامی ناجا •

 

 (اقتصاد و تولید و اشتغالتاثیر امنیت درمراکز اداری و صنعتی )  •

 تاثیر حفاظت الکترونیکی و دوربین ها و مانیتورینگ در پیشگیری از حوادث و خطرات امنیتی •

 وظایف و عملکرد مدیران در ایجاد انگیزه در عوامل حفاظت فیزیکی و انتظامات مسئول امنیت •

 توجیه و آشنایی مختصر مدیران درمورد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران •

 آشنایی با خطرات و حوادث و جرائم سازمان مربوطه به منظور باالبردن توانایی تصمیم گیری •

 مواردی از امنیت مدیران درسفرهای خارجی و نحوه مراقبت درمقابل بیگانگان درخارج از کشور •

 حوادث نقش مدیران دربحران ها و سازماندهی و پیشگیری از •

 ت در سازمان ها و ادارات و صنایعآشنایی با اهداف حراست در ایجاد امنی •

 علل و روشهای تاثیرگزار مدیران که موجب تقویت یا تضعیف روحیه حفاظت فیزیکی و انتظامات میگردد •

 آشنایی با برخی اقدامات اساسی ووظایف عمومی و تخصصی انتظامات •

 توصیفی از امنیت ملی و روشهای خرابکاری و ضد امنیتی سازمان •

 ران و کاهش خسارات جانی و مالیاصول پیشگیری از بح •

 عوامل افزایش اعتمادبنفس مدیران در جهت جلوگیری از وقایع و بحران ها •

 تهدیدات و خطرات احتمالی در محیط کارو سازمان •

 اصول حفاظت گفتار واسناد و مدارک و حفظ اسرار در امور جاری سازمان و مقابله با تخلیه تلفنی •

 درتخلیه تلفنی واقدامات مقابله با آناهداف جاسوسان و مغرضین  •

 

 

 

 با سالم و احترام 

آموزشی به شرح  در فضایی مطلوب دورهو سازمان ها  آشنایی هرچه بیشتر مدیران کلیه واحدها به منظور  شرکت سامان به انديش رساندبه استحضار می

 :نمایدرا برگزار می ذیل

 

 

 سرهنگ جبارپور: مدرسآشنایی با 
 
 

 در پایان، به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید.
 

 

نند  آنچه هک مدریان ردمورد"         " امنیت خود و محیط کار باید بدا
 سامان به انديش های  مرکز همايشتهران،-  16الی  8:30ساعت از ، 1397ماه  بهمن  17شنبه  پنج زمان و مکان:

 

 

 شرایط  ثبت انم :
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  1
بسااته آموزشای و    )شامل هزینه استاد، ناهاار و پاریرایی،    خالصریال ( هزارصدو پنجاه و  میلیون سه)  ريال 000/150/3مبلغ شهریه به  ( ارائه فیش بانکی بابت واریز 2

به نام شـرکت سـامان بـه انـدی       IR250120000000001761804341شبا 63594شعبه میدان هفت تیر کد بانـک ملت  41/17618043حساب جاری شمارهبه  گواهی نامه(
   رهاورد یاد

 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.

گردد و در صورت تاا یک هفته قبال از برگازاری  برنامه پریرفته می شود  در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ، ارسال می کتبای( انصاراف فقط به صورت  3
 پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.

 ،107،106،105) داخلی  خط (  10)   88318550 های  بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صاورت اختاصاصی در محل با شاماره تلفانخواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات 
 .  تماس حاصل فرمائید  88318551و نمابر  (113و   112

 مراجعه نمايید .irwww.sbaco به آدرس سايت شرکت 97و سمینارهای ويژه سال جهت اطالع از تقويم آموزشی دوره ها

 

 




