بنام اول معلم

سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،بﻬترین اندﻳﺸﻪ برای سرمایﻪ گذاری آینده

تاریخ 99/05/01 :
شماره120114 :
پیوست:

عمومی در فی
اص
روابطفاظ
ااظتنمات و ح
تانتظامات
حفاظت فیزیکی در
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زیکی
ول

با سالم و احترام

به استحضار میرساند شرکت سامان به اندﻳش به منظور توانمندسازی پرسنل انتظامات و حراست با بهرهمندی یکی از اساتید مجرب در فضایی مطلوب دوره

آموزشی به شرح ذیل را برگزار مینماید:

زمان و مکان :پنج شنبه  30مرداد ماه  ،1399از ساعت  8:30الی - 16تﻬران،مرکز هماﻳش های سامان به اندﻳش
محورهای دوره:
.1

عوامل وشرایط توانمندی حراست وانتظامات

.2

مشکالت ومعضالت امورانتظامات (عوامل اعتماد بنفس وروان شناختی)

.3

وظایف انتظامات واصول حراست

.4

تعامل باپلیس وآشنایی ونحوه ارتباط با110

.5

گشت وگشت زنی وانواع گشتی های مراقبتی وتاثیرات امنیتی

.6

جرم وصحنه جرم وجرائم مرتبط باوظایف حراست وانتظامات

.7

جرم مشهود ودفاع مشروع وقوانین مربوطه

.8

طرزتشکیل پرونده های مقدماتی در حوادث

.9

مهارت های ارتباطی در امورانتظامات

 .11صورتجلسه وگزارش نویسی واجزاء آن
 .12وظایف پنجگانه شغلی انتظامات وحراست
 .13اصول ارتباطی کالمی وغیرکالمی(موثر وغیرموثر)
 .14اصول وعوامل پیشگیری از جرم
.15

دستگیری وشرایط قانونی آن

 .16نحوه کنترل ورود وخروج کارکنان ،ارباب رجوع ،مدعوین ،متخصصین،
خودروها وکاالی ورودی وخروجی
 .17الگوهای رفتاری واصول مشتری مداری انتظامات
 .18نحوه برخورد باافراد مظنون ومشکوک

 .10حفاظت فیزیکی والکترونیکی وتاثیرات امنیتی وروانی در پیشگیری

 .19وظیفه شناسایی انتظامات وارتباط آن با چهره نگاری وچهره شناسی

آشنایی با مدرس :سرهنگ جبارپور
جرم

-

دارای تخصص اﻳنترپول از سال 1376

-

رئیس اسبق اداره نظارت و ارزﻳابی آموزش ناجا

-

کارشناسی ارشد مدﻳرﻳت انتظامی دانﺸگاه فرماندهی و ستاد 1370

-

رئیس اسبق تامین اداره کل عملیات انتظامی ناجا

-

مدرس دانﺸگاه علوم انتظامی ناجا

شرایط ثبت انم :

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

 ) 1ارسال معرفی نامه از سازمان  /شرکت متبوع
 ) 2ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ 5/100/000رﻳال ( پنج میلیون و یک صد هزارریال ) خالص (شامل هزینه استاد ،ناهار و پذیرایی ،بســـته آموزشی و گواهی
نامه) بﻪ حساب جاری شماره 17618043/41بانـک ملت شعبﻪ میدان هفت تیر کد  63594شبا IR250120000000001761804341بﻪ نام شرکت سامان بﻪ اندیش رهاورد یاد
توجه :ثبت نام گروهی در دوره 3تا  5نفر  6، %5تا  8نفر  % 10و بیش از  8نفر  %15تخفیف در نظر گرفته خواهد شد .
تبصره :تخفیف مشمول افرادی خواهد شد که یک هفته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.
 ) 3انصـراف فقط به صورت کتبـی تـا یک هفته قبـل از برگـزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده  ،ارسال میگردد و در صورت
پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط برگزاری به صـــورت اختـــصاصی در محل با شـــماره تلفـــ مستقیم  88327795و یا شماره تلف های
 10( 88318550خط ) داخلی  113و نمابر  88318551تماس حاصل فرمائید .

نﺸــانی محل برگزاری و دبیرخـــانه  :تهران  ،خیابان کریمخان زند ،خیابان خردمند شمالی ،پالک  ،95طبقه هشتم
تلفن 10( 88318550 :خط ) نمابر 88318551 :
Web:www.sbaco.ir Email: info@ sbaco.ir

