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 اصول حفاظت فیزیکی در روابط عمومی در انتظامات
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد رجبیمدرس : 

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

میدان هفت بانـک ملت شعبه  41/17618043حساب جاری شماره  خالص هزار ریال ( دویستمیلیون و  سه)  ريال 000/002/3مبلغ ( ارائه فیش بانکی بابت واریزشهریه به  2
 شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد .به نام    IR250120000000001761804341شبا 63594تیر کد 

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

گردد و در صورت 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
 پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.

ـن مستقیم       خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر  ـماره تلف ـصاصی در محل با ش ـورت اخت  88318550 و یا شماره تلفن های  88841411در خصوص شرایط برگزاری به ص
 تماس حاصل فرمائید .   88318551و نمابر   107داخلی   خط (  10)

 .مراجعه نمايید .irwww.sbaco به آدرس سايت شرکت 99سالجهت اطالع از تقويم آموزشی دوره ها و سمینارهای ويژه 

کنندگان گواهینامه معتبر در پایان، به تمامی شرکت 

 .اعطاء خواهد گردید

 

 آنالين  :نحوه برگزاری   -  12:30الی  9:00، از ساعت 1399 ماه دی 11پنجشنبه  زمان:

 

  مديريت استرس در شرايط کروناعنوان دوره : 

 آشنايی با مدرس :         
 دکتری روانشناسی 

 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

 عضو انجمن روانشناسی ایران 

  معاونت آموزشی دانشکده مدیریت واحد تهران

 جنوب

  برنامه آموزشی و در حدود  5000اجرای بیش از

 نفر آموزش فردی 35000

 محتوای کارگاه:
 منحنی استرس، یوسترس، دیسترس مقدمه وتعاریف -1

 رابطه بیماری واسترس تعریف عوامل استرس زا -2

 )معنوی، سازمانی، روانی، فکری، دربدن)فیزیولوژیک کارکرداسترس -3

 با اضطراب ناشی از ابتال به بیماری کرونا چگونه برخورد کنیم -4

 بحران در زمان کرونااسترس و  -5

 س و بحرانی کروناترها و نباید هایی در شرایط پر اسباید  -6

 توصیه هایی برای معلم ها در شرایط پر استرس ویروس کرونا -7

 استرس و افسردگی ناشی از قرنطینه در دوران کرونا -8

 تغییرات روحی متداول کودکان و نوجوانان در پاسخ به استرس در زمان شیوع کرونا -9

 ساسات در زمان کرونابروز اح -10

 عوامل مرتبط بافشارروان -11

 مدیریت زمان -12

 .روشهای تغییرافکارمنفی -13

 (سازمانی، محیطی، عوامل بوجود آورنده استرس)فردی -14

 خطاهای شناختی -15

 تکنیک، مسئله مدار، هیجان مدار، های مقابله ای با استرس)ناسازگارراه کار -16

AAAbc،( 

 تغییرسبک زندگی -17

 ریلکسیشن یا آرام سازی و -18


