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آموزش های عملی دیپلماتیک
 نحوه حفاظت در تیم  1نفره (روسی)
 تقسیم وظایف در تیم  1نفره (روسی)
 نحوه حفاظت در تیم  2نفره (روسی)
 تقسیم وظایف و کد بندی در تیم  2نفره (روسی)
 نحوه حفاظت در تیم  3نفره (روسی)
 تقسیم وظایف و کد بندی در تیم  3نفره (روسی)
 نحوه حفاظت در تیم  4نفره (روسی)
 تقسیم وظایف در تیم  4نفره (روسی)
 نحوه حفاظت در تیم  5نفره (روسی)
 تقسیم وظایف در تیم  5نفره (روسی)
 نحوه آرایش  Vباز (و کاربرد های آن)
 کاربرد آرایش باز
 عبور از درها در سیستم های مختلف
 کد بندی و تقسیم وظایف (ورود و خروج) به ساختمان
 عبور از پله و کد بندی اعضاء تیم
 دفاع شخصی سطح مقدماتی
 دفاع شخصی سطح متوسطه
 دفاع شخصی سطح پیشرفته
 کار با تجهیزات بازرسی

 آموزش جعبه
 عبور از جمعیت و تهدید ها
 سوار شدن به هواپیما
 نکاتی طالیی در رابطه با سفر هوایی
 بازآموزی سیستم  1تا پنچ نفره ،آرایش Vباز

آموزش عملی (بازرسی محل سکونت)

 مقدمات جستجو (تقسیم وظایف و کد بندی)
 انواع جستجو (تقسیم وظایف و کد بندی)
 جستجوی متمرکز (کاربرد ها و نکات مهم)
 جستجوی عادی (چه زمان های الزم است)
 وسایل مورد نیاز (ابزار های بازرسی)
 توجیه های بازرسی (کد بندی)
 دستور العمل جستجو
 کد گزاری
 دستور العمل جستجو
 موارد که باید جستجو شود
 پاک سازی
 قرنطینه

آموزش عملی (بازرسی محل کار)
 موارد مورد توجه
 امنیت دفتر کار
 چیدمان وسایل
 دستور العمل ها
 بازدید کنندگان
 غربال گری
 حفاظت اطالعات
 آموزش به کارمندان
 چک لیست تهدید به بمب گذاری

آموزش عملی (امنیت در سفر)
 انواع سفر
 اطالعاتی که به محض رسیدن باید جمع آوری شود
 جزئیات حرکت
 حریم خصوصی مدیر
 امنیت بارها

 آسایش مدیر را در نظر بگیرید
 نکات طالیی
 قطار
 سفر هوایی
 بالگرد
 مقدمات امنیتی
 کارهای مقدماتی
 برنامه های قبل حرکت

 فرودگاه
 هتل
 سفرهای خارجه
 دستور العمل ها

آموزش عملی (بازرسی خودرو)
 مقدمه
 انواع چاشنی ها
 زمان های بازرسی
 به دنبال چه چیزهایی باید باشیم
 برخی از تجهیزات ضروری

 مراحل جستجو
 بدنه و آینه ها
 زیرخودرو و صندوق عقب
 کاپوت

آموزش های تئوری (برنامه ریزی حفاظتی)

 هدف از حفاظت
 برنامه ریزی حفاظتی
 ما از چه چیزی حفاظت می کنیم ؟
 پیشگیری
 محدود کردن اطالعات
 ارزیابی تهدیدات
 میزان آسیب پذیری هدف
 منابع تهدید
 گونه های تهدید
 انگیزه مهاجمان احتمالی
 آدم ربایی
 طبقه بندی تهدیدات
 سطوح تهدید

 معیار عملکرد و شایستگی
 معیار اطالعات
 موقعیت دشوار
 مکانیسم دفاعی بدن
 رنگ بندی موقعیت ها
 عادات و بهداشت
 نحوه پوشش اعضاء تیم
 نحوه مناسب برخورد
 مزایا و معایب تیم های حفاظتی کوچک
 گروه ضربت
 حفاظت نامحسوس
 تیم پیشرو
 شبح (فانتوم)

اتیکت بادیگارد (آموزش جامع)

جاسوسی
 زیر نظر گرفته شدن
 برنامه روزانه ثابت
 روش های جمع آوری اطالعات

 انواع جاسوسی
 سختی های جاسوسی برای جاسوسان
 روش های معمول جاسوسی
 چرخه معمول اقدامات تروریستی
 حمله را چگونه متوقف کنیم
 اولین قدم تروریست ها چیست
 دستور العمل هایی که باید به مدیر آموزش داده شود

انتخاب محل سکونت (مدیر و  )VIPبررسی موارد و نکات مهم
 مزایا و معایب مراکز شهری
 مزایا و معایب حومه شهر
 مزایا و معایب مناطق روستایی
 انواع مکان های سکونت
 مزایا و معایب هتل ها
 مزایا و معایب خانه های ردیفی
 آپارتمان ها

حفاظت از محل سکونت
 امنیت محل سکونت
 انواع محل های سکونت

 دستور العمل انتخاب محل سکونت
 طرح ها و نقشه ها
 نقشه های ساختمان
 اهمیت نقشه ها
 موارد امنیتی
 راه حل های محوطه اطراف
 مسیر رانندگی و سیستم های نظارت تصویری
 موارد امنیتی که مربوط به ساختمان
 آالرم ها و حاصرهای خانه
 مواردی در رابطه با امنیت سوئیت مدیر
 کنترل کلید ها
 اتاق امن
 وظایف نیروهای امنیتی
 اقدامات اضراری
 اتاق کنترل
 توجیه کارمندان

تشریفات دیپلماتیک (تدریس دکتر معصومی ،معاون سابق تشریفات
وزارت امورخارجه)

: لینک اختصاصی دوره بادیگارد دیپلماتیک

https://ibo-bodyguards.com/product/diplomatic_course_2018/

