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12)2 سایبر(جنگ نرم تخصصی17110
 شاغلین در دفاتر مدیریت

 بحران و پدافند غیرعامل  و
طسایر عنوان شغل هاي مرتب

الکترونیکی99/06/1599/06/31

26مدیریت بحران در تصفیه خانه هاتخصصی22615
 شاغلین در دفاتر مدیریت

 غیرعامل  وبحران و پدافند 
طسایر عنوان شغل هاي مرتب

پژوهش محور99/07/0599/09/19

18اصول پدافندغیرعامل در طرح هاي آبیتخصصی31583
 شاغلین در دفاتر مدیریت

 بحران و پدافند غیرعامل  و
طسایر عنوان شغل هاي مرتب

پژوهش محور99/07/1999/10/10

soc24و  امنیت شبکه تخصصی43092
 شاغلین در دفاتر مدیریت

 بحران و پدافند غیرعامل  و
طسایر عنوان شغل هاي مرتب

پژوهش محور99/08/0399/11/15
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الکترونیکی99/08/1099/08/24کلیه مشاغل6آشنایی با تهدیدات در فضاي سایبريعمومی

8پدافند اقتصاديتخصصی68936

 شاغلین در دفاتر مدیریت
 بحران و پدافند غیرعامل  و

طسایر عنوان شغل هاي مرتب
الکترونیکی99/10/2099/11/28

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو 99تقویم سال 



25/6/1399 

5060/222/99  

  دارد

    

  »جهش توليد 99سال  «                                                                        

 )يرهبر معظم مقام(                                

   

   

   مجموعههاي زير شركتعامل ان محترم مدير

  

  هاي آموزشي مديريت بحران و پدافند غيرعامل ابالغ دوره :موضوع
  

  و احترام باسالم

مـديركل محتـرم دفتـر مـديريت      29/5/99مورخ  121/23966/99به پيوست نامه شماره  

براي شركت توانير آن حوزه،  99بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو منضم به تقويم آموزشي سال 

  .است دستور فرماييد اقدام الزم بعمل آورند خواهشمند. گردد مجموعه ارسال ميهاي زير و شركت

  

    

  سيدمحمد حسيني

  مديركل دفترتوسعه منابع انساني و امور اداري 

  

  : رونوشت

  جهت استحضار و صدور دستورات مقتضي رياست محترم موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق -  

  جهت استحضار  مديركل محترم دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل -  

  27935595: تلفن  آقاي يزداني: كننده اقدام

  

  



 بسمه تعالی

 1399/  06/  03 تاريخ نامه: 
 194/99/د14384 شماره داخلي:
 4/6/1399 تاريخ ثبت صادره:
 8821/194/99 شماره ثبت صادره:
  پيوست:

 

   ۸۸۹۱٦٦۰۰دورنگار: ٤۳٦۸۰۰۰۰ تلفن : . ٥۱۷تهران:خيابان فلسطين شمالي،پالك 
 ۱٤۱٥۸٥٥٦٤۱كد پستي: ۱۰۳۲۰۸٥۸٦٥۰شناسه ملی: 

  
 www.wrm.ir 

 

 

                      

ت با را�ت   �ويیِ ��ض ��وا�د [�وا�ست] � جايی ��د. ط��ی و ر�ه �قام ���م ر��ری: یک م�ّ
اي، سازمان آب و برق خوزستان و شركت توسعه منابع آب و نيروي  هاي آب منطقه مديران عامل محترم شركت

 ايران
 

 1399تقويم آموزشي  موضوع:
 

 با سالم و احترام

مديركل محترم دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت  29/5/1399به تاريخ  121/23966/99اره به پيوست نامه شم   
هاي تخصصي  حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل كه توسط موسسه آموزش 1399نيرو در خصوص تقويم آموزشي سال 

شود، جهت استحضار و صدور دستور پيگيري و  برگزار مي به صورت الكترونيكي 5/6/1399صنعت آب و برق گيالن از تاريخ 
 گردد. اقدام مقتضي ارسال مي

   

 سيف اله  آقابيگي 
 مديركل دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل 

      

 

 

 فوري



 9968/400/99 شماره :

 29/05/1399 تـاریخ :

  پیوست :

 

 

بسمه تعالی 

ایران_ب_الف_هرهفته#
Email:Info@nww.co.ir 141615441کدپستی: 88953329دورنگار: 88953321-5تلفن: 8لوار کشاورز،خیابان شهید برادران عبداله زاده)دهکده(پالکب-تهران

 وزارت نیرو

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

 )مادر تخصصی(

 ."جهش تولید"، سال 1399مقام معظم رهبري: سال  

 

 محترم عامل كلیه شركتهاي آب و فاضالب  مدیران
 

 دوره هاي آموزشي حوزه بحران و پدافند غیر عامل  اجرايموضوع:

 
 با سالم و احترام 

امل یر عمدیر کل محترم دفتر بحران و پدافند غ 29/5/99مورخ  121/23966/99به پیوست نامه شماره 

 ی گردد.مرسال اوزارت نیرو منضم به لیست دوره های آموزشی قابل اجرا در سال جاری جهت اطالع و اقدام الزم 
 

 

  گیاهي رضا   

  معاون منابع انساني و پشتیباني  

  
 

 

 آقاي مهندس كركاني مدیر كل محترم دفتر بحران و پدافند غیر عامل شركت مهندسي جهت استحضار  جناب 

 






