
روزتاریخ اتمام دورهتاریخ شروع دورهمحل اجراي دورهنام دورهردیف
مدت كل دوره 

(ساعت)
اسامی اساتیدجھت پرسنل

میرمعینيشركت خلیج فارس -رانندگان1390/07/031390/07/0318شركت خلیج فارسنحوه صحیح رانندگي و كاھش مصرف سوخت1

2SPRINTER داورينمایندگان1390/07/031390/07/05324آموزشتعمیر موتور

بابایينمایندگان1390/07/041390/07/06324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك اتوبوس 3457

میرمعینينمایندگان1390/07/041390/07/06324آموزشتعمیر موتورھاي سري 4457،500،900

 برنامھ آموزشي شش ماه دوم سال 90 نمایندگان

میرمعینينمایندگان1390/07/041390/07/06324آموزشتعمیر موتورھاي سري 4457،500،900

5SPRINTER حاج محمدعلينمایندگان1390/07/051390/07/06216آموزشسیستم سوخت رساني

میرمعینيشركت خلیج فارس -رانندگان1390/07/101390/07/1018شركت خلیج فارسنحوه صحیح رانندگي و كاھش مصرف سوخت6

7
فرمان ھیدرولیك LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  كامیون ھاي 

بنز
علیدادينمایندگان1390/07/111390/07/13324آموزش

میرمعینيشركت خلیج فارس -رانندگان1390/07/171390/07/1718شركت خلیج فارسنحوه صحیح رانندگي و كاھش مصرف سوخت8

9EWANETداورينمایندگان1390/07/171390/07/1718مشھدطرز كار با نرم افزار ارتباطي

10HYUNDAI  حسینينمایندگان1390/07/181390/07/20324آموزشتعمیر گیربكس

برچیخنمایندگان1390/07/181390/07/20324یزدجامع سیستم سوخت رساني11

داورينمایندگان1390/07/181390/07/20324مشھدجامع دستگاه ھاي عیب یاب12



13SPRINTER بابایينمایندگان1390/07/231390/07/25324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك

علیدادينمایندگان1390/07/241390/07/26324ھمدانسیستم كولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل14

15SPRINTER حاج محمدعلينمایندگان1390/07/251390/07/27324آموزشترمز

میرمعینينمایندگان1390/07/251390/07/27324تبریزترمز پنوماتیك كامیون بنز16

17AXOR بابایينمایندگان1390/07/261390/07/27216آموزشسیستم سوخت رساني كامیون

علیدادينمایندگان1390/07/271390/07/2718ھمدانایمني گازسوز18

حسینينمایندگان1390/07/301390/08/02324آموزشجامع مكا نیك كارشناس فني19

برچیخنمایندگان1390/07/301390/08/02324مازندرانجامع مكانیك20 برچیخنمایندگان1390/07/301390/08/02324مازندرانجامع مكانیك20

21EWANETداورينمایندگان1390/08/011390/08/0118اھوازطرز كار با نرم افزار ارتباطي

22MAN میرمعینينمایندگان1390/08/021390/08/04324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك اتوبوس گازسوز

داورينمایندگان1390/08/021390/08/04324اھوازجامع دستگاه ھاي عیب یاب23

علیدادينمایندگان1390/08/071390/08/11540آموزشتعمیر ات سیستم گازسوز24

25HOWO برچیخنمایندگان1390/08/071390/08/09324آموزشتعمیر موتور

26HYUNDAI حسینينمایندگان1390/08/071390/08/09324آموزشجامع

27HOWO بابایينمایندگان1390/08/071390/08/08216آموزشسیستم الكتریك

28SPRINTER حاج محمدعلينمایندگان1390/08/091390/08/11324آموزشتعمیر گیربكس



29HOWO برچیخنمایندگان1390/08/101390/08/12324آموزشتعمیر گیربكس

30GAZELLE  حسینينمایندگان1390/08/101390/08/11216آموزشسیستم سوخت رساني

داورينمایندگان1390/08/151390/08/1518آموزشقطعھ شناسي31

32G210-G260 میرمعینينمایندگان1390/08/211390/08/23324آموزشتعمیر گیربكسھاي

برچیخنمایندگان1390/08/211390/08/23324كرمانشاهجامع سیستم سوخت رساني33

حسینينمایندگان1390/08/211390/08/23324آموزشجامع سیستم ترمز34

داورينمایندگان1390/08/211390/08/23324مازندرانجامع دستگاه ھاي عیب یاب35

36AXOR,ATEGO,ACTROS بابایينمایندگان1390/08/281390/08/30324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك 36AXOR,ATEGO,ACTROS بابایينمایندگان1390/08/281390/08/30324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك

37SPRINTER داورينمایندگان1390/08/281390/08/29216آموزشسیستم سوخت رساني

علیدادينمایندگان1390/08/291390/09/01324تبریزسیستم كولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل38

39HYUNDAI حسینينمایندگان1390/08/301390/09/02324آموزشالكتریك

40HOWO برچیخنمایندگان1390/08/301390/09/02324آموزشجامع

41AXOR بابایينمایندگان1390/09/011390/09/02216آموزشسیستم سوخت رساني كامیون

علیدادينمایندگان1390/09/021390/09/0218تبریزایمني گازسوز42

میرمعینينمایندگان1390/09/051390/09/07324آموزشجامع اتوبوس43

44EWANETداورينمایندگان1390/09/061390/08/0618شیرازطرز كار با نرم افزار ارتباطي



داورينمایندگان1390/09/071390/09/09324شیرازجامع دستگاه ھاي عیب یاب45

برچیخنمایندگان1390/09/071390/09/09324آموزشترمز پنوماتیك اتوبوس46

47
فرمان ھیدرولیك LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  كامیون ھاي 

بنز
علیدادينمایندگان1390/09/071390/09/09324آموزش

48SPRINTER حاج محمدعلينمایندگان1390/09/191390/09/21324آموزشجامع

بابایينمایندگان1390/09/191390/09/21324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك اتوبوس 49457

علیدادينمایندگان1390/09/201390/09/22324آموزشجامع جلوبندي ، تعلیق و فرمان50

داورينمایندگان1390/09/211390/09/23324یزدجامع دستگاه ھاي عیب یاب51

برچیخنمایندگان1390/09/211390/09/23324گرگانجامع سیستم سوخت رساني52 برچیخنمایندگان1390/09/211390/09/23324گرگانجامع سیستم سوخت رساني52

53HYYNDAI حسینينمایندگان1390/09/221390/09/23216آموزشسیستم سوخت رساني

علیدادينمایندگان1390/09/231390/09/2318آموزشایمني گازسوز54

میرمعینينمایندگان1390/09/281390/09/30324اصفھانترمز پنوماتیك كامیون بنز55

56SPRINTER حاج محمدعلينمایندگان1390/09/281390/09/30324آموزشتعمیر موتور

57AXOR,ATEGO,ACTROS بابایينمایندگان1390/09/281390/09/30324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك

حسینينمایندگان1390/09/281390/09/30324تبریزجامع سیستم ترمز58

داورينمایندگان1390/09/281390/09/2818آموزشقطعھ شناسي59

برچیخنمایندگان1390/10/031390/10/05324آموزشجامع مكانیك60



علیدادينمایندگان1390/10/041390/10/06324آموزشجامع جلوبندي ، تعلیق و فرمان61

62EWANETداورينمایندگان1390/10/041390/10/0418كرمانشاهطرز كار با نرم افزار ارتباطي

داورينمایندگان1390/10/051390/10/07324كرمانشاهجامع دستگاه ھاي عیب یاب63

علیدادينمایندگان1390/10/071390/10/0718آموزشایمني گازسوز64

حسینينمایندگان1390/10/101390/10/12324آموزشجامع مكا نیك كارشناس فني65

66SCANIA میرمعینينمایندگان1390/10/101390/10/12324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك اتوبوس گازسوز

برچیخنمایندگان1390/10/121390/10/14324اصفھانجامع مكانیك67

68GAZELLE حسینينمایندگان1390/10/131390/10/15324آموزشتعمیر موتور 68GAZELLE حسینينمایندگان1390/10/131390/10/15324آموزشتعمیر موتور

69SPRINTER داورينمایندگان1390/10/171390/10/19324آموزشتعمیر گیربكس

علیدادينمایندگان1390/10/171390/10/21540تبریزتعمیر ات سیستم گازسوز70

71AXOR بابایينمایندگان1390/10/171390/10/18216آموزشسیستم سوخت رساني كامیون

72SPRINTER حاج محمدعلينمایندگان1390/10/191390/10/21324آموزشترمز

73G210-G260 میرمعینينمایندگان1390/10/191390/10/21324آموزشتعمیر گیربكسھاي

74O457G بابایينمایندگان1390/10/191390/10/21324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك اتوبوس گازسوز

برچیخنمایندگان1390/10/191390/10/21324آموزشجامع سیستم سوخت رساني75

76HYUNDAI حسینينمایندگان1390/10/251390/10/27324آموزشتعمیر موتور



بابایينمایندگان1390/10/261390/10/28324آموزشجامع الكتریك77

برچیخنمایندگان1390/10/261390/10/28324شیرازجامع سیستم سوخت رساني78

79EWANETداورينمایندگان1390/10/271390/10/2718آموزشطرز كار با نرم افزار ارتباطي

80AXOR,ATEGO,ACTROS بابایينمایندگان1390/11/081390/11/10324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك

علیدادينمایندگان1390/11/081390/11/12540آموزشتعمیر ات سیستم گازسوز81

میرمعینينمایندگان1390/11/081390/11/10324آموزشجامع اتوبوس82

برچیخنمایندگان1390/11/081390/11/10324مشھدجامع سیستم سوخت رساني83

داورينمایندگان1390/11/101390/11/12324اصفھانجامع دستگاه ھاي عیب یاب84 داورينمایندگان1390/11/101390/11/12324اصفھانجامع دستگاه ھاي عیب یاب84

85GAZELLE  حسینينمایندگان1390/11/101390/11/12324آموزشتعمیر گیربكس

86AXOR بابایينمایندگان1390/11/111390/11/12216آموزشسیستم سوخت رساني كامیون

87SPRINTER حاج محمدعلينمایندگان1390/11/151390/11/17324آموزشجامع

88HOWO برچیخنمایندگان1390/11/151390/11/17324آموزشتعمیر موتور

علیدادينمایندگان1390/11/151390/11/19540شیرازتعمیر ات سیستم گازسوز89

داورينمایندگان1390/11/171390/11/19324آموزشجامع دستگاه ھاي عیب یاب90

حسینينمایندگان1390/11/171390/11/19324آموزشجامع سیستم ترمز91

92HOWO برچیخنمایندگان1390/11/181390/11/20324آموزشتعمیر گیربكس



علیدادينمایندگان1390/11/231390/11/2318آموزشایمني گازسوز93

میرمعینينمایندگان1390/11/241390/11/26324آموزشتعمیر موتورھاي سري 94457،500،900

علیدادينمایندگان1390/11/241390/11/26324آموزشجامع جلوبندي ، تعلیق و فرمان95

96HOWO بابایينمایندگان1390/11/251390/11/26216آموزشسیستم الكتریك

97SPRINTER حاج محمدعلينمایندگان1390/11/251390/11/26216آموزشسیستم سوخت رساني

98SPRINTER داورينمایندگان1390/11/291390/12/01324آموزشترمز

99GAZELLE حسینينمایندگان1390/11/291390/12/01324آموزشجامع

100SCANIA میرمعینينمایندگان1390/12/011390/12/03324آموزشتعمیر موتور گازسوز 100SCANIA میرمعینينمایندگان1390/12/011390/12/03324آموزشتعمیر موتور گازسوز

101HYUNDAI حسینينمایندگان1390/12/021390/12/04324آموزشجامع

102AXOR,ATEGO,ACTROS بابایينمایندگان1390/12/061390/12/08324آموزشالكتریك و شبكھ الكترونیك

103HOWO برچیخنمایندگان1390/12/061390/12/08324آموزشجامع

104SPRINTER حاج محمدعلينمایندگان1390/12/071390/12/08216شیرازسیستم سوخت رساني

105EWANETداورينمایندگان1390/12/071390/12/0718تبریزطرز كار با نرم افزار ارتباطي

داورينمایندگان1390/12/081390/12/10324تبریزجامع دستگاه ھاي عیب یاب106

میرمعینينمایندگان1390/12/131390/12/15324آموزشترمز پنوماتیك كامیون بنز107

بابایينمایندگان1390/12/131390/12/15324آموزشجامع الكتریك108



علیدادينمایندگان1390/12/131390/12/17540ھمدانتعمیر ات سیستم گازسوز109

برچیخنمایندگان1390/12/151390/12/17324اھوازجامع سیستم سوخت رساني110


