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میرمعینیفروردیننمایندگان1392/01/191392/01/2132412288آموزشترمز پنوماتیک کامیون بنز

HYUNDAI حسینیفروردیننمایندگان1392/01/191392/01/2132412288آموزشالکتریک

SPRINTER حاج محمد علیفروردیننمایندگان1392/01/191392/01/2021612192آموزشسیستم سوخت رسانی

FARAZ علیداديفروردیننمایندگان1392/01/201392/01/2121612192آموزشسیستم سوخت رسانی

AXOR,ATEGO,ACTROS باباییفروردیننمایندگان1392/01/241392/01/2632412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

حاجی زادهفروردیننمایندگان1392/01/241392/01/24181296آموزشسیستم سفارش گذاري

FARAZ حسینیفروردیننمایندگان1392/01/241392/01/2521612192آموزشتعمیر موتور

برچیخفروردیننمایندگان1392/01/241392/01/2743212384آموزشعیب یابی مکانیکی

5S حاجی زادهفروردیننمایندگان1392/01/251392/01/25181296آموزشایمنی  انبار و

میرمعینیفروردیننمایندگان1392/01/261392/01/2832412288آموزشجامع اتوبوس

FARAZ حسینیفروردیننمایندگان1392/01/261392/01/2721612192آموزشتعمیر گیربکس

برنامھ آموزش پرسنل نمایندگي ھا در نیمسال اول ١٣٩٢

FARAZ حسینیفروردیننمایندگان1392/01/261392/01/2721612192آموزشتعمیر گیربکس

AXOR باباییفروردیننمایندگان1392/01/271392/01/2821612192آموزشسیستم سوخت رسانی کامیون

FARAZ باباییاردیبهشتنمایندگان1392/01/311392/02/0121612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

SPRINTER حاج محمد علیاردیبهشتنمایندگان1392/01/311392/02/0232412288آموزشتعمیر موتور

علیدادياردیبهشتنمایندگان1392/01/311392/02/0232412288آموزشسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل

FARAZ باباییاردیبهشتنمایندگان1392/02/021392/02/0321612192آموزشسیستم سوخت رسانی

برچیخاردیبهشتنمایندگان1392/02/021392/02/0432412288آموزشجامع سیستم سوخت رسانی

SPRINTER حاج محمد علیاردیبهشتنمایندگان1392/02/031392/02/0532412288آموزشتعمیر گیربکس

G210-260 میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1392/02/071392/02/0932412288آموزشتعمیر گیربکسهاي

HYUNDAI حسینیاردیبهشتنمایندگان1392/02/071392/02/0932412288آموزشتعمیر گیربکس

علیدادياردیبهشتنمایندگان1392/02/071392/02/0932412288آموزشفرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1392/02/081392/02/08181296آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

SPRINTER حاج محمد علیاردیبهشتنمایندگان1392/02/091392/02/1132412288آموزشجامع

HYUNDAI حسینیاردیبهشتنمایندگان1392/02/101392/02/1121612192آموزشسیستم سوخت رسانی

SPRINTER باباییاردیبهشتنمایندگان1392/02/141392/02/1632412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

یعقوبیاردیبهشتنمایندگان1392/02/141392/02/1743212384آموزشمدیریت نمایندگی

میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1392/02/141392/02/1632412288آموزشتعمیر موتورهاي سري 457،500،900 میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1392/02/141392/02/1632412288آموزشتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

FARAZ برچیخاردیبهشتنمایندگان1392/02/141392/02/1521612192آموزشتعمیر موتور

FARAZ برچیخاردیبهشتنمایندگان1392/02/161392/02/1721612192آموزشتعمیر گیربکس
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حسینیاردیبهشتنمایندگان1392/02/161392/02/1832412288آموزشجامع مکا نیک کارشناس فنی

AXOR باباییاردیبهشتنمایندگان1392/02/171392/02/1821612192آموزشسیستم سوخت رسانی کامیون

باباییاردیبهشتنمایندگان1392/02/211392/02/2332412288آموزشجامع الکتریک

علیدادياردیبهشتنمایندگان1392/02/211392/02/2554012480آموزشتعمیرات سیستم گاز سوز

حاج محمد علیاردیبهشتنمایندگان1392/02/211392/02/2332412288آموزشجامع دستگاه هاي عیب یاب

حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1392/02/221392/02/22181296آموزشپذیرش نوین

HYUNDAI حسینیاردیبهشتنمایندگان1392/02/231392/02/2532412288آموزشتعمیر موتور

HOWO باباییاردیبهشتنمایندگان1392/02/241392/02/2632412288آموزشسیستم الکتریک

میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1392/02/281392/02/3032412288آموزشترمز پنوماتیک اتوبوس

HOWO برچیخاردیبهشتنمایندگان1392/02/281392/02/3032412288آموزشتعمیر موتور

EWA NET حاج محمد علیاردیبهشتنمایندگان1392/02/281392/02/28181296آموزشطرز کار با نرم افزار ارتباطی

EWA NET حاج محمد علیاردیبهشتنمایندگان1392/02/291392/02/29181296آموزشطرز کار با نرم افزار ارتباطی

علیداديخردادنمایندگان1392/02/301392/03/0132412288آموزشجامع جلوبندي ، تعلیق و فرمان

HOWO برچیخخردادنمایندگان1392/02/311392/03/0232412288آموزشتعمیر گیربکس HOWO برچیخخردادنمایندگان1392/02/311392/03/0232412288آموزشتعمیر گیربکس

باباییخردادنمایندگان1392/03/041392/03/0632412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس 457

GAZELLE حسینیخردادنمایندگان1392/03/041392/03/0632412288آموزشتعمیر موتور

SPRINTER حاج محمد علیخردادنمایندگان1392/03/041392/03/0632412288آموزشتعمیر موتور

یعقوبیخردادنمایندگان1392/03/051392/03/05181296آموزشدستور العمل شرایط وضوابط خدمات پس ازفروش بازنگري 3

G210-260 میرمعینیخردادنمایندگان1392/03/061392/03/0832412288آموزشتعمیر گیربکسهاي

SPRINTER حاج محمد علیخردادنمایندگان1392/03/071392/03/0932412288آموزشتعمیر گیربکس

GAZELLE حسینیخردادنمایندگان1392/03/071392/03/0821612192آموزشسیستم سوخت رسانی

HYUNDAI حسینیخردادنمایندگان1392/03/111392/03/1332412288آموزشجامع

برچیخخردادنمایندگان1392/03/111392/03/1332412288آموزشجامع مکانیک

علیداديخردادنمایندگان1392/03/111392/03/1332412288آموزشسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل

حاجی زادهخردادنمایندگان1392/03/121392/03/12181296آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

FARAZ باباییخردادنمایندگان1392/03/181392/03/1921612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

میرمعینیخردادنمایندگان1392/03/181392/03/2032412288آموزشتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

علیداديخردادنمایندگان1392/03/181392/03/2032412288آموزشفرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

SPRINTER حاج محمد علیخردادنمایندگان1392/03/201392/03/2232412288آموزشترمز

FARAZ باباییخردادنمایندگان1392/03/201392/03/2121612192آموزشسیستم سوخت رسانی FARAZ باباییخردادنمایندگان1392/03/201392/03/2121612192آموزشسیستم سوخت رسانی

حسینیخردادنمایندگان1392/03/201392/03/2232412288آموزشجامع سیستم ترمز

میرمعینیخردادنمایندگان1392/03/251392/03/2732412288آموزشترمز پنوماتیک کامیون بنز
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FARAZ برچیخخردادنمایندگان1392/03/251392/03/2621612192آموزشتعمیر موتور

FARAZ علیداديخردادنمایندگان1392/03/251392/03/2621612192آموزشسیستم سوخت رسانی

FARAZ برچیخخردادنمایندگان1392/03/271392/03/2821612192آموزشتعمیر گیربکس

حاج محمد علیخردادنمایندگان1392/03/271392/03/2932412288آموزشجامع دستگاه هاي عیب یاب

AXOR,ATEGO,ACTROS باباییخردادنمایندگان1392/03/271392/03/2932412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

علیداديتیرنمایندگان1392/04/011392/04/01181296آموزشایمنی گازسوز

SPRINTER حاج محمد علیتیرنمایندگان1392/04/011392/04/0221612192آموزشسیستم سوخت رسانی

حاجی زادهتیرنمایندگان1392/04/011392/04/01181296آموزشپذیرش نوین

علیداديتیرنمایندگان1392/04/021392/04/02181296آموزشایمنی گازسوز

حسینیتیرنمایندگان1392/04/041392/04/0632412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس 457

SCANIA میرمعینیتیرنمایندگان1392/04/041392/04/0632412288آموزشتعمیر موتور گازسوز

برچیختیرنمایندگان1392/04/041392/04/0632412288آموزشجامع سیستم سوخت رسانی

حسینیتیرنمایندگان1392/04/081392/04/1143212384آموزشاصول صافکاري خودرو

SPRINTER حاج محمد علیتیرنمایندگان1392/04/081392/04/1032412288آموزشترمز SPRINTER حاج محمد علیتیرنمایندگان1392/04/081392/04/1032412288آموزشترمز

YUTONG باباییتیرنمایندگان1392/04/081392/04/1032412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

برچیختیرنمایندگان1392/04/091392/04/1021612192آموزشقطعه شناسی

YUTONG باباییتیرنمایندگان1392/04/111392/04/11181296آموزشدستگاه عیب یاب اتوبوس

FARAZ علیداديتیرنمایندگان1392/04/111392/04/1221612192آموزشسیستم سوخت رسانی

FARAZ برچیختیرنمایندگان1392/04/151392/04/1621612192آموزشتعمیر گیربکس

G210-260 میرمعینیتیرنمایندگان1392/04/151392/04/1732412288آموزشتعمیر گیربکسهاي

EWA NET حاج محمد علیتیرنمایندگان1392/04/151392/04/15181296آموزشطرز کار با نرم افزار ارتباطی

EWA NET حاج محمد علیتیرنمایندگان1392/04/161392/04/16181296آموزشطرز کار با نرم افزار ارتباطی

حاجی زادهتیرنمایندگان1392/04/161392/04/16181296آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

SCANIA میرمعینیمردادنمایندگان1392/05/211392/05/2332412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس گازسوز

علیداديمردادنمایندگان1392/05/211392/05/2332412288آموزشسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل

SPRINTER حاج محمد علیمردادنمایندگان1392/05/221392/05/2321612192آموزشسیستم سوخت رسانی

SPRINTER حاج محمد علیمردادنمایندگان1392/05/261392/05/2832412288آموزشتعمیر موتور

GAZELLE حسینیمردادنمایندگان1392/05/261392/05/2832412288آموزشجامع

علیداديمردادنمایندگان1392/05/261392/05/2832412288آموزشجامع جلوبندي ، تعلیق و فرمان

FARAZ باباییمردادنمایندگان1392/05/261392/05/2721612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک FARAZ باباییمردادنمایندگان1392/05/261392/05/2721612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

میرمعینیمردادنمایندگان1392/05/281392/05/3032412288آموزشتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

FARAZ باباییمردادنمایندگان1392/05/281392/05/2921612192آموزشسیستم سوخت رسانی
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SPRINTER حاج محمد علیمردادنمایندگان1392/05/291392/05/3132412288آموزشتعمیر گیربکس

FARAZ برچیخشهریورنمایندگان1392/06/021392/06/0321612192آموزشتعمیر موتور

میرمعینیشهریورنمایندگان1392/06/021392/06/0432412288آموزشترمز پنوماتیک کامیون بنز

HOWO باباییشهریورنمایندگان1392/06/021392/06/0432412288آموزشسیستم الکتریک

علیداديشهریورنمایندگان1392/06/031392/06/0532412288آموزشفرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

FARAZ برچیخشهریورنمایندگان1392/06/041392/06/0521612192آموزشتعمیر گیربکس

YUTONG حسینیشهریورنمایندگان1392/06/041392/06/0632412288آموزشتعمیر موتور

SPRINTER حاج محمد علیشهریورنمایندگان1392/06/051392/06/0621612192آموزشسیستم سوخت رسانی

SPRINTER باباییشهریورنمایندگان1392/06/051392/06/0732412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

HOWO برچیخشهریورنمایندگان1392/06/161392/06/1832412288آموزشتعمیر موتور

G210-260 میرمعینیشهریورنمایندگان1392/06/161392/06/1832412288آموزشتعمیر گیربکسهاي

HYUNDAI حسینیشهریورنمایندگان1392/06/161392/06/1832412288آموزشالکتریک

AXOR,ATEGO,ACTROS باباییشهریورنمایندگان1392/06/161392/06/1832412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

HOWO برچیخشهریورنمایندگان1392/06/191392/06/2132412288آموزشتعمیر گیربکس HOWO برچیخشهریورنمایندگان1392/06/191392/06/2132412288آموزشتعمیر گیربکس

SPRINTER حاج محمد علیشهریورنمایندگان1392/06/191392/06/2021612192آموزشسیستم سوخت رسانی

AXOR باباییشهریورنمایندگان1392/06/191392/06/2021612192آموزشسیستم سوخت رسانی کامیون

SPRINTER حاج محمد علیشهریورنمایندگان1392/06/231392/06/2532412288آموزشترمز

HYUNDAI حسینیشهریورنمایندگان1392/06/231392/06/2532412288آموزشتعمیر گیربکس

علیداديشهریورنمایندگان1392/06/231392/06/2532412288آموزشسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل

باباییشهریورنمایندگان1392/06/251392/06/2732412288آموزشعیب یابی الکتریکی

برچیخشهریورنمایندگان1392/06/251392/06/2732412288آموزشجامع مکانیک

میرمعینیشهریورنمایندگان1392/06/251392/06/2732412288آموزشترمز پنوماتیک اتوبوس

HYUNDAI حسینیشهریورنمایندگان1392/06/261392/06/2721612192آموزشسیستم سوخت رسانی

علیداديشهریورنمایندگان1392/06/301392/06/3121612192آموزشقطعه شناسی

5S حاجی زادهشهریورنمایندگان1392/06/301392/06/30181296آموزشایمنی  انبار و

شهریورنمایندگان1392/06/301392/06/3121612192آموزشنقاشی خودرو

حاجی زادهشهریورنمایندگان1392/06/311392/06/31181296آموزشسیستم سفارش گذاري

1202992392144028704
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