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DENIZ20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/07/011392/07/02216696آموزشداخلتعمیر موتور

DENIZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/07/031392/07/04216696آموزشداخلتعمیر گیربکس

EWA NET حاج محمدنمایندگان1392/07/061392/07/06181296آموزشداخلطرز کار با نرم افزار ارتباطی

علی

15,000,000فنی

30,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/07/061392/07/1054012480آموزشداخلتعمیرات سیستم گاز سوز

25,000,000فنیحاج محمدنمایندگان1392/07/071392/07/0932412288آموزشداخلجامع دستگاه هاي عیب یاب حاج محمدنمایندگان1392/07/071392/07/0932412288آموزشداخلجامع دستگاه هاي عیب یاب

علی

25,000,000فنی

شرکت بیرونالکتریک و الکترونیک و سوخت آکتروس و آکسور

نفت اهواز

فنیباباییمتفرقه1392/07/071392/07/0932410240

15,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/07/111392/07/11181188آموزشداخلایمنی گازسوز

25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/07/131392/07/1532412288آموزشداخلجامع سیستم سوخت رسانی

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/07/131392/07/1532412288آموزشداخلتعمیر موتورهاي سري 457،500،900 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/07/131392/07/1532412288آموزشداخلتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

FARAZ 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/07/131392/07/1421612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی

10,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/07/151392/07/15181296آموزشداخلمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/07/161392/07/1832410240آموزشداخلعیب یابی مکانیکی

457G 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/07/161392/07/183245120آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس گازسوز

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/07/211392/07/2221615240بیرونسرویس و نگهداري

علی

0فنی

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/07/211392/07/2332413312آموزشداخلترمز پنوماتیک کامیون بنز

فنیحسین برچیخمتفرقه1392/07/211392/07/2332410240شرکت بیرونتعمیر موتور وسیستم خنک کاري شرکت بیرونتعمیر موتور وسیستم خنک کاري

نفت اهواز

فنیحسین برچیخمتفرقه1392/07/211392/07/2332410240

15,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/07/221392/07/22181296آموزشداخلپذیرش نوین

FARAZ حاج محمدنمایندگان1392/07/271392/07/2821612192آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک

علی

25,000,000فنی

20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/07/281392/07/2921612192آموزشداخلقطعه شناسی

EWA NET 15,000,000فنیحاج محمدنمایندگان1392/07/291392/07/29181296آموزشداخلطرز کار با نرم افزار ارتباطی EWA NET حاج محمدنمایندگان1392/07/291392/07/29181296آموزشداخلطرز کار با نرم افزار ارتباطی

علی

15,000,000فنی

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/08/041392/08/0632412288آموزشداخلتعمیر موتور

علی

25,000,000فنی

AXOR,ATEGO,ACTROS 25,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/08/041392/08/0632412288آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک

G210-260 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/08/051392/08/0732413312آموزشداخلتعمیر گیربکسهاي

فنیبرچیخمتفرقه1392/08/051392/08/0732410240شرکت بیرونتعمیر گیربکس آکتروس شرکت بیرونتعمیر گیربکس آکتروس

نفت اهواز

فنیبرچیخمتفرقه1392/08/051392/08/0732410240

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/08/071392/08/0932412288آموزشداخلتعمیر گیربکس

علی

25,000,000فنی

AXOR 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/08/071392/08/0821612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی کامیون

FARAZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/08/111392/08/1221612192آموزشداخلتعمیر موتور 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/08/111392/08/1221612192آموزشداخلتعمیر موتور 

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/08/111392/08/1332412288آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس 457

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/08/121392/08/1321615240بیرونسرویس و نگهداري

علی

0فنی
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FARAZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/08/131392/08/1421612192آموزشداخلتعمیر گیربکس

DENIZ تعمیرگاه داخلالکتریک وشبکه الکترونیک

مرکزي

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/08/181392/08/19216696

25,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/08/191392/08/213249216آموزشداخلجامع جلوبندي ، تعلیق و فرمان

5S 10,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/08/201392/08/20181080آموزشداخلایمنی انبار و 5S 10,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/08/201392/08/20181080آموزشداخلایمنی انبار و

DENIZ 10,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/08/201392/08/2018648آموزشداخلدستگاه عیب یاب کامیون

10,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/08/211392/08/2118540آموزشداخلسیستم سفارش گذاري

HOWO 25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/08/251392/08/2732412288آموزشداخلتعمیر موتور

A7 25,000,000فنیحاج محمدنمایندگان1392/08/251392/08/26216580آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک A7 حاج محمدنمایندگان1392/08/251392/08/26216580آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک

علی

25,000,000فنی

شرکت بیرونسیستم جلوبندي و تعلیق

نفت اهواز

فنیعلیداديمتفرقه1392/08/261392/08/2832410240

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/08/271392/08/2932412288آموزشداخلترمز

علی

25,000,000فنی

HOWO 25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/08/281392/08/3032412288آموزشداخلتعمیر گیربکس

25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/09/021392/09/0432410240آموزشداخلجامع مکانیک

A7 25,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/09/021392/09/03216580آموزشداخلتعمیر موتور

EWA NET حاج محمدنمایندگان1392/09/031392/09/03181296آموزشداخلطرز کار با نرم افزار ارتباطی

علی

15,000,000فنی

10,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/09/031392/09/0318324آموزشداخلپذیرش نوین 10,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/09/031392/09/0318324آموزشداخلپذیرش نوین

حاج محمدنمایندگان1392/09/041392/09/0632412288آموزشداخلجامع دستگاه هاي عیب یاب

علی

25,000,000فنی

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/09/041392/09/0632412288آموزشداخلترمز پنوماتیک اتوبوس

25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/09/091392/09/1132413312آموزشداخلجامع سیستم سوخت رسانی

25,000,000فنیحاجی زادهنمایندگان1392/09/101392/09/1343211352آموزشداخلاصول صافکاري خودرو 25,000,000فنیحاجی زادهنمایندگان1392/09/101392/09/1343211352آموزشداخلاصول صافکاري خودرو

شرکت بیرونسیستم ترمزپنوماتیک کامیون

نفت اهواز

سید حسینمتفرقه1392/09/101392/09/1232410240

میرمعینی

فنی

HOWO 25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/09/121392/09/1432412288آموزشداخلتعمیر گیربکس

AXOR,ATEGO,ACTROS 25,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/09/161392/09/1832412288آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/09/161392/09/1832412288آموزشداخلتعمیر موتورهاي سري 457،500،900 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/09/161392/09/1832412288آموزشداخلتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/09/171392/09/1821615240بیرونسرویس و نگهداري

علی

0فنی

10,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/09/171392/09/17181296آموزشداخلمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

AXOR 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/09/191392/09/2021612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی کامیون 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/09/191392/09/2021612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی کامیون 

G210-260 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/09/191392/09/2132413312آموزشداخلتعمیر گیربکسهاي

FARAZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/09/231392/09/2421612192آموزشداخلتعمیر موتور

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/09/231392/09/2532412288آموزشداخلترمز

علی

25,000,000فنی

FARAZ 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/09/241392/09/2521612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی FARAZ 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/09/241392/09/2521612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی

FARAZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/09/251392/09/2621612192آموزشداخلتعمیر گیربکس

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/09/261392/09/2721612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی

علی

20,000,000فنی
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10,000,000غیرفنییعقوبیگواه-نمایندگان1392/10/011392/10/0118540آموزشداخلدستور العمل شرایط وضوابط خدمات پس ازفروش

25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/10/031392/10/053246144آموزشداخلجامع مکانیک

AXOR 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/10/031392/10/0421612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی کامیون

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/10/031392/10/0532413312آموزشداخلترمز پنوماتیک کامیون بنز 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/10/031392/10/0532413312آموزشداخلترمز پنوماتیک کامیون بنز

HOWO حاج محمدنمایندگان1392/10/071392/10/093249216آموزشداخلسیستم الکتریک

علی

25,000,000فنی

25,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/10/071392/10/0932412288آموزشداخلفرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/10/081392/10/0921612192آموزشداخلقطعه شناسی

FARAZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/10/141392/10/1521612192آموزشداخلتعمیر موتور FARAZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/10/141392/10/1521612192آموزشداخلتعمیر موتور

حاج محمدنمایندگان1392/10/141392/10/1632412288آموزشداخلجامع دستگاه هاي عیب یاب

علی

25,000,000فنی

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/10/141392/10/1632412288آموزشداخلتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

FARAZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/10/161392/10/1721612192آموزشداخلتعمیر گیربکس

حاج محمد FARAZ حاج محمدنمایندگان1392/10/171392/10/1821612192آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک

علی

20,000,000فنی

10,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/10/181392/10/18181296آموزشداخلسیستم سفارش گذاري

AXOR,ATEGO,ACTROS 25,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/10/211392/10/2332412288آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک

G210-260 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/10/211392/10/2332413312آموزشداخلتعمیر گیربکسهاي G210-260 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/10/211392/10/2332413312آموزشداخلتعمیر گیربکسهاي

AXOR 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/10/241392/10/2521612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی کامیون

SCANIA 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/10/241392/10/26324496آموزشداخلتعمیر موتور گازسوز

25,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/10/301392/11/023248192آموزشداخلسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل

DENIZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/10/301392/11/01216696آموزشداخلسیستم سوخت رسانی DENIZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/10/301392/11/01216696آموزشداخلسیستم سوخت رسانی

EWA NET حاج محمدنمایندگان1392/11/011392/11/01181296آموزشداخلطرز کار با نرم افزار ارتباطی

علی

15,000,000فنی

10,000,000غیرفنیحاجی زادهنمایندگان1392/11/011392/11/0118216آموزشداخلمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

EWA NET حاج محمدنمایندگان1392/11/021392/11/02181296آموزشداخلطرز کار با نرم افزار ارتباطی

علی

15,000,000فنی

25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/11/051392/11/073247168آموزشداخلعیب یابی مکانیکی 25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/11/051392/11/073247168آموزشداخلعیب یابی مکانیکی

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/11/051392/11/0732412288آموزشداخلتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/11/061392/11/0721615240بیرونسرویس و نگهداري

علی

0فنی

FARAZ 25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/11/081392/11/09216348آموزشداخلتعمیر موتور 25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/11/081392/11/09216348آموزشداخلتعمیر موتور 

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/11/081392/11/1032413312آموزشداخلترمز پنوماتیک کامیون بنز

حاج محمدنمایندگان1392/11/121392/11/1432410240آموزشداخلجامع دستگاه هاي عیب یاب

علی

25,000,000فنی

25,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/11/141392/11/163245120آموزشداخلفرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/11/141392/11/163246144آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس 457 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/11/141392/11/163246144آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس 457

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/11/151392/11/1621612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی

علی

20,000,000فنی

25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/11/191392/11/2132411264آموزشداخلجامع سیستم سوخت رسانی
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FARAZ 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/11/201392/11/2121612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی

FARAZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/11/261392/11/2721612192آموزشداخلتعمیر موتور

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/11/261392/11/2832412288آموزشداخلترمز پنوماتیک اتوبوس

SPRINTER 0فنیحاج محمدنمایندگان1392/11/271392/11/2821615240بیرونسرویس و نگهداري SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/11/271392/11/2821615240بیرونسرویس و نگهداري

علی

0فنی

FARAZ 20,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/11/281392/11/292167112آموزشداخلتعمیر گیربکس

DENIZ 20,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/11/291392/12/01216696آموزشداخلعیب یابی الکتریکی کامیون

AXOR,ATEGO,ACTROS 25,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/12/031392/12/053245120آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک

SPRINTER 25,000,000فنیحاج محمدنمایندگان1392/12/031392/12/0532412288آموزشداخلتعمیر موتور SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/12/031392/12/0532412288آموزشداخلتعمیر موتور

علی

25,000,000فنی

25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/12/051392/12/0732413312آموزشداخلترمز پنوماتیک کامیون بنز

AXOR 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/12/061392/12/0721612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی کامیون

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/12/061392/12/0832412288آموزشداخلتعمیر گیربکس

علی

25,000,000فنی

HOWO 25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/12/101392/12/1232412288آموزشداخلتعمیر موتور

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/12/101392/12/1232410240آموزشداخلترمز

علی

25,000,000فنی

G210-260 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/12/101392/12/1232413312آموزشداخلتعمیر گیربکسهاي

HOWO 25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/12/131392/12/1532412288آموزشداخلتعمیر گیربکس HOWO 25,000,000فنیبرچیخنمایندگان1392/12/131392/12/1532412288آموزشداخلتعمیر گیربکس

SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/12/131392/12/1421612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی

علی

20,000,000فنی

AXOR 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/12/171392/12/1821612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی کامیون

MAN 25,000,000فنیمیرمعینینمایندگان1392/12/171392/12/193245120آموزشداخلالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس گازسوز

SPRINTER 0فنیحاج محمدنمایندگان1392/12/181392/12/1921615240بیرونسرویس و نگهداري SPRINTER حاج محمدنمایندگان1392/12/181392/12/1921615240بیرونسرویس و نگهداري

علی

0فنی

FARAZ 20,000,000فنیعلیدادينمایندگان1392/12/191392/12/2021612192آموزشداخلسیستم سوخت رسانی
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