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A7 نمایندگان1393/07/011393/07/0221612192شرکت گواهاالکتریک و شبکه الکترونیک کامیونA7حاج محمد علی

برنامھ آموزشي شبكھ نمایندگي ھا نیمسال دوم ١٣٩٣

1393/07/011393/07/02

GENERALisqiنمایندگان1393/07/051393/07/2043212384شرکت گواهمدیریت نمایندگی

برچیخJAMEHنمایندگان1393/07/071393/07/0932412288شرکت گواهجامع سیستم سوخت رسانی

A7 نمایندگان1393/07/081393/07/0921612192شرکت گواهتعمیر موتورA7علیدادي

PICK UP نمایندگان1393/07/151393/07/1621612192شرکت گواهتعمیر موتورpick upمیرمعینی PICK UP نمایندگان1393/07/151393/07/1621612192شرکت گواهتعمیر موتورpick upمیرمعینی

PICK UP نمایندگان1393/07/221393/07/2211612192شرکت گواهسیستم سوخت رسانیpick upمیرمعینی

PICK UP نمایندگان1393/07/231393/07/23181296شرکت گواهدستگاه عیب یابpick upمیرمعینی

DENIZ نمایندگان1393/07/261393/07/2721612192شرکت گواهتعمیر موتورDENIZبرچیخ DENIZ نمایندگان1393/07/261393/07/2721612192شرکت گواهتعمیر موتورDENIZبرچیخ

DENIZ نمایندگان1393/07/281393/07/2921612192شرکت گواهتعمیر گیربکسDENIZبرچیخ

PICK UP نمایندگان1393/08/031393/08/0421612192شرکت گواهتعمیر موتورpick upمیرمعینی

FARAZ نمایندگان1393/08/041393/08/0521612192شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیکFARAZعلیدادي

pickنمایندگان1393/08/051393/08/0621610160شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیک  upمیرمعینی PICK UP نمایندگان1393/08/051393/08/0621610160شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیکpick upمیرمعینی

PICK UP نمایندگان1393/08/171393/08/1821612192شرکت گواهتعمیر گیربکسpick upمیرمعینی

FARAZ نمایندگان1393/08/181393/08/1921612192شرکت گواهتعمیر موتورFARAZحسینی

FARAZ نمایندگان1393/08/201393/08/2121612192شرکت گواهتعمیر گیربکسFARAZحسینی FARAZ نمایندگان1393/08/201393/08/2121612192شرکت گواهتعمیر گیربکسFARAZحسینی

A7 نمایندگان1393/08/241393/08/2521612192شرکت گواهتعمیر موتورA7علیدادي

DENIZ نمایندگان1393/08/241393/08/25216696شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیکDENIZمیرمعینی

A7 نمایندگان1393/08/261393/08/2721612192شرکت گواهاالکتریک و شبکه الکترونیک کامیونA7حاج محمد علی

DENIZ نمایندگان1393/08/261393/08/2618540شرکت گواهدستگاه عیب یاب کامیونDENIZمیرمعینی

HYUNDAI نمایندگان1393/09/011393/09/0332410240شرکت گواهجامعHYUNDAIحسینی

PICK UP نمایندگان1393/09/021393/09/02181296شرکت گواهدستگاه عیب یابpick upحاج محمد علی

PICK UP نمایندگان1393/09/031393/09/03181296شرکت گواهسیستم سوخت رسانیpick upمیرمعینی PICK UP نمایندگان1393/09/031393/09/03181296شرکت گواهسیستم سوخت رسانیpick upمیرمعینی

PICK UP نمایندگان1393/09/041393/09/0521612192شرکت گواهسیستم کولر و بخاريpick upعلیدادي
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SPRINTER نمایندگان1393/09/081393/09/0921612192شرکت گواهسیستم سوخت رسانیSPRINTERحاج محمد علی

DENIZ نمایندگان1393/09/121393/09/1218972شرکت گواهسیستم سوخت رسانیpick upمیرمعینی

میرمعینیBENZگواه-نمایندگان1393/09/151393/09/1732412288شرکت گواهتعمیر موتورهاي سري 457،500،900 میرمعینیBENZگواه-نمایندگان1393/09/151393/09/1732412288شرکت گواهتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

حاج محمد علیJAMEHنمایندگان1393/09/151393/09/1732412288شرکت گواهجامع دستگاه هاي عیب یاب

G210-260 نمایندگان1393/09/181393/09/2032410240شرکت گواهتعمیر گیربکسهايBENZمیرمعینی

EWA NET نمایندگان1393/09/181393/09/18181296شرکت گواهطرز کار با نرم افزار ارتباطیBENZحاج محمد علی

1393/09/231393/09/24 A7 نمایندگان1393/09/231393/09/2421612192شرکت گواهتعمیر موتورA7علیدادي

A7 نمایندگان1393/09/251393/09/2621612192شرکت گواهاالکتریک و شبکه الکترونیک کامیونA7حاج محمد علی

PICK UP نمایندگان1393/09/251393/09/2621612192شرکت گواهسیستم کولر و بخاريpick upعلیدادي

PICK UP نمایندگان1393/10/061393/10/0721612192شرکت گواهترمزpick upمیرمعینی PICK UP نمایندگان1393/10/061393/10/0721612192شرکت گواهترمزpick upمیرمعینی

علیداديJAMEHنمایندگان1393/10/061393/10/0832412288شرکت گواهسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل

PICK UP نمایندگان1393/10/081393/10/0921612192شرکت گواهجلوبندي، تعلیق و فرمانpick upمیرمعینی

علیداديBENZگواه-نمایندگان1393/10/131393/10/1532412288شرکت گواهفرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز 1393/10/131393/10/15

PICK UP  نمایندگان1393/10/161393/10/172169144شرکت گواهعیب یابی  مکانیکیpick upحاج محمد علی

حاجی زادهGENERALنمایندگان1393/10/171393/10/1718864شرکت گواهمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

A7 نمایندگان1393/10/201393/10/2121612192شرکت گواهاالکتریک و شبکه الکترونیک کامیونA7حسینی

علیداديJAMEHنمایندگان1393/10/201393/10/2121612192شرکت گواهقطعه شناسی علیداديJAMEHنمایندگان1393/10/201393/10/2121612192شرکت گواهقطعه شناسی

A7 نمایندگان1393/10/221393/10/2321612192شرکت گواهتعمیر موتورA7حسینی

FARAZ نمایندگان1393/10/231393/10/24216580شرکت گواهتعمیر گیربکسFARAZبرچیخ

(pick up الکتریک)PICK UP  نمایندگان1393/10/271393/10/2821600شرکت گواهعیب یابی الکتریکیpick upمیرمعینی (pick up الکتریک)PICK UP  نمایندگان1393/10/271393/10/2821600شرکت گواهعیب یابی الکتریکیpick upمیرمعینی

SPRINTER نمایندگان1393/10/271393/10/2932412288شرکت گواهتعمیر موتورSPRINTERحاج محمد علی

5S نمایندگان1393/10/301393/10/30181296شرکت گواهایمنی انبار وGENERALحاجی زاده

SPRINTER نمایندگان1393/10/301393/11/0232412288شرکت گواهتعمیر گیربکسSPRINTERحاج محمد علی

گلعذاريGENERALنمایندگان1393/11/011393/11/01181296شرکت گواهسیستم سفارش گذاري گلعذاريGENERALنمایندگان1393/11/011393/11/01181296شرکت گواهسیستم سفارش گذاري

AXOR,ATEGO,ACTROS نمایندگان1393/11/041393/11/0632412288شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیکBENZعلیدادي

حسینیJAMEHنمایندگان1393/11/041393/11/0632412288شرکت گواهجامع مکانیک کارشناس فنی

PICK UP نمایندگان1393/11/041393/11/04181296شرکت گواهدستگاه عیب یابpick upحاج محمد علی PICK UP نمایندگان1393/11/041393/11/04181296شرکت گواهدستگاه عیب یابpick upحاج محمد علی

PICK UP نمایندگان1393/11/051393/11/05181296شرکت گواهسیستم سوخت رسانیpick upمیرمعینی

PICK UP نمایندگان1393/11/061393/11/0721612192شرکت گواهتعمیر گیربکسpick upمیرمعینی
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برچیخBENZنمایندگان1393/11/061393/11/083245120شرکت گواهتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

AXOR نمایندگان1393/11/071393/11/0821612192شرکت گواهسیستم سوخت رسانی کامیونBENZعلیدادي

حاج محمد علیJAMEHنمایندگان1393/11/111393/11/1332412288شرکت گواهجامع دستگاه هاي عیب یاب حاج محمد علیJAMEHنمایندگان1393/11/111393/11/1332412288شرکت گواهجامع دستگاه هاي عیب یاب

DENIZ نمایندگان1393/11/111393/11/12216464شرکت گواهعیب یابی مکانیکیDENIZبرچیخ

FARAZ نمایندگان1393/11/121393/11/1321612192شرکت گواهسیستم سوخت رسانیFARAZحسینی

FARAZ نمایندگان1393/11/141393/11/15216464شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیکFARAZعلیدادي

1393/11/141393/11/14 EWA NET نمایندگان1393/11/141393/11/14181296شرکت گواهطرز کار با نرم افزار ارتباطیBENZحاج محمد علی

میرمعینیBENZنمایندگان1393/11/181393/11/2032412288شرکت گواهترمز پنوماتیک  کامیون بنز

A7 نمایندگان1393/11/181393/11/1921612192شرکت گواهتعمیر موتورA7حسینی

SPRINTER نمایندگان1393/11/181393/11/2032411264شرکت گواهجامعSPRINTERحاج محمد علی SPRINTER نمایندگان1393/11/181393/11/2032411264شرکت گواهجامعSPRINTERحاج محمد علی

A7 نمایندگان1393/11/201393/11/2121612192شرکت گواهاالکتریک و شبکه الکترونیک کامیونA7حسینی

PICK UP نمایندگان1393/11/261393/11/26181296شرکت گواهسیستم سوخت رسانیpick upمیرمعینی

SCANIA نمایندگان1393/11/271393/11/2932410240شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس گازسوزSCANIAمیرمعینی 1393/11/271393/11/29

برچیخJAMEHنمایندگان1393/11/271393/11/2932412288شرکت گواهجامع مکانیک

PICK UP نمایندگان1393/11/271393/11/2718864شرکت گواهدستگاه عیب یابpick upحاج محمد علی

برچیخJAMEHنمایندگان1393/11/281393/11/303246144شرکت گواهعیب یابی مکانیکی

AXOR,ATEGO,ACTROS نمایندگان1393/12/021393/12/043245120شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیکBENZعلیدادي AXOR,ATEGO,ACTROS نمایندگان1393/12/021393/12/043245120شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیکBENZعلیدادي

SPRINTER نمایندگان1393/12/021393/12/0432412288شرکت گواهالکتریک و شبکه الکترونیکSPRINTERحاج محمد علی

حسینیJAMEHنمایندگان1393/12/021393/12/0432411264شرکت گواهجامع سیستم ترمز

HOWO نمایندگان1393/12/051393/12/0732412288شرکت گواهسیستم الکتریکHOWOحاج محمد علی HOWO نمایندگان1393/12/051393/12/0732412288شرکت گواهسیستم الکتریکHOWOحاج محمد علی

A7 نمایندگان1393/12/091393/12/1021612192شرکت گواهتعمیر موتورA7علیدادي

HOWO نمایندگان1393/12/091393/12/1132412288شرکت گواهتعمیر موتورHOWOبرچیخ

A7 نمایندگان1393/12/111393/12/1221612192شرکت گواهاالکتریک و شبکه الکترونیک کامیونA7حاج محمد علی

pickنمایندگان1393/12/111393/12/1221612192شرکت گواهتعمیر گیربکس  upحسینی PICK UP نمایندگان1393/12/111393/12/1221612192شرکت گواهتعمیر گیربکسpick upحسینی

HOWO نمایندگان1393/12/121393/12/1432410240شرکت گواهتعمیر گیربکسHOWOبرچیخ

میرمعینیBENZنمایندگان1393/12/161393/12/1832412288شرکت گواهترمز پنوماتیک کامیون بنز
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