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میرمعینیفروردیننمایندگان1394/01/171394/01/1932412288آموزشجامع جلوبندي ، تعلیق و فرمان2استاندارد

برچیخفروردیننمایندگان1394/01/221394/01/23216696تبریزتعمیر گیربکس 3FARAZاستاندارد

برچیخفروردیننمایندگان1394/01/221394/01/2432411264تبریزجامع سیستم سوخت رسانی5استاندارد

حسینیفروردیننمایندگان1394/01/221394/01/2432411264آموزشتعمیر موتور 4HYUNDAIاستاندارد

حسینیفروردیننمایندگان1394/01/231394/01/2421612192آموزشتعمیر موتور 8FARAZاستاندارد

7PICKاستاندارد UP میرمعینیفروردیننمایندگان1394/01/231394/01/2421612192آموزشتعمیر موتور

حسینیفروردیننمایندگان1394/01/251394/01/2621612192آموزشتعمیر گیربکس 10FARAZاستاندارد

9PICKاستاندارد UP میرمعینیفروردیننمایندگان1394/01/251394/01/2621612192آموزشتعمیر گیربکس

حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1394/02/021394/02/02181296آموزشپذیرش نوین16استاندارد

حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1394/02/051394/02/0732412288آموزشسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل19استاندارد

حسینیاردیبهشتنمایندگان1394/02/051394/02/0732412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک 17AXOR,ATEGO,ACTROSاستاندارد

برچیخاردیبهشتنمایندگان1394/02/081394/02/1032412288آموزشجامع سیستم سوخت رسانی20استاندارد

حسینیاردیبهشتنمایندگان1394/02/081394/02/092168128آموزشسیستم سوخت رسانی کامیون 21AXORاستاندارد

23PICKاستاندارد UP میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1394/02/131394/02/1421612192آموزشسیستم سوخت رسانی

برچیخاردیبهشتنمایندگان1394/02/141394/02/1521612192آموزشقطعه شناسی24استاندارد

25PICKاستاندارد UP میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1394/02/151394/02/1518864آموزشدستگاه عیب یاب

میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1394/02/191394/02/213248192تبریزالکتریک و شبکه الکترونیک 28AXOR,ATEGO,ACTROSاستاندارد

میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1394/02/221394/02/2321612192تبریزسیستم سوخت رسانی کامیون 33AXORاستاندارد

برچیخاردیبهشتنمایندگان1394/02/271394/02/2821612192آموزشتعمیر موتور مینی بوس 35ARYANاستاندارد

میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1394/02/281394/02/3032412288آموزشترمز پنوماتیک کامیون بنز36استاندارد

حسینیاردیبهشتنمایندگان1394/02/291394/02/3021612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک 34FARAZاستاندارد

حسینیاردیبهشتنمایندگان1394/02/291394/02/3021612192آموزشسیستم سوخت رسانی 39FARAZاستاندارد

برچیخاردیبهشتنمایندگان1394/02/291394/02/3021612192آموزشتعمیر گیربکس مینی بوس 38ARYANاستاندارد

حسینیخردادنمایندگان1394/03/031394/03/0421611176مشهدالکتریک و شبکه الکترونیک کامیون 41A7استاندارد

حاجی زادهخردادنمایندگان1394/03/041394/03/0632411264آموزشسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل42استاندارد

حسینیخردادنمایندگان1394/03/051394/03/0621612192مشهدتعمیر موتور 44A7استاندارد

PICK (جامع دستگاه هاي عیب یاب)45استاندارد UP میرمعینیخردادنمایندگان1394/03/091394/03/1021612192آموزشتعمیر موتور بنزینی

برچیخخردادنمایندگان1394/03/101394/03/1232411264آموزشجامع سیستم سوخت رسانی46استاندارد

ewa)47استاندارد net طرز کار با نرم افزار ارتباطی) PICK UP  میرمعینیخردادنمایندگان1394/03/111394/03/1221612192آموزشتعمیر گیربکس بنزینی

برچیخخردادنمایندگان1394/03/161394/03/1721612192آموزشتعمیر موتور DENIZ (قطعه شناسی)48استاندارد

حسینیخردادنمایندگان1394/03/161394/03/1721612192آموزشتعمیر موتور FARAZ(الکتریک و شبکه الکترونیک کامیون کشنده 49FOTONاستاندارد

میرمعینیخردادنمایندگان1394/03/161394/03/1821612192تبریزجامع دستگاه هاي عیب یاب50استاندارد

حسینیخردادنمایندگان1394/03/181394/03/1921612192آموزشتعمیر گیربکس FARAZ (تعمیر موتور کامیون کشنده FOTON)52استاندارد

برچیخخردادنمایندگان1394/03/181394/03/192169144آموزشتعمیر گیربکس 51DENIZاستاندارد

حاجی زادهخردادنمایندگان1394/03/191394/03/1918864آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري55استاندارد
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54EWAاستاندارد NET میرمعینیخردادنمایندگان1394/03/191394/03/1921612192تبریزطرز کار با نرم افزار ارتباطی

حاجی زادهخردادنمایندگان1394/03/231394/03/242245120تعمیرگاه مرکزيالکتریک و شبکه الکترونیک 56YUTONGاستاندارد

حسینیخردادنمایندگان1394/03/231394/03/2432412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک مینی بوس ARYAN (سیستم سوخت رسانی کامیون AXOR)57استاندارد

میرمعینیخردادنمایندگان1394/03/231394/03/2532412288آموزشتعمیر موتورهاي سري 58457،500،900استاندارد

حاجی زادهخردادنمایندگان1394/03/251394/03/25181296تعمیرگاه مرکزيدستگاه عیب یاب کامیون 60YUTONGاستاندارد

حسینیخردادنمایندگان1394/03/251394/03/2732412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس 59457استاندارد

میرمعینیخردادنمایندگان1394/03/261394/03/2832412288آموزشتعمیر گیربکسهاي 61G210-260استاندارد

برچیخخردادنمایندگان1394/03/261394/03/2721611176یزدتعمیر موتور 62A7استاندارد

64PICKاستاندارد UP میرمعینیتیرنمایندگان1394/04/301394/04/3121610160آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

حاجی زادهتیرنمایندگان1394/04/301394/04/30181296آموزشایمنی انبار و 655Sاستاندارد

حسینیتیرنمایندگان1394/04/301394/04/3121612192آموزشسیستم سوخت رسانی 66HYUNDAIاستاندارد

گلعذاريتیرنمایندگان1394/04/311394/04/31181296آموزشسیستم سفارش گذاري67استاندارد

میرمعینیمردادنمایندگان1394/05/031394/05/0532412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک 68AXOR,ATEGO,ACTROSاستاندارد

برچیخمردادنمایندگان1394/05/031394/05/0421612192آموزشتعمیر موتور مینی بوس 69ARYANاستاندارد

برچیخمردادنمایندگان1394/05/061394/05/0721612192آموزشتعمیر گیربکس مینی بوس 70ARYANاستاندارد

میرمعینیمردادنمایندگان1394/05/061394/05/0721612192آموزشسیستم سوخت رسانی کامیون 71AXORاستاندارد

میرمعینیمردادنمایندگان1394/05/101394/05/1121612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک کامیون 73A7استاندارد

حسینیمردادنمایندگان1394/05/101394/05/1232412288تبریزالکتریک و شبکه الکترونیک کامیون 72A7استاندارد

برچیخمردادنمایندگان1394/05/101394/05/1232412288آموزشتعمیر موتور 74HOWOاستاندارد

حاجی زادهمردادنمایندگان1394/05/111394/05/1118864آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري75استاندارد

میرمعینیمردادنمایندگان1394/05/121394/05/1321612192آموزشتعمیر موتور 76A7استاندارد

حسینیمردادنمایندگان1394/05/131394/05/1418756تبریزتعمیر موتور 78A7استاندارد

برچیخمردادنمایندگان1394/05/131394/05/1532412288آموزشتعمیر گیربکس 77HOWOاستاندارد

میرمعینیمردادنمایندگان1394/05/171394/05/193248192اصفهانترمز پنوماتیک کامیون بنز80استاندارد

حاجی زادهمردادنمایندگان1394/05/181394/05/1921611176تعمیرگاه مرکزيتعمیر موتور اتوبوس 81YUTONGاستاندارد

83PICKاستاندارد UP میرمعینیمردادنمایندگان1394/05/241394/05/2521612192آموزشتعمیر موتور

حسینیمردادنمایندگان1394/05/241394/05/2521612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک 82FARAZاستاندارد

85PICKاستاندارد UP میرمعینیمردادنمایندگان1394/05/261394/05/2721612192آموزشتعمیر گیربکس

حسینیمردادنمایندگان1394/05/261394/05/27216232آموزشسیستم سوخت رسانی 86FARAZاستاندارد

برچیخمردادنمایندگان1394/05/271394/05/2821612192همدانتعمیر موتور 88A7استاندارد

میرمعینیشهریورنمایندگان1394/06/071394/06/0932412288آموزشتعمیر موتورهاي سري 90457،500،900استاندارد

حسینیشهریورنمایندگان1394/06/071394/06/0821612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک مینی بوس ARYAN (سیستم سوخت رسانی HYUNDAI)89استاندارد

حسینیشهریورنمایندگان1394/06/091394/06/1132412288آموزشتعمیر موتور 92HYUNDAIاستاندارد

میرمعینیشهریورنمایندگان1394/06/101394/06/1232412288آموزشتعمیر گیربکسهاي 93G210-260استاندارد

حسینیشهریورنمایندگان1394/06/141394/06/152169144تبریزسیستم سوخت رسانی 97FARAZاستاندارد

برچیخشهریورنمایندگان1394/06/141394/06/1532412288آموزشجامع سیستم سوخت رسانی96استاندارد

PICK)98استاندارد UP تعمیر موتور) PICK UP میرمعینیشهریورنمایندگان1394/06/151394/06/1621612192آموزشتعمیر موتور بنزینی

حسینیشهریورنمایندگان1394/06/161394/06/1832410240تبریزترمز پنوماتیک کامیون بنز99استاندارد
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PICK)101استاندارد UP تعمیر گیربکس) PICK UP میرمعینیشهریورنمایندگان1394/06/171394/06/182167112آموزشتعمیرگیربکس بنزینی

حاجی زادهشهریورنمایندگان1394/06/221394/06/2432412288آموزشفرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز105استاندارد

برچیخشهریورنمایندگان1394/06/221394/06/2321612192آموزشتعمیر گیربکس 104FARAZاستاندارد

برچیخشهریورنمایندگان1394/06/241394/06/2521611176آموزشتعمیر موتور 107FARAZاستاندارد

حسینيشھریورنمایندگان1394/06/281394/06/2921612192اصفهانالکتریک و شبکه الکترونیک کامیون A7استاندارد

میرمعینیشهریورنمایندگان1394/06/281394/06/29216580آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک 108DENIZاستاندارد

برچیخشهریورنمایندگان1394/06/281394/06/3021612192آموزشقطعه شناسی110استاندارد

حسینيشھریورنمایندگان1394/06/301394/06/3121612192اصفهانتعمیر موتور A7استاندارد

میرمعینیشهریورنمایندگان1394/06/301394/06/31181296آموزشسیستم سوخت رسانی 111DENIZاستاندارد
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