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میرمعینیفروردیننمایندگان1395/01/211395/01/266485240تعمیرگاه مرکزيبیرونآموزش پیکاپ

حاجی زادهفروردیننمایندگان1395/01/231395/01/2318648تبریزبیرونT20719250پذیرش نوین(مطابق ضوابط  بازنگرش 4 دستورالعمل خدمات پس از فروش)

حاجی زادهفروردیننمایندگان1395/01/241395/01/2418648تبریزبیرونT20719461دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش بازنگري 4

حاجی زادهفروردیننمایندگان1395/01/251395/01/2518756تبریزبیرونT20017465اصول و فنون مذاکره

A7 تعمیر موتور کامیونT10201427برچیخفروردیننمایندگان1395/01/291395/01/313249216اصفهانبیرون

یعقوبیفروردیننمایندگان1395/01/291395/01/29181080آموزشداخلT20719461دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش بازنگري 4

میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1395/02/041395/02/096484192مشهدبیرونآموزش پیکاپ

حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1395/02/051395/02/0518648اهوازبیرونT20017465اصول و فنون مذاکره

FARAZ تعمیر گیربکسT10202302برچیخاردیبهشتنمایندگان1395/02/061395/02/0832410240آموزشداخل

A7 الکتریک و شبکه الکترونیک کامیونT10203301میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1395/02/131395/02/1532410240آموزشداخل

برچیخاردیبهشتنمایندگان1395/02/131395/02/153249216تبریزبیرونT10106122فرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1395/02/191395/02/19181080آموزشداخلT20099263مشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1395/02/201395/02/201820160آموزشداخلT20019266اصول انبار داري

برچیخاردیبهشتنمایندگان1395/02/201395/02/2232410240آموزشداخلT10101111تعمیر موتورهاي سري 457،500،900

AXOR,ATEGO,ACTROS الکتریک و شبکه الکترونیکT10103101میرمعینیاردیبهشتنمایندگان1395/02/261395/02/283249216آموزشداخل

حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1395/02/261395/02/2618648اصفهانبیرونT20719250دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش بازنگري 4

ISO آشنایی با آخرین الزامات استانداردهاي 9001,10002,10004T20017465حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1395/02/271395/02/2718756اصفهانبیرون

حاجی زادهاردیبهشتنمایندگان1395/02/281395/02/2818648اصفهانبیرونT20719461پذیرش نوین(مطابق ضوابط  بازنگرش 4 دستورالعمل خدمات پس از فروش)

ISO آشنایی با آخرین الزامات استانداردهاي 9001,10002,10004T20017463خانم طباطبائیاردیبهشتنمایندگان1395/02/291395/02/2918756اصفهانبیرون

SPRINTER سیستم سوخت رسانیT10205304میرمعینیخردادنمایندگان1395/03/031395/03/0421610160آموزشداخل

حاجی زادهخردادنمایندگان1395/03/041395/03/04181080آموزشداخلT20017465اصول و فنون مذاکره

ISO آشنایی با آخرین الزامات استانداردهاي 9001,10002,10004T20017463حاجی زادهخردادنمایندگان1395/03/051395/03/05181080آموزشداخل

میرمعینیخردادنمایندگان1395/03/091395/03/113245120آموزشداخلT10203426الکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس 457

یعقوبیخردادنمایندگان1395/03/091395/03/09181080آموزشداخلT20719250پذیرش نوین(مطابق ضوابط  بازنگرش 4 دستورالعمل خدمات پس از فروش)

A7 تعمیر موتور کامیونT10201427برچیخخردادنمایندگان1395/03/101395/05/123249216مشهدبیرون

میرمعینیخردادنمایندگان1395/03/171395/03/193246144تبریزبیرونT10713238جامع دستگاه هاي عیب یاب

EWA NET طرز کار با نرم افزار ارتباطیT10110110حاجی زادهخردادنمایندگان1395/03/201395/03/2018540تبریزبیرون

برچیخخردادنمایندگان1395/03/241395/03/263249216اصفهانبیرونT10106122فرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

A7 تعمیر موتور کامیونT10201303برچیختیرنمایندگان1395/04/201395/04/2232410240آموزشداخل

EWA NET طرز کار با نرم افزار ارتباطیT10110110حاجی زادهتیرنمایندگان1395/04/231395/04/2318216اصفهانبیرون

بیرونآموزش پیکاپ
نمیندگی شتربان-

تبریز
میرمعینیتیرنمایندگان1395/04/261395/04/3164810480

یعقوبیتیرنمایندگان1395/04/271395/04/27181080آموزشداخلT20719250پذیرش نوین(مطابق ضوابط  بازنگرش 4 دستورالعمل خدمات پس از فروش)

برچیختیرنمایندگان1395/04/291395/04/302169144آموزشداخلT10714239قطعه شناسی

G210-260 تعمیر گیربکسهايT10102118برچیخمردادنمایندگان1395/05/041395/05/063245120مشهدبیرون

AXOR سیستم سوخت رسانی کامیونT10105123میرمعینیمردادنمایندگان1395/05/051395/05/0621610160آموزشداخل

A7 تعمیر موتور کامیونT10201427حاجی زادهمردادنمایندگان1395/05/111395/05/133245120کرمانشاهبیرون

FT-02-02



برچیخمردادنمایندگان1395/05/121395/05/1332410240آموزشداخلT10706237جامع جلوبندي ، تعلیق و فرمان

یعقوبیمردادنمایندگان1395/05/171395/05/17181080آموزشداخلT20719461دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش بازنگري 4

A7 الکتریک و شبکه الکترونیک کامیونT10203426میرمعینیمردادنمایندگان1395/05/181395/05/203248192اصفهانبیرون

حاجی زادهمردادنمایندگان1395/05/201395/05/201820160آموزشداخلT20019266اصول انبار داري

A7 تعمیر موتور کامیونT10201427برچیخمردادنمایندگان1395/05/231395/05/253249216تبریزبیرون

میرمعینیمردادنمایندگان1395/05/251395/05/2732410240آموزشداخلT10715241سیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل

حاجی زادهمردادنمایندگان1395/05/261395/05/26181080آموزشداخلT20017465اصول و فنون مذاکره

ISO آشنایی با آخرین الزامات استانداردهاي 9001,10002,10004T20017463حاجی زادهمردادنمایندگان1395/05/271395/05/27181080آموزشداخل

(PICK UP جامع الکتریک(تعمیر گیربکسT11002411میرمعینیشهریورنمایندگان1395/06/071395/06/0932410240آموزشداخل

برچیخشهریورنمایندگان1395/06/081395/06/1032410240آموزشداخلT10101111تعمیر موتورهاي سري 457،500،900

حاجی زادهشهریورنمایندگان1395/06/141395/06/163245120قزوینبیرونT10713238جامع دستگاه هاي عیب یاب

میرمعینیشهریورنمایندگان1395/06/151395/06/1732411264آموزشداخلعیب یابی الکتریکی

EWA NET طرز کار با نرم افزار ارتباطیT10110110حاجی زادهشهریورنمایندگان1395/06/171395/06/1718540قزوینبیرون

حاجی زادهشهریورنمایندگان1395/06/211395/06/21181080آموزشداخلT20099263مشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

برچیخشهریورنمایندگان1395/06/231395/06/2532410240آموزشداخلT10106122فرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

حاجی زادهشهریورنمایندگان1395/06/241395/06/24181080آموزشداخلT20017465اصول و فنون مذاکره

A7 الکتریک و شبکه الکترونیک کامیونT10203426میرمعینیشهریورنمایندگان1395/06/271395/06/293247168تبریزبیرون

531179364577784
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