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فنیبرچیخJAMEH45تیرنمایندگان1394/04/291394/04/3132410240آموزشداخلT10705234جامع سیستم سوخت رسانیاستاندارد

فنیحسینیHYUNDAI45تیرنمایندگان1394/04/291394/04/3132412288آموزشداخلT10402193تعمیر گیربکس HYUNDAIاستاندارد

غیرفنيحاجی زادهGENERAL45تیرنمایندگان1394/04/311394/04/3118864آموزشداخلT20099263مشتري مداري و چگونگي جلب رضایت مشترياستاندارد

فنیمیرمعینیBENZ51مردادگواه-نمایندگان1394/05/031394/05/0532412288آموزشداخلT10103101الکتریک و شبکه الکترونیک AXOR,ATEGO,ACTROSاستاندارد

فنیحاجی زادهA751مردادنمایندگان1394/05/031394/05/0421610160قزوینبیرونT10201427تعمیر موتور کامیون A7استاندارد

فنیبرچیخARYAN51مردادنمایندگان1394/05/041394/05/0521612192آموزشداخلT11201435تعمیر موتور مینی بوس ARYANاستاندارد

فنیبرچیخARYAN51مردادنمایندگان1394/05/061394/05/0721612192آموزشداخلT11202437تعمیر گیربکس مینی بوس ARYANاستاندارد

فنیمیرمعینیBENZ51مردادنمایندگان1394/05/061394/05/0721612192آموزشداخلT10105123سیستم سوخت رسانی کامیون AXORاستاندارد

غیرفنیگلعذاريGENERAL52مردادنمایندگان1394/05/111394/05/11181296آموزشداخلT20019266اصول انبار دارياستاندارد

فنیحسینیA752مردادنمایندگان1394/05/111394/05/1218756تبریزبیرونT10201427تعمیر موتور کامیون A7استاندارد

فنیحسینیA752مردادنمایندگان1394/05/131394/05/1432412288تبریزبیرونT10203426الکتریک و شبکه الکترونیک کامیون A7استاندارد

فنیمیرمعینیA752مردادنمایندگان1394/05/131394/05/1421612192آموزشداخلT10203426الکتریک و شبکه الکترونیک کامیون A7استاندارد

فنیبرچیخBENZ53مردادنمایندگان1394/05/171394/05/1932410240آموزشداخلT10102118تعمیر گیربکسهاي G210-260(تعمیر گیربکس HOWO)استاندارد

فنیحاجی زادهYUTONG53مردادنمایندگان1394/05/181394/05/1921611176تعمیرگاه مرکزيبیرونT10801395تعمیر موتور اتوبوس YUTONGاستاندارد

فنیحسینیFARAZ54مردادنمایندگان1394/05/251394/05/2621612192آموزشداخلT10203301الکتریک و شبکه الکترونیک FARAZاستاندارد

فنیبرچیخA754مردادنمایندگان1394/05/251394/05/2621612192کرمانشاهبیرونT10201427تعمیر موتور کامیون A7استاندارد

فنیمیرمعینیBENZ54مردادنمایندگان1394/05/261394/05/283248192اصفهانبیرونT10104120ترمز پنوماتیک کامیون بنزاستاندارد

فنیحسینیFARAZ54مردادنمایندگان1394/05/271394/05/28216232آموزشداخلT10205304سیستم سوخت رسانی FARAZاستاندارد

PICKاستاندارد UP تعمیر موتورT11001406شهریورنمایندگان1394/06/011394/06/0221612192آموزشداخلpick up61فنیمیرمعینی

PICKاستاندارد UP تعمیر گیربکسT11002411شهریورنمایندگان1394/06/031394/06/0421612192آموزشداخلpick up61فنیمیرمعینی

فنیحسینیHYUNDAI61شهریورنمایندگان1394/06/071394/06/0932412288آموزشداخلT10401192تعمیر موتور HYUNDAIاستاندارد

فنیحاجي زادهA762شھریورنمایندگان1394/06/071394/06/082168128گلستانبیرونT10201427تعمیر موتور کامیون A7استاندارد

فنیمیرمعینیJAMEH62شهریورنمایندگان1394/06/071394/06/0932412288آموزشداخلT10713238جامع دستگاه هاي عیب یاباستاندارد

(سیستم سوخت رسانی HYUNDAI)استاندارد ARYAN الکتریک و شبکه الکترونیک مینی بوسT11203434شهریورنمایندگان1394/06/101394/06/1121612192آموزشداخلARYAN62فنیحسینی

EWAاستاندارد NET طرز کار با نرم افزار ارتباطیT10110110شهریورنمایندگان1394/06/101394/06/10181296آموزشداخلBENZ62فنیمیرمعینی

فنیبرچیخBENZ63شهریورگواه-نمایندگان1394/06/141394/06/1632412288آموزشداخلT10101111تعمیر موتورهاي سري 457،500،900استاندارد

فنیحسینیFARAZ62شهریورنمایندگان1394/06/141394/06/152169144تبریزبیرونT10205304سیستم سوخت رسانی FARAZاستاندارد

فنیحسینیBENZ62شهریورگواه-نمایندگان1394/06/161394/06/1832410240تبریزبیرونT10104120ترمز پنوماتیک کامیون بنزاستاندارد

غیرفنیحاجی زادهGENERAL45شهریورنمایندگان1394/06/171394/06/17181296آموزشداخلT20019249ایمنی انبار و 5Sاستاندارد

فنیبرچیخBENZ63شهریورنمایندگان1394/06/171394/06/1932412288آموزشداخلT10102118تعمیر گیربکسهاي G210-260استاندارد

غیرفنیگلعذاريGENERAL63شهریورنمایندگان1394/06/181394/06/18181296آموزشداخلT20019266اصول انبار دارياستاندارد

فنیمیرمعینیA715شهریورنمایندگان1394/06/211394/06/2221612192شیرازبیرونT10203426الکتریک و شبکه الکترونیک کامیون A7استاندارد

فنیبرچیخJAMEH64شهریورگواه-نمایندگان1394/06/221394/06/2321612192آموزشداخلT10714239قطعه شناسیاستاندارد

فنیمیرمعینیA721شهریورنمایندگان1394/06/231394/06/2421612192شیرازبیرونT10201427تعمیر موتور کامیون A7استاندارد

فنیحاجی زادهBENZ63شهریورنمایندگان1394/06/231394/06/2532412288آموزشداخلT10106122فرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنزاستاندارد

فنیبرچیخFARAZ63شهریورنمایندگان1394/06/281394/06/2921611176آموزشداخلT10201303تعمیر موتور FARAZاستاندارد

فنیحسینیa765شهریورنمایندگان1394/06/281394/06/2921612192اصفهانبیرونT10203426الکتریک و شبکه الکترونیک کامیون A7استاندارد

فنیمیرمعینیDENIZ64شهریورنمایندگان1394/06/291394/06/30216580آموزشداخلT11103414الکتریک وشبکه الکترونیک کامیون DENIZاستاندارد

فنیبرچیخFARAZ63شهریورنمایندگان1394/06/301394/06/3121612192آموزشداخلT10202302تعمیر گیربکس FARAZاستاندارد

فنیمیرمعینیDENIZ64شهریورنمایندگان1394/06/311394/07/01181296آموزشداخلT11105416سیستم سوخت رسانی کامیون DENIZاستاندارد
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620تعداد پرسنل نمایندگی در سال ٩۴

%37میزان غیبت در نظر گرفتھ شده 

1880نیاز (نفردوره)

32800نیاز (نفرساعت)

10191برنامھ ریزی آموزشی ۶ ماه 

2268متوسط برنامھ ریزی ماھانھ

5882برنامھ سھ ماھھ اول مطابق برنامھ

4309برنامھ سھ ماھھ دوم مطابق برنامھ

10.8پیشبینی برنامھ سھ ماھھ سوم (بر اساس متوسط برنامھ ماھیانھ در شش ماھھ اول

9پیشبینی برنامھ سھ ماھھ چھارم (بر اساس متوسط برنامھ ماھیانھ در شش ماھھ اول

410تعداد پرسنل شرکت در سال ٩۴

%15میزان غیبت در نظر گرفتھ شده 

6071برنامھ ریزی آموزشی یک سالھ 
اردیبھشت/خرداد/مر

560متوسط برنامھ ریزی ماھانھداد/شھریور

1676برنامھ سھ ماھھ اول مطابق برنامھ

1142برنامھ سھ ماھھ دوم مطابق برنامھ

1578برنامھ سھ ماھھ سوم مطابق برنامھ

1675برنامھ سھ ماھھ چھارم مطابق برنامھ

ھدف گذاری نمایندگی ھا ٩۴

ھدف گذاری پرسنل  ٩۴
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