
برنامھ آموزش پرسنل نمایندگي ھا در نیمسال اول ١٣٩٣

نام دوره
محل اجراي 

دوره
روزتاریخ اتمام دورهتاریخ شروع دوره

مدت کل 

دوره 

(ساعت)

اسامی اساتیدجهت پرسنل2 نفر ساعتتعداد نفر

برنامھ آموزش پرسنل نمایندگي ھا در نیمسال اول ١٣٩٣

SPRINTER حاج محمد علینمایندگان1393/01/181393/01/2032411264آموزشجامع

میرمعینینمایندگان1393/01/181393/01/2054012480آموزشترمز پنوماتیک اتوبوس

برچیخنمایندگان1393/01/231393/01/2532412288آموزشجامع مکانیک برچیخنمایندگان1393/01/231393/01/2532412288آموزشجامع مکانیک

علیدادينمایندگان1393/01/231393/01/2532412288آموزشسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل

میرمعینینمایندگان1393/01/251393/01/2732412288آموزشترمز پنوماتیک کامیون بنز

حاجی زادهنمایندگان1393/01/271393/01/27181296آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري حاجی زادهنمایندگان1393/01/271393/01/27181296آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

A7 علیدادينمایندگان1393/01/301393/02/3121612192آموزشتعمیر موتور

حاج محمد علینمایندگان1393/01/301393/02/0132412288آموزشجامع دستگاه هاي عیب یاب 1393/01/301393/02/01

حاجی زادهنمایندگان1393/01/301393/02/0132412288آموزشجامع سیستم ترمز

EWA NET حاج محمد علینمایندگان1393/02/021393/02/02181296آموزشطرز کار با نرم افزار ارتباطی

حاج محمد علینمایندگان1393/02/061393/02/0721612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک 7 A7 حاج محمد علینمایندگان1393/02/061393/02/0721612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

FARAZ برچیخنمایندگان1393/02/061393/02/0721612192آموزشتعمیر موتور

میرمعینینمایندگان1393/02/061393/02/0832412288آموزشتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

FARAZ برچیخنمایندگان1393/02/081393/02/0921612192آموزشتعمیر گیربکس

G210-260 میرمعینینمایندگان1393/02/091393/02/1132412288آموزشتعمیر گیربکسهاي

حاجی زادهنمایندگان1393/02/101393/02/10181296آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري حاجی زادهنمایندگان1393/02/101393/02/10181296آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري
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AXOR,ATEGO,ACTROS علیدادينمایندگان1393/02/131393/02/1532412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

HOWO برچیخنمایندگان1393/02/131393/02/1532412288آموزشتعمیر گیربکس HOWO برچیخنمایندگان1393/02/131393/02/1532412288آموزشتعمیر گیربکس

SPRINTER حاج محمد علینمایندگان1393/02/131393/02/1532412288آموزشتعمیر موتور

HOWO برچیخنمایندگان1393/02/161393/02/1832412288آموزشتعمیر گیربکس

AXOR علیدادينمایندگان1393/02/161393/02/1721612192آموزشسیستم سوخت رسانی کامیون

SPRINTER حاج محمد علینمایندگان1393/02/161393/02/1832412288آموزشتعمیر گیربکس

حاجی زادهنمایندگان1393/02/201393/02/2232412288آموزشجامع سیستم ترمز حاجی زادهنمایندگان1393/02/201393/02/2232412288آموزشجامع سیستم ترمز

PICK UP میرمعینینمایندگان1393/02/211393/02/21181296آموزشسیستم سوخت رسانی

PICK UP حاج محمد علینمایندگان1393/02/221393/02/22181296آموزشدستگاه عیب یاب

FARAZ علیدادينمایندگان1393/02/271393/02/2821612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

برچیخنمایندگان1393/02/271393/02/2932412288آموزشجامع سیستم سوخت رسانی

FARAZ علیدادينمایندگان1393/02/291393/02/3021612192آموزشسیستم سوخت رسانی FARAZ علیدادينمایندگان1393/02/291393/02/3021612192آموزشسیستم سوخت رسانی

میرمعینینمایندگان1393/02/291393/02/3132412288آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک اتوبوس 457

5S حاجی زادهنمایندگان1393/03/031393/03/03181296آموزشایمنی انبار و

DENIZ برچیخنمایندگان1393/03/031393/03/03181296آموزشسیستم سوخت رسانی

علیدادينمایندگان1393/03/031393/03/0532412288آموزشسیستم کولر و بخاري محصوالت ایران خودرو دیزل

گلعذارينمایندگان1393/03/041393/03/04181296آموزشسیستم سفارش گذاري گلعذارينمایندگان1393/03/041393/03/04181296آموزشسیستم سفارش گذاري

DENIZ میرمعینینمایندگان1393/03/041393/03/0418972آموزشدستگاه عیب یاب کامیون

FARAZ برچیخنمایندگان1393/03/101393/03/1121612192آموزشتعمیر موتور

1393/03/101393/03/11 PICK UP حاج محمد علینمایندگان1393/03/101393/03/1121612192آموزشتعمیر موتور
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FARAZ برچیخنمایندگان1393/03/121393/03/1321612192آموزشتعمیر گیربکس

PICK UP میرمعینینمایندگان1393/03/121393/03/1321612192آموزشتعمیر گیربکس PICK UP میرمعینینمایندگان1393/03/121393/03/1321612192آموزشتعمیر گیربکس

میرمعینینمایندگان1393/03/171393/03/1932412288آموزشتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

علیدادينمایندگان1393/03/171393/03/1932412288آموزشفرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

HYUNDAI حاجی زادهنمایندگان1393/03/171393/03/1932412288آموزشتعمیر موتور

SPRINTER حاج محمد علینمایندگان1393/03/191393/03/2132412288آموزشترمز

G210-260 میرمعینینمایندگان1393/03/201393/03/2232412288آموزشتعمیر گیربکسهاي G210-260 میرمعینینمایندگان1393/03/201393/03/2232412288آموزشتعمیر گیربکسهاي

HYUNDAI حاجی زادهنمایندگان1393/03/201393/03/2232412288آموزشتعمیر گیربکس

علیدادينمایندگان1393/03/241393/03/2632412288آموزشجامع جلوبندي ، تعلیق و فرمان

DENIZ برچیخنمایندگان1393/03/251393/03/2621612192آموزشتعمیر موتور

DENIZ برچیخنمایندگان1393/03/271393/03/282169144آموزشتعمیر گیربکس

PICK UP میرمعینینمایندگان1393/03/311393/04/0121611176آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک PICK UP میرمعینینمایندگان1393/03/311393/04/0121611176آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

برچیخنمایندگان1393/03/311393/04/0232412288آموزشجامع سیستم سوخت رسانی

حاجی زادهنمایندگان1393/04/011393/04/0118756آموزشمشتري مداري و چگونگی جلب رضایت مشتري

علیدادينمایندگان1393/04/021393/04/0321612192آموزشقطعه شناسی

SPRINTER حاج محمد علینمایندگان1393/04/021393/04/0321612192آموزشسیستم سوخت رسانی

HYUNDAI حاجی زادهنمایندگان1393/05/111393/05/1221612192آموزشسیستم سوخت رسانی حاجی زادهنمایندگان1393/05/111393/05/1221612192آموزشسیستم سوخت رسانی 

میرمعینینمایندگان1393/05/111393/05/133248192آموزشجامع اتوبوس

A7 علیدادينمایندگان1393/05/141393/05/1521612192آموزشتعمیر موتور

میرمعینینمایندگان1393/05/141393/05/1632412288آموزشترمز پنوماتیک کامیون بنز میرمعینینمایندگان1393/05/141393/05/1632412288آموزشترمز پنوماتیک کامیون بنز
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یعقوبینمایندگان1393/05/181393/05/18181296آموزشدستور العمل شرایط وضوابط خدمات پس ازفروش بازنگري 3

DENIZ برچیخنمایندگان1393/05/181393/05/1818864آموزشسیستم سوخت رسانی DENIZ برچیخنمایندگان1393/05/181393/05/1818864آموزشسیستم سوخت رسانی

EWA NET حاج محمد علینمایندگان1393/05/191393/05/19181296آموزشطرز کار با نرم افزار ارتباطی

AXOR علیدادينمایندگان1393/05/191393/05/2021612192آموزشسیستم سوخت رسانی کامیون

حاج محمد علینمایندگان1393/05/201393/05/2232412288آموزشجامع دستگاه هاي عیب یاب

FARAZ علیدادينمایندگان1393/05/211393/05/2221612192آموزشسیستم سوخت رسانی

GAZELLE حاجی زادهنمایندگان1393/05/251393/05/2732412288آموزشتعمیر گیربکس GAZELLE حاجی زادهنمایندگان1393/05/251393/05/2732412288آموزشتعمیر گیربکس

برچیخنمایندگان1393/05/251393/05/27324496آموزشجامع سیستم سوخت رسانی

PICK UP حاج محمد علینمایندگان1393/05/261393/05/2721612192آموزشتعمیر موتور

PICK UP میرمعینینمایندگان1393/05/271393/05/2821612192آموزشتعمیر گیربکس

علیدادينمایندگان1393/05/271393/05/2932411264آموزشفرمان هیدرولیک LS6,8 ، سیستم جلوبندي و تعلیق  کامیون هاي بنز

GAZELLE حاجی زادهنمایندگان1393/05/281393/05/2921612192آموزشسیستم سوخت رسانی GAZELLE حاجی زادهنمایندگان1393/05/281393/05/2921612192آموزشسیستم سوخت رسانی

A7 حاج محمد علینمایندگان1393/06/081393/06/0921612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

AXOR,ATEGO,ACTROS 1393/06/081393/06/10آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک
324

علیدادينمایندگان12288

میرمعینینمایندگان1393/06/081393/06/1032411264آموزشتعمیر موتورهاي سري 457،500،900

HOWO برچیخنمایندگان1393/06/081393/06/1032412288آموزشتعمیر موتور

AXOR علیدادينمایندگان1393/06/111393/06/1221612192آموزشسیستم سوخت رسانی کامیون علیدادينمایندگان1393/06/111393/06/1221612192آموزشسیستم سوخت رسانی کامیون 

G210-260 میرمعینینمایندگان1393/06/111393/06/1332412288آموزشتعمیر گیربکسهاي

HOWO برچیخنمایندگان1393/06/111393/06/1332412288آموزشتعمیر گیربکس

1393/06/151393/06/15 PICK UP میرمعینینمایندگان1393/06/151393/06/15181296آموزشسیستم سوخت رسانی
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DENIZ برچیخنمایندگان1393/06/151393/06/162169144آموزشتعمیر موتور

PICK UP حاج محمد علینمایندگان1393/06/161393/06/16181296آموزشدستگاه عیب یاب PICK UP حاج محمد علینمایندگان1393/06/161393/06/16181296آموزشدستگاه عیب یاب

DENIZ برچیخنمایندگان1393/06/161393/06/172169144آموزشتعمیر گیربکس

SPRINTER حاج محمد علینمایندگان1393/06/171393/06/1821612192آموزشسیستم سوخت رسانی

HYUNDAI حاجی زادهنمایندگان1393/06/171393/06/1932412288آموزشالکتریک

FARAZ علیدادينمایندگان1393/06/221393/06/2321611176آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

SPRINTER حاج محمد علینمایندگان1393/06/221393/06/2432412288آموزشتعمیر موتور SPRINTER حاج محمد علینمایندگان1393/06/221393/06/2432412288آموزشتعمیر موتور

نمایندگان1393/06/221393/06/2543212384آموزشمدیریت نمایندگی

FARAZ علیدادينمایندگان1393/06/241393/06/2521612192آموزشسیستم سوخت رسانی

SPRINTER حاج محمد علینمایندگان1393/06/251393/06/2732412288آموزشتعمیر گیربکس

PICK UP میرمعینینمایندگان1393/06/291393/06/3021612192آموزشالکتریک و شبکه الکترونیک

علیدادينمایندگان1393/06/291393/06/3132412288آموزشجامع الکتریک علیدادينمایندگان1393/06/291393/06/3132412288آموزشجامع الکتریک

HYUNDAI حاجی زادهنمایندگان1393/06/291393/06/313248192آموزشتعمیر موتور
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