
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی 

 

 و همکاران گرامی  نمایندگان محترمل توجه کلیه قاب

 میگردد:  تقدیمموزش به حضور محترم جهت اطالع از نوع و زمان آ  1402 سالبدینوسیله تقویم جامع آموزش  احتراماً ؛ با سالم

 ها برای مراکز درمانی و پرسنل آن Aهای تیپ آموزش

 ه عالقه مند به فروش هم می باشند برای نیروهای فروش و نمایندگان ک Bتیپ های آموزش

 جهت کلیه نیروهای فنی و نمایندگان  Cتیپ   هایآموزش

 

ف
ردی

 

 روز  تاریخ 
ساعت 

 شروع 

ساعت 

 خاتمه 
 موضوع  محل برگزاری 

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  19/01/1402 1

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  22/01/1402 2

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 9 چهارشنبه  30/01/1402 3

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  12/02/1402 4

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 9 چهارشنبه  20/02/1402 5

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  23/02/1402 6

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  13/03/1402 7

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  16/03/1402 8

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 9 چهارشنبه  24/03/1401 9

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 9 چهارشنبه  14/04/1402 10

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  17/04/1402 11

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  20/04/1402 12

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 9 چهارشنبه  18/05/1402 13

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  21/05/1402 14

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  24/05/1402   15

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 30/8 چهارشنبه  08/06/1402 16

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  18/06/1402 17

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  21/06/1402 18

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 30/8 چهارشنبه  19/07/1402 19

 23/11/1401تاریخ :  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  22/07/1402 20

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  25/07/1402 21

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 30/8 چهارشنبه  17/08/1402 22

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  20/08/1402 23

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  23/08/1402 24

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 30/8 چهارشنبه  15/09/1402 25

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  18/09/1402 26

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  21/09/1402 27

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 30/8 چهارشنبه  20/10/1402 28

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  23/10/1402 29

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  26/10/1402 30

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  14/11/1402 31

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  17/11/1402 32

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 30/8 چهارشنبه  25/11/1402 33

 (A)                                                                   یآموزش اپراتور کارخانه  16 9 شنبه  05/12/1402 34

 (B)                                                                      فروشآموزش  دفتر مرکزی  12 30/8 چهارشنبه  09/12/1402 35

 (C)                                                                            آموزش فنی کارخانه  16 9 سه شنبه  15/12/1402 36

 
 

 . جنابعالی قدردانی به عمل می آیدپیشاپیش از حسن توجه  

                                                                                               

 

   با تشکر               

 واحد آموزش                                                                                                                     

 


