
 بسمه تعالی

 گهی فراخوان عمومی ارزیابی بهره بردارآ

معاونت  –مرکز تربیت مربی  –بلوار تربیت مربی  –کرج  -استان البرزمرکز تربیت مربی به نشانی : نام و نشانی دستگاه اجرایی

 630-23922523: شماره تلفن –اداری و پشتیبانی 

دپارتمهان تصصصهی و آموزشهی و بهه      20مرکز تربیت مربی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفهه ای کشهور دارای    :شرح آگهی

اری از امکانات وسیع و پیشرفته سصت افزاری و نرم افزاری به عنهوان تناها مرکهز تصصصهی تهامین و تربیهت مربیهان        دلحاظ برخور

و خدمات آموزش خود را به کشورهای دیگر ، دانشگاهاا، موسسات آموزشهی و پووهشهی و    حرفه ای کشور می باشدآموزش فنی و 

این مرکز در نظر دارد در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات و تسایالت مورد نیهاز مهرایعین ، باهره بهرداری     . دهدصنایع ارائه می

 –سهالن ههای ایتماعهات     -آمفهی تاهاتر   -آشپزخانه -رستوران ها -خوابگاهی که شامل مجموعه های  امور پشتیبانی و رفاهی خود

باشد، را برابر قوانین ومقررات از مجموعه های ورزشی شامل سالن های سرپوشیده، زمین چمن، وسایر اماکن رفاهی و پشتیبانی می

    .حقوقی دارای صالحیت واگذار نماید حقیقی و  صاصشطریق فراخوان عمومی به ا

 شرح نام مجموعه ردیف

 تصت066بلوک خوابگاهی سه طبقه با ظرفیت  5 (با امکانات مویود)خوابگاهاا و خدمات هتلینگ  2

 نفر566در دو طبقه با ظرفیت  سالن غذاخوری  3

  صنعتی آشپزخانه با تجایزات  2

  چمن مینی فوتبال زمین ورزش 4

 (فوتسالبدنسازی، والیبال و )شامل  سالن ورزش  9

  فضای سبز مجموعه و گلصانه  0

  سالن های ایتماعات و آمفی تأتر 0

جز به تا چاارشنبه بروزهای شن23:66تا 26:66روز کاری از ساعت  26از تاریخ چاپ آگای به مدت :  ارئه تقاضاو  بازدیدزمان 

 ایام تعطیالت 

در شرایط مساوی اولویت با  .باشندمجزا و یکجا مصتار می متقاضیان در انتصاب هر کدام از مجموعه های فوق الذکر بصورت

 . ها را بصورت یکجا پیشنااد نمایندمتقاضیانی است که تمام مجموعه

 مصتار می باشد کارفرما در انتصاب یا رد هر یک از درخواست ها 

 .متقاضیان می بایست تصویر مدارک ذیل را به همراه تقاضای کتبی به مرکز اعالم نمایند

سوابق ایرایی، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان تجایزاتی ، توان فنی و برنامه ریزی ، دانش )رزومه کاری شامل تجربه  -2

 ،(در زمینه  مطالعه و طراحی ، تجربه در زمینه تامین کاال و کیفیت نیروی انسانی باره بردار فنی 

 ،پروانه فنی فعالیت از مرایع ذیصالح -3

  .داشتن توان مالی مناسب ارائه مستندات دال بر -2

 روابط عمومی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای


