
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: 
026-32511912شماره تلفن: –اداري و پشتیبانی 

دپارتمـان تخصصـی و آموزشـی و بـه     16مرکز تربیت مربی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفـه اي کشـور داراي   شرح آگهی:
اري از امکانات وسیع و پیشرفته سخت افزاري و نرم افزاري به عنـوان تنهـا مرکـز تخصصـی تـامین و تربیـت مربیـان        دلحاظ برخور

ود را به کشورهاي دیگر ، دانشگاهها، موسسات آموزشـی و پژوهشـی و   و خدمات آموزش خآموزش فنی و حرفه اي کشور می باشد
دهد. این مرکز در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح کیفی خدمات و تسهیالت مورد نیـاز مـراجعین ، بهـره بـرداري     صنایع ارائه می

–سـالن هـاي اجتماعـات    -ی تئـاتر آمفـ -آشپزخانه-رستوران ها-که شامل مجموعه هاي خوابگاهیامور پشتیبانی و رفاهی خود
باشد، را برابر قوانین ومقررات از مجموعه هاي ورزشی شامل سالن هاي سرپوشیده، زمین چمن، وسایر اماکن رفاهی و پشتیبانی می

حقوقی داراي صالحیت واگذار نماید.حقیقی و خاصشطریق فراخوان عمومی به ا

شرحنام مجموعهردیف
تخت700بلوك خوابگاهی سه طبقه با ظرفیت 9خدمات هتلینگ (با امکانات موجود)خوابگاهها و 1
نفر900در دو طبقه با ظرفیت سالن غذاخوري 2
آشپزخانه با تجهیزات صنعتی 3

زمین ورزش چمن مینی فوتبال4
شامل (بدنسازي، والیبال و فوتسال)سالن ورزش 5
فضاي سبز مجموعه و گلخانه 6
سالن هاي اجتماعات و آمفی تأتر7
روزهاي شنبه تا چهارشنبه بجز 12:00تا 10:00روز کاري از ساعت 10: از تاریخ چاپ آگهی به مدت و ارئه تقاضا بازدیدزمان 

ایام تعطیالت 

اوي اولویت با باشند. در شرایط مسمتقاضیان در انتخاب هر کدام از مجموعه هاي فوق الذکر بصورت مجزا و یکجا مختار می
ها را بصورت یکجا پیشنهاد نمایند. متقاضیانی است که تمام مجموعه

کارفرما در انتخاب یا رد هر یک از درخواست ها  مختار می باشد
متقاضیان می بایست تصویر مدارك ذیل را به همراه تقاضاي کتبی به مرکز اعالم نمایند.

سابقه در کارهاي قبلی، توان تجهیزاتی ، توان فنی و برنامه ریزي ، دانش رزومه کاري شامل تجربه (سوابق اجرایی، حسن-1
فنی در زمینه  مطالعه و طراحی ، تجربه در زمینه تامین کاال و کیفیت نیروي انسانی بهره بردار )،

پروانه فنی فعالیت از مراجع ذیصالح،-2
ارائه مستندات دال بر داشتن توان مالی مناسب. -3

مرکز تربیت مربی و پژوهش هاي فنی و حرفه ايروابط عمومی 


