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 دامغان شهرک صنعتی  مهارت ارتقاء فنی و حرفه ای اموزش مرکز واگذاری بخشی ازعنوان آگهی:

 (دومازاد )نوبت معمومی اجاره امالک  فراخوانشرح آگهی:

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در نظر دارد به استناد قوانین و مقررات و با رعایت مفاد مندرج در آیین نامه 

/ه 52225/ت  152551( به شماره مصوب 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)5اجرایی ماده)

را با کاربری  دامغان مهارت ارتقاء اموزشی مرکز بخشی ازاز فضاهای مازاد ،مناسب ه برداری در راستای بهر 52/12/1525تاریخ 

واگذار نماید. و یا کمتر عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره یکساله  فراخواناز طریق مشخصات ذیل و آموزشی 

شهریور اداره کل 11سمنان بلوار  :تقاضانامه به نشانیلذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت ارائه مستندات و 

 .تماس حاصل فرمایند55905215ویا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن آموزش فنی و حرفه ای واحد حقوقی مراجعه 

  روز5به مدت  در سایت اگهی دومنوبت  درجمهلت دریافت اسناد فراخوان: از تاریخ 

 مدارک ذیل را به همراه تقاضای کتبی در مهلت مقرر ارائه نمایند:*متقاضیان می بایست تصویر 

 الف(رزومه کاری شامل سوابق اجرائی و حسن سابقه 

 ب(پروانه فعالیت آموزشی از مراجع ذیصالح

 ج(ارائه مستندات دال بر داشتن توان مالی مناسب 

 )طرف قرارداد ( می باشد.الزم به ذکر است هزینه کارشناسی و تعیین اجاره بها  برعهده متقاضی 

 مشخصات فنی ساختمان:

 مرکز آموزش و ارتقاء مهارت فنی و حرفه ای–دامغان : شهرک صنعتی مکان  آدرس

مرکز  متر مربع واقع در طبقه همکف 55متر مربع و دفتر مربی بمساحت تقریبی 215کارگاه آموزشی مواد غذایی  به مساحت  -1

 بهمراه تجهیزات متعلقه

مرکز  همکف طبقه در واقع مربع متر 55 تقریبی بمساحت مربی دفتر و مربع متر215 مساحت شی مکانیک خاک بهکارگاه اموز -2

 بهمراه تجهیزات متعلقه

 

 


