
 فضاهای مازاد اموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنانطرح واگذاری عمومی آگهی فراخوان  "

 77000200111: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای                                     کد شناسه:مالک

 شماره اگهی: نوبت اول                                   شهرستان:شاهروداستان:سمنان                    

  72/72/7301:در سایت تاریخ درج آگهی                                 71/72/7301:شروع ارسال مدارکتاریخ 

 سمنان استان ای حرفه و فنی آموزش کل اداره اموزشی مازاد فضاهای فراخوان واگذاریعنوان آگهی:

 ازاد )نوبت اول(معمومی اجاره امالک فراخوان شرح 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  052110( به شماره مصوب 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)5اجرایی ماده)

و را با کاربری آموزشی جدول ذیل  بشرح اموزشی کزامر از فضاهای مازاد ، مناسب در راستای بهره برداری 12/02/0525تاریخ 

اضیان واگذار نماید. لذا از متقو یا کمتر به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره یکساله  و جزئی بصورت کلیمشخصات ذیل 

شهریور اداره کل آموزش فنی و حرفه 01سمنان بلوار  :گردد جهت ارائه مستندات و تقاضانامه به نشانیواجد شرایط دعوت می 

 .تماس حاصل فرمایند55901201ویا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ای واحد حقوقی مراجعه 

  30/7/09مهلت دریافت اسناد فراخوان: 

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

 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 

هزینه دادگستری اعالم و مساحت تقریبی و جزئیات هر یک از ساختمان ها پس از نظریه کارشناسانالزم به ذکر است 

 کارشناسی و تعیین اجاره بها  برعهده متقاضی )طرف قرارداد ( می باشد.

 مشخصات:

 آدرس تجهیزات نوع فضای قابل واگذاری شهرستان ردیف

 ندارد دارد

بخشی از فضای مرکز تخصصی  شاهرود 1

 کشاورزی شاهرود

 بلوار دانشگاه پشت هتل پارمیدا-شاهرود * 

کارگاه آموزشی جوشکاری درب و  شاهرود 2

 پنجره 

خیابان دانشجو مرکز اموزش فنی و حرفه ای  -شاهرود  *

 برادران

کارگاه آموزشی نقاشی ساختمان   شاهرود 3

 )تخلیه کامل(

 ای حرفه و فنی اموزش مرکز دانشجو خیابان -شاهرود * 

 برادران

 شهرک صنعتی -شاهرود *  مرکز آموزش ارتقاء مهارت  شاهرود شاهرود 4
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