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 ندارد

9119/911/01 

 « مهارت آموزی  امروز، راهی برای اشتغال فردا »

 هتلداریمدير محترم آموزشگاه 
باسالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

 به شرح جدول ذیل جهت اجرا ارسال می گردد . هتلداریرشته مربوط به حرفه های   0921, بدینوسیله شهریه مصوب سال احتراما       

 کد استاندارد حرفه رديف
ساعت 

 تئوری

ساعت 

 عملی

ساعت 

 کارورزی
  )ريال( شهريه جمع

 3,850,000 250 100 84 66 40/54/1/2-5 اتاق دار هتل * 1

 5,500,000 154 - 98 56 31/37/1/2-5 *  0اشپز هتل درجه  2

 6,000,000 218 - 138 80 31/37/2/2-5 * 9اشپز هتل درجه  3

 2,500,000 120 - 72 18 1-001-59-3332 برنامه ریز جشن هاو تشریفات 4

 3,300,000 85 - 54 31 1-002-59-5132 سر میزبان رستوران 5

 2,750,000 128 - 96 32 94/24/1/2-3 کارمند اطالعات هتل 6

 3,520,000 176 - 132 44 94/27/1/3-3 کارمند پذیرش هتل 7

 4,000,000 80 18 42 20 1-001-59-5246 کمک میزبان رستوران 8

 2,750,000 156 20 102 34 60/16/1/3-5 متصدی البسه در هتل 9

 2,750,000 100 10 45 45 60/16/1/2-5 متصدی البسه در هتل )کار و دانش( 10

 2,750,000 210 100 62 48 40/29/1/2-5 متصدی طبقات در هتل * 11

 5,000,000 208 24 138 46 3-1/25/31/.1 متصدی کافی شاپ در هتل 12

 4,400,000 210 - 158 52 3//10/41/1-5 مدیر هتل 13

 2,750,000 115 5 61 39 1-001-59-5132 ارای هتل میز 14

 3,300,000 120 13 65 42 1-002-59-5131 میزبان رستوران 15
 

 نکات ضروری: 

 دریافت هرگونه وجــه اضافی از کارآموزان  تحت هر عنوان اکیداً ممنوع می باشد . :0توجه 

 نام نموده باشند  ثبت01/0/0921زتاریخ: نرخ شهریه های جدید شامل کارآموزانی میباشد که ا 9توجه 

 : نصب این فرم برای اطالع کارآموزان در تابلو اعالنات آموزشگاه در طول سال الزامی می باشد  9توجه 

 . (   نیز به عهده کارآموزان میباشد ,آزمون و هزینه صدورگواهینامهمشاوره)ثبت نام درپورتال,: عالوه بر شهریه، هزینه های  1توجه 

 :  : مبالغ به ریال میباشد .5جه تو
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