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 ندارد

9102/911/00 

 « مهارت آموزی  امروز، راهی برای اشتغال فردا »

 گردشگری مدير محترم آموزشگاه

 باسالم

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

 کد استاندارد حرفه رديف
ساعت 

 تئوری

ساعت 

 عملی

ساعت 

 کارورزی
 )ريال(شهريه  جمع

 1,000,000 24 - 14 10 1-009-55-5113 اصول و فنون مذاکره 1

 2,400,000 96 - 64 32 55/004/1-5111 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی 2

 2,500,000 93 - 60 33 1-003-55-5114 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی)سطح پیشرفته( 3

 2,500,000 93 - 60 33 1-002-55-5114 متوسطه(برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی)سطح  4

 2,500,000 96 - 60 36 1-001-55-5114 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی)سطح مقدماتی( 5

 2,140,000 96 - 64 32 55/005/1-5111 برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی 6

 2,000,000 113 - 54 59 1-006-55-5113 راهنمای دفاتر اطالع رسانی گردشگری 7

 4,600,000 330 30 187 113 91/33/1/3-5 راهنمای عمومی گردشگری 8

 2,000,000 108 20 64 24 91/37/1/1-5 راهنمای گردشگری سالمت 9

 3,300,000 226 - 174 52 91/95/1/3-5 راهنمای گردشگری فرهنگی 10

 2,000,000 120 - 90 30 1-008-55-5113 راهنمای محلی بومی 11

 3,850,000 280 - 183 97 91/30/1/3-5 راهنمای موزه 12

 4,400,000 388 48 184 156 5-3/1/36/91 راهنمای طبیعت گردی)اکوتوریسم( 13

 2,500,000 140 20 44 76 91/94/1/2-5 راهنمای محلی * 14

 4,000,000 270 19 44 207 19/38/1/2-2 کارمند بازاریابی و فروش در اژانس های جهانگردی  15

 3,300,000 141 - 98 43 91/35/1/3-5 مدیر تور 16

 2,500,000 125 - 77 48 1-004-55-1439 مدیر دفاتر خدمات مسافرتی 17
 

 نکات ضروری:

 دریافت هرگونه وجــه اضافی از كارآموزان  تحت هر عنوان اكیداً ممنوع می باشد . :0توجه 

 نام نموده باشند  ثبت01/0/0921ای جدید شامل كارآموزانی میباشد كه ازتاریخ: نرخ شهریه ه 9توجه 

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

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