
 1041رداد خ 6نکات و تذکرات مهم و ضروری برای فراگیران آزمون جامع 

  

  :مقدمه

عنوان  7در به تفکیک 60/60/0460مدت آموزشی گردشگری نوبت جاری در تاریخ آزمون جامع دوره های کوتاه

 برگزار خواهد شد: به شرح ذیل

 دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری  -

 طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری کارشناس ارزیابیدوره  -

 تأسیسات گردشگریمدیر فنی طرح تطبیق ضوابط دوره  -

 دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری -

 دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی  -

 دروه راهنمایان طبیعت گردی -

 دوره راهنمایان زمین گردشگری  -

:هزینه ثبت نام در آزمون جامع  

 هزار ریال سیصدریال برابر با یک میلیون و  0066666هزینه هر داوطلب جهت ثبت نام 

 متقاضی شرکت در آزمون جامع یک یا چند دوره با ساعات آزمونی چنانچه داوطلب به طور همزمان : 1 توضیح

 را واریز نمایدها دوره  یک از  هر می بایست وجه مربوط به ثبت نام در باشد مختلف

 در موارد زیر امکان پذیر نمی باشد:شرکت همزمان در آزمون جامع  .: 2 توضیح

 .ایرانگردی جهانگردی با دو دوره راهنمایان طبیعت گردی و زمین گردشگریدروه راهنمایان  -

ره کارشناس ارزیاب طرح تطبیق و دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و کردشگری با دو دو -

 .دیر فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگریم

سه دوره راهنمایان ایرانگردی جهانگردی، طبیعت گردی و زمین گردشگری با دروه مدیریت عمومی  -

 تاسیسات گردشگری 

 

 



از  06/69/0460  شنبهروز  90:32لغایت ساعت  60/0460/ 00شنبه چهارداوطلبان می توانند از روز  -0

اقدام به ثبت درخواست و   edutourism.mcth.irطریق سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس 

 بارگذاری مدارک مربوطه نمایند.

 قابل رویت و بهره برداری می باشد. پنل آموزشی فراگیرانمنابع آزمون جامع به تفکیک هر دوره در  -9

ه گام بعدی با موسسو در  گام نخست با خود فراگیروظیفه تایید مدارک بارگذاری شده داوطلبان در  -0

می باشد و دفتر آموزش پاسخگوی مغایرت احتمالی در  آموزش استانآموزشی مربوطه و مسئول 

مشخصات هویتی، مدارک بارگذاری شده و اطالعات مربوط به دوره ی فراگیران نمی باشد. الزم است 

     تاکید گردد که  صدور گواهی نامۀ پایان دورۀ فراگیران بر اساس اطالعات مندرج در سامانۀ ثبت نام 

 ورت مغایرت در هر مورد از موارد فوق الذکر اعتراض داوطلبان مسموع نخواهد بود. می باشد و در ص

 هزار تومان( سی و ریال برابر با یکصد 666/066/0با توجه به اینکه با پرداخت وجه مربوط به آزمون )  -4

ام نسبت ن ثبتلذا تاکید می گردد فراگیران تا قبل از اتمام زمان فرایند ثبت نام فراگیر به اتمام می رسد 

به ثبت درخواست شرکت در آزمون خود اقدام و امکان واریز وجه مربوط به ثبت نام را از خود سلب 

 ننمایند.

با توجه به اینکه دوره کارشناس ارزیاب طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری  پیش نیاز دوره مدیریت  -3

گیری بدون دارا بودن گواهینامه فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری می باشد، چنانچه فرا

کارشناس ارزیاب در آزمون دوره مدیر فنی طرح تطبیق شرکت نماید نتیجه آزمون کن لم یکن بوده و 

 الزم به ذکر است گذراندن همزمان این دو دوره بالمانع است. غیر قابل قبول خواهد بود.

            09برای فراگیران غیر حضوری و  06فراگیران حضوری آزمون برای تمامی دروس نمره قبولی در  -0

 می باشد.

فراگیرانی که به هر دلیل موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی در یک یا چند درس از دروس آزمون  -7

دوره                   با رعایت بازه تعریف شده برای گذراندن  توانندجامع دوره های پیش نگردیده اند، می 

بر اساس منابع و سرفصل های  ،بت نام و در همان درس یا دروس مردود شدهمجددا ث (8)تذکر شماره 

 .گردشگری در آزمون شرکت نمایند و برنامه ریزی ارائه شده ازسوی دفتر مطالعات آموزش

نوبت  0فراگیران مجاز به شرکت در بیش از  98/0/29مورخ  989/29946بر اساس بخشنامه شماره  -8

می بایست  ،نوبت مذکور 0موفقیت کسب نمره قبولی در تمام دروس طی صورت عدم آزمونی نبوده و در 

 در تمامی دروس آزمون مجددا شرکت نموده و موفق به کسب نمره قبولی گردند.



 "ریمدیریت گردشگ"ن رشته های مرتبط با گردشگری با عناوین یالدانشجویان ترم های آخر و فارغ التحص -2

ملزم به حضور در دوره های آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی "جغرافیا و برنامه ریزی توریسم"و 

و جهانگردی و راهنمایان ایرانگردی و گردشگری نبوده و صرفاً با شرکت در آزمون جامع و مصاحبه پایان 

دوره و کسب حد نصاب نمره قبولی از طریق ثبت نام در یکی از مؤسسات مجری دوره های گردشگری 

 گواهینامه پایان دوره مورد نظر می باشند مجاز به دریافت


