فراگیر محترم جهت آگاهی از شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون جامع با مطالعه بخش زیر و تایید آن می توانید نسبت به ثبت نام
خود اقدام نمایید.

 -1دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی جهت شرکت در آزمون پایانی (جامع) دوره های مدیریت فنی
دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ،راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ،راهنمایان طبیعت گردی و راهنمایان
زمین گردشگری (ژئوتوریسم)
* تمامی مدارک تحصیلی می بایست مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشد .
* صحت مدارک تحصیلی فراگیران از طریق مراکز آموزش عالی ذیربط استعالم می گردد .بدیهی است در صورت
هرگونه مغایرت احتمالی ،سازمان نسبت به ابطال دوره آموزشی مخیر می باشد.
 -2شرط الزم جهت شرکت داوطلبان و فراگیران در آزمون جامع ،گذراندن کامل دوره آموزشی و کسب حد نصاب
نمره قبولی در هر یک از دروس آزمون های معرفی و کالسی در موسسه آموزشی می باشد .
تبصره -دانشجویان ترم های آخر و فارغ التحصیالن رشته های مرتبط با گردشگری با عناوین «مدیریت گردشگری»
و «جغرافیا و برنامه ریزی توریسم» ملزم به حضور در دوره های آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی 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 مجاز به دریافت
گواهینامه پایان دوره مورد نظر می باشند.
 -3فراگیرانی که به هر دلیل موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی در یک یا چند درس از دروس آزمون جامع
دوره های پیش نگردیده اند ،می بایست مجددا ثبت نام و در همان درس یا دروس مردود شده بر اساس منابع و
سرفصل های ارائه شده ازسوی دفتر مطالعات آموزش گردشگری در آزمون شرکت نمایند.
 -4مدت زمان تعیین شده جهت کسب حد نصاب نمره قبولی برای هر فراگیر سه نوبت متوالی از شرکت در
آزمون جامع لحاظ گردیده و در صورت عدم قبولی در سقف زمانی در نظر گرفته شده ،فراگیر می بایست مجدداً
در تمامی دروس آزمون ،مطابق با آخرین تغییرات در منابع و سرفصل های ارائه شده ،شرکت نماید .
تذکرمهم :
شرکت در آزمون جامع به منزله اتمام دوره آموزشی و دریافت گواهینامه پایان دوره نمی باشد.

