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 مصاحبه و کتبیآزمون شرکت در ویژه  دودستورالعمل شماره 

با عضویت در کانال ویژه آزمونهای موسسه کیش از آخرین اخبار و اطالعات آزمون های 

 زبانهای خارجی ویژه دوره های گردشگری مطلع گردید. 

@kishtest 

 تذکرات مهم

و انجام آزمون به شرکت کننده محترم خواهشمند است قبل از مطالعه دستورالعمل 

 تذکرات زیر دقت فرمایید:

 تنها در صورت قبولی در آزمون آنالین مجاز به شرکت در آزمون مصاحبه خواهید بود. .1

در سایت آزمون نسبت  "پرداخت مصاحبه"جهت انجام آزمون مصاحبه الزم است ابتدا از طریق گزینه  .2

نسبت به انتخاب شعبه مورد نظر و  "وقت تعیین"به واریز وجه مربوطه اقدام و سپس از طریق گزینه 

 گرفتن وقت مصاحبه اقدام نمایید.

دریافت کارنامه "امکان رویت نتیجه آزمون مصاحبه یک روز پس از انجام آزمون از طریق سایت و بخش  .3

 وجود خواهد داشت. "ها

ب نموده فقط کسانی مجاز به شرکت در آزمون کتبی می باشند که نمرهقبولی در آزمون مصاحبه کس .4

 باشند.

5.  

 شرکت در این آزمون به طور کلی شامل بخشهای زیر می باشد: 

 (2صفحه -)آموزش مرحله اول "از آبان تا کنونقبول شدگان آزمون آنالین "الف (

 واریز وجه آزمون مصاحبه .1
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 "تعیین وقت"ورود به بخش  .2

 انتخاب شعبه .3

 اخذ وقت مصاحبه .4

 (6صفحه -)آموزش مرحله دوم  "95مردادماه  "مردودین آزمون مصاحبه درین و یا غایب"( ب

 در سایت آزمون "ویژه مردادیها"ورود به قسمت  .1

 بررسی پرونده .2

 بازگشت به صفحه اصلی .3

 "الف"ادامه روند مطابق بند .4

 ننموده اندمراجعه مجدد که تاکنون جهت آزمون  "95خردادماه "ین و یا مردودین آزمون مصاحبه در غایب"( ج

 )که قبال باید انجام میگرفته( ist.org-marketing@kishارسال مشخصات از طریق ایمیل   -1

 نوع آزمون، کدملی، نام موسسه گردشگری، شماره موبایل، مشخصات شامل: نام، نام خانوادگی،

 یافت ایمیل تایید از طرف موسسهدر  -2

  "تعیین وقت"به سایت و منوی رجوع  -3

 شماره موبایل ارسالی خود بدون صفر به جای کد تراکنش خواسته شدهدرج  -4

ا مصاحبه برای متقاضی ثبت می شعبه و اخذ نوبت مصاحبه و کتبی )نوبت آزمون کتبی نیز بانتخاب  -5

 (نیازی به نوبت گیری جداگانه نیستدر صورت قبولی در مصاحبه برای وی فعال می گردد .و  شود

 6 و 5 قبل باقیمانده نیز باید مطابق دستورالعمل صفحههای آزمون کتبی آنها از دوره متقاضیانی که فقط  کته :ن 

اقدام نموده و جهت ثبت نام خود وقت مصاحبه دریافت کنند ولی نیازی به مصاحبه مجدد نبوده و نمره قبلی 

 برای آنها درج خواهد گردید.

 

mailto:marketing@kish-ist.org
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 مطابق بند الف مرحله اول: تعیین وقت مصاحبه

آنالین قبول شده اند الزم است در زمان تعیین شده جهت وقت مصاحبه به سایت مراجعه  نفراتی که در آزمون

 نموده و به روش زیر وقت مصاحبه خود را در شعب منتخب موسسه تعیین نمایند.

  "پرداخت مصاحبه و کتبی"مراجعه به منوی  -1

 

پرداخت "ورود کد ملی و انتخاب آزمون و ورود کد شناسایی و در نهایت کلیک بر روی آیکون  -2

 اینترنتی"

را همانند آزمون آنالین یکسان انتخاب نمایید در غیر اینصورت  خود دقت نمایید که نوع آزمون نکته:

 آزمون مصاحبه شما با مشکل مواجه خواهد گردید.
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  یادداشت شماره تراکنشپرداخت وجه مربوطه از طریق مراجعه به صفحه بانک و  -3

 " وقتتعیین "رجوع به منوی  -4
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 سپس وارد صفحه تعیین وقت می شوید -5

در این صفحه می توانید آدرس شعبه ای که قصد تعیین وقت درآن را دارید از لینک مشخص شده  -6

 دریافت نمایید

کلیک  "تعیین وقت"خود از بخش قبل و انتخاب شعبه بر روی گزینهبا ورود شماره تراکنش دریافتی  -7

 کنید

 

شما می توانید پس از انجام مراحل تعیین وقت و در مراجعات بعدی مشخصات وقت تعیین شده خود  -8

 مشاهده و چاپ نمایید "دریافت اطالعات"جهت مصاحبه را با کلیک بر روی گزینه 

مطابق شکل زیر ساعتها و روزهای مورد نظر جهت انتخاب و مراجعه به شعبه به شما نمایش داده می شود.  -9

در جلوی هرکدام از ساعات و روزهای مورد نظر   شما می توانید با کلیک بر روی عالمت 

 زمان مصاحبه خود را انتخاب نمایید.
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 را کلیک کنید.  OKکلید پس از انتخاب در صورت اطمینان از انتخاب خود  -10

 

 

در پایان نیز مطابق شکل زیر از شما سوال می شود که آیا از انتخاب خود اطمینان دارید و در صورت  -10

 کلیک نمایید. okاطمینان بر روی 

 

در انتها نیز نسخه پرینتی تعیین وقت برای شما نمایش داده می شود. آن را چاپ نموده نزد خود نگاه دارید  -11

 م مراجعه به شعبه ارائه نمایید. و در هنگا
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 مطابق بند ب : تعیین وقت مصاحبهدوممرحله 

نفراتی که در آزمون مصاحبه یا کتبی مرحله قبل )مردادماه مردود شده و یا غایب بوده اند الزم است مطابق 

 دستورالعمل ذیل عمل کنند.

 در صفحه اصلی آزمون  " ویژه مردادیها "رجوع به بخش  -1

 

 

 "بررسی پرونده "سپس مطابق شکل زیر نسبت به ورود کد ملی، نوع آزمون و کلیک بر روی گزینه  -2

 اقدام نمایید.
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اطالعات شما در آزمون مرحله قبل موجود باشد شما پیغام تایید پرونده را مشاهده خواهید در صورتیکه  -5

 نمود. سپس می توانید به صفحه اصلی بازگردید.

 مراحل را تا انتها انجام دهید. 2مطابق آموزش مرحله اول صفحه در این مرحله  -6

 "با تشکر از همراهی شما"

 


