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 آزمون آنالینشرکت در دستورالعمل شماره یک ویژه 

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

 ویژه دوره های گردشگری مطلع گردید. خارجی 

@kishtest 

پایگاه ( مراجعه و بر روی kish-ist.orgابتدا به سایت موسسه آموزشی علوم و فنون کیش )به آدرس:  مرحله اول:

 اطالع رسانی )وب سایت( موسسه علوم و فنون کیش کلیک کنید. تا به سایت جدید موسسه وارد شوید.

 

 کلیک بر روی گزینه آزمون گردشگری
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 تذکرات مهم

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

 زیر دقت فرمایید:

کیلوبایت  70قبل از ثبت نام و انجام آزمون نسبت به تهیه یک قطعه عکس الکترونیکی با حجم حداکثر  .1

 اقدام نمایید. آپلود عکس هر شرکت کننده از موارد ضروری ثبت نام می باشد.

د و اخذ ک "پرداخت آزمون آنالین"مراحل ثبت نام حتما نسبت به واریز وجه از طریق منوی قبل از انجام  .2

بخشی از هزینه برای آزمون آنالین و بخشی برای مصاحبه خواهد بود که  -تراکنش از بانک اقدام نمایید. 

وبت دهی آزمون و در زمانی که برای اخذ ن آنابتدا هزینه آزمون آنالین پرداخت شده و پس از قبولی در 

 ( "پرداخت مصاحبه و کتبی")از طریق منوی  جهت واریز وجه مصاحبهمی توانید مصاحبه تعیین گردیده 

 -در شعب منتخب مؤسسه اقدام نماییدو اخذ نوبت 

در آزمونهای  وشده  قبول)آنالین( شرکت کرده و  95خردادماه داوطلبینی که در آزمون زبان انگلیسی : 1نکته

تدا الزم است اب تاکنون جهت ادامه آزمونهای خود مراجعه ننموده اندمصاحبه یا کتبی غیبت نموده یا مردود شده اند و 

طرف موسسه  ارسال نموده و منتظر دریافت ایمیل تایید از ist.org-marketing@kishبه ایمیل  اطالعات خود را 

این افراد از روز یکشنبه می توانند با شماره موبایل ارسالی خود )بدون صفر( نسبت به وقت گیری آزمون مصاحبه باشند. 

 در سایت آزمون اقدام نمایند. "تعیین وقت"یا کتبی از طریق منوی 

سه ، نام موسدیر فنی یا راهنمایان()م نوع آزمون شماره موبایل، اطالعات ارسالی شامل : نام، نام خانوادگی، کد ملی،

 متقاضی حضور در آزمون مصاحبه، کتبی یا هردوگردشگری و

mailto:marketing@kish-ist.org
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 یا کتبی قبول و در مصاحبه ( 95و اسفند  95و آبان  95)مرداد و سوم  دوره دومافرادی که در آزمون آنالین  :2نکته

بر اساس دستورالعمل )در آزمون آنالین ندارند و فقط در زمان تعیین شده  مجدد مردود گردیده اند نیازی به شرکت

 اقدام نمایند. اخذ نوبت مصاحبه واریز وجه مربوطه و در سایت جهت( شماره دو

)آنالین( شرکت کرده و مردود شده یا در آزمونهای  95مردادماه داوطلبینی که در آزمون زبان انگلیسی : 3نکته

بت نموده یا مردود شده اند و تاکنون جهت ادامه آزمونهای خود مراجعه ننموده اند قبل از طی مصاحبه یا کتبی غی

 شده و نسبت به شناسایی پرونده خود اقدام نمایند. "ویژه مردادیها"ابتدا باید وارد منوی  آزمونمراحل 

         که در هنگام بازگشت از بانک به شما ارائه  حفظ و نگهداری کد تراکنش خوددر هر مرحله پرداختی لطفا در 

 می گردد کوشا باشید

را گذرانده اند و فقط برای اطالع از که دوره های آزمون گردشگری  متقاضیانی استزمون برای این آ .3

 بول شدگانق وکتبی فقط جهتآزمون شفاهی .)استزبان انگلیسی طراحی شده و تعیین سطح سطح عمومی 

 از طریق شعب منتخب موسسه در سراسر کشور انجام خواهد پذیرفت( آزمون آنالین

  شرط شرکت در آزمون کتبی قبولی در آزمون آنالین و مصاحبه می باشد.: 4نکته

برای جابجایی بین صفحات از  و به ویژه انجام آزمون به هیچ عنواندر تمامی مراحل پرداخت و ثبت نام  .4

استفاده ننمایید  Back  ،Refreshو در مرورگر از  Back Space  ،Esc  ،Undo  ،Redoکلید های 

 خواهد بود. کنندهدر غیر اینصور عواقب بر عهده شرکت 

 نماییدناستفاده  موبایلیا تبلت و  جهت سختی انجام آزمون حتی االمکان از .5

ود را در خ مدت گردشگریدوره کوتاه دقت نمایید که استانی را که  "استان"در بخش ثبت نام و انتخاب  .6

 آن گذرانده اید انتخاب نمایید

 می باشد. 17:00الی  9:00از ساعت  06/03/1396 شنبهتاریخ برگزاری آزمون تستی به صورت آنالین  .7

)این زمان طبق استاندارد  ثانیه خواهد بود. 30دقیقه و  22سوال و مهلت پاسخگویی  30تعداد سواالت آزمون  .8

 آزمونهای بین المللی بوده و قابل تغییر نمی باشد(.
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 07/03/96مورخ  یکشنبهتاریخ مراجعه مجدد به سایت جهت اخذ نوبت دهی برای آزمون مصاحبه از روز  .9

 خواهد بود.

ه ذیر بوده و باخذ نوبت جهت آزمون مصاحبه فقط از طریق سایت آزمون و واریز وجه مربوطه امکان پ: 5نکته

 صورت تلفنی و مراجعه حضوری امکان پذیر نمی باشد

مطابق با وقت گیری  10/03/96 چهارشنبهو  09/03/96سه شنبه مصاحبه روزهای  زمان برگزاری آزمون .10

روز (  Writingو مدیران فنی:  ترجمهکتبی ) راهنمایان گردشگری:  انجام گرفته از طریق سایت وآزمون

 برگزار می گردد.صبح به صورت همزمان در سراسر کشور  10ساعت  17/03/96مورخ  چهارشنبه

الزم است شرکت کنندگان جهت انجام آزمون کتبی به همان شعبه ای که آزمون مصاحبه را انجام داده : 6نکته

 اند مراجعه نمایند.

و  88208674021شماره تماس و  بودهآزمون برگزاری موسسه علوم و فنون کیش مجری  .11

می باشد جهت  زمان انجام آزمونبه وجود آمده در  مشکالت فنیپاسخگوی    02188674407

 گردشگری تماس حاصل فرمایید. معاونتپاسخگویی موارد آموزشی لطفا با بخش آموزش 

شرکت در آزمون زبان انگلیسی هیچگونه پیش شرطی ندارد و مستقل از آزمون جامع می باشد. فراگیرانی  .12

 نیز می توانند در آزمون زبان انگلیسی شرکت کنند.که در آزمون جامع پذیرفته نشده اند 

سسه یا ر هر موو استانی ثبت نام دوره داشته اند و دوره آموزشی خود را دکلیه فراگیرانی که در هر موسسه  .13

 استانی گذرانده اند موظف اند کلیه مراحل آزمون مصاحبه زبان انگلیسی را در همان استان ادامه دهند.

 برگزار می گردد. مردودین آزمون آنالین به صورت دوره ای و با اطالع قبلیآزمون مصاحبه زبان انگلیسی  .14

ترجمه( جهت دوره بعدی  یاصاحبه )مصاحبه و مردودین آزمون م ریال 100.000)تعیین سطح ورودی( مبلغ 

 ریال می باشند. 150.000موظف به پرداخت 

آزمون آنالین ، آزمون مصاحبه  از مجموع مصاحبه می گردد و 100از نمره نهایی متقاضیان برای هر آزمون  .15

محاسبه شده و نمره نهایی تعیین می گردد. قبول شدن هر شرکت کننده  با ضرایب مشخصآزمون ترجمه 

  می باشد. 06نمره نهایی باالتر از منوط به کسب 
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 مرحله دوم:

 روی بر گردشگری های دوره ویژه مصاحبه آزمون در شرکت جهتوارد صفحه زیر خواهید شد در این صفحه 

  .کنید کلیک " ورود به صفحه آزمون " لینک

 

 

) در دو مرحله آنالین و حضوری( هزار تومان  30مبلغ مجموع میتواند با پرداخت برای نخستین بار هر داوطلب : نکته

یش از یکبار بشرکت  شرکت کند.این دوره  یکبار در آزمون مدیران فنیو  راهنمایان گردشگرییکبار در آزمون فقط 

 .آزمون خواهد گردیدموجب مردود شدن در آزمون مورد قبول نبوده و هر در 

افرادی که در هر آزمون مردود می گردند می توانند در آزمون دوره های آینده شرکت نمایند. )زمان برگزاری از 

 مؤسسه اطالع رسانی خواهد شد(و کانال تلگرام طریق سایت 

 

 مرحله سوم:

 آزمونهای موسسه کیش خواهید شد.وارد صفحه ویژه  "آزمون دوره های گردشگری "پس از کلیک بر روی گزینه 
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  به طور کلی شامل بخشهای زیر می باشد: آزمونشرکت در این 

 ماهو اسفندیا مردودین آزمون آنالین در آبان  "شرکت کنندگان جدید"الف (

 ) وجه آزمون برای مردودین قبلی کمتر خواهد بود( پرداخت وجه آزمون آنالین -1

 .شرکت در آزمون آنالین -2

 کتبیو  مصاحبهمراجعه مجدد به سایت آزمون )مخصوص قبول شدگان آنالین( و واریز وجه مربوط به آزمون  -3

 و قسمت تعیین وقتقدام جهت اخذ نوبت مصاحبه از طریق سایت ا -4
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 مراجعه به شعبه جهت آزمون مصاحبه با توجه به روز و ساعت انتخابی  -5

 ده )مخصوص قبول شدگان آزمون آنالین و مصاحبه(مراجعه جهت انجام آزمون کتبی در تاریخ تعیین ش -6

 در دوره های بعدی آزمون نداده اندکه  " مردودین آنالین مردادماه"( ب

 شکل روبرو – "ویژه مردادیها"رجوع به آیکون  -1

ورود کد ملی، انتخاب آزمون و کلیک بر روی  -2

 گزینه بررسی پرونده

 شناسایی کد ملی توسط سیستم -3

 "الف"اساس بند  برآزمون ادامه روند  -4

 

 

در صورتیکه کد ملی شما توسط سیستم شناسایی گردد می توانید با ادامه روند بند الف نسبت به انجام آزمون آنالین 

اقدام نمایید در غیر اینصورت شما باید به عنوان یک شرکت کننده جدیدالورود بر اساس بند الف نسبت به انجام 

 اقدام نمایید. آزمون مطابق آموزش مرحله چهارم
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 می پردازیم: "الف"انجام آزمون انالین مطابق موارد مورد اشاره بند تشریح مراحل  در ادامه به 

 پرداخت آزمون آنالین مرحله چهارم:

ن پرداخت آزمو " گزینهمی باشد. لطفا جهت پرداخت بر روی  آنالین بخش اول مربوط به پرداخت وجه آزمون

 کلیک کنید. "آنالین

 

 مرحله پنجم:

  ن در ای د. مبلغ آزمونیرا وارد کن خود ) شخص شرکت کننده در آزمون(در این صفحه میبایست کد ملی

 ریال بوده و از قبل تعیین شده میباشد.  250.000 مرحله

با  عدیبدقت الزم را به عمل آورید. در صورت درج اشتباه کد ملی مراحل  کد ملی:لطفا در ورود صحیح  نکته

 گردد.می اشکال مواجه 
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  سپس نوع آزمونی را که می خواهید در آن شرکت کنید انتخاب نمایید ) آزمون ویژه راهنمایان گردشگری یا

 مدیران فنی(

 موجب عدم پذیرش نهایی خواهید شد. نوع آزمون به اشتباه انتخاب گردددقت نمایید در صورتیکه 

  کلیک کنید. "پرداخت اینترنتی"کد درج شده را وارد کرده و بر روی گزینه 
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 کلیک نمایید.  "اتصال به درگاه بانک ملت"و در صفحه بعد بر روی   "اینترنتیپرداخت "گزینه در ادامه بر روی 

 

 مرحله ششم:

طالعات  ا "صفحه کلید امن"خواهید شد. در این صفحه میبایست با کمک وارد درگاه امن بانک ملت در این مرحله 

 کارت عابر خود را وارد کرده و بر روی گزینه پرداخت کلیک نمایید.
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 مرحله هفتم:

خرید  تکمیل"در صورتی که تراکنش درست انجام شود صفحه ی زیر را مشاهده خواهید نمود. در نهایت  بر روی 

 کلیک نمایید. " 

 

: هرگونه اختالل در این مرحله مربوط به سیستم بانکی کشور می باشد و وجه پرداختی به حساب شما عودت نکته

 داده خواهد شد. 

 مرحله هشتم: 

ت که نشان دهنده پرداخ نمایش داده شدهبه سایت موسسه باز خواهید گشت شماره تراکنش  شما در وسط صفحه 

 .یادداشت نمایید ش خود راصحیح شما می باشد، لطفا شماره تراکن

 وو همچنین کد شناسایی شما در بخش آزمونهای موسسه کیش آزمون  ورود شما بهمجوز  کد تراکنش 

 خواهد بود بنابر این  اخذ مجدد کارنامه در آینده 

  در حفظ و نگهداری کد تراکنش خود کوشا باشید                        
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  یک کل "گزینه شرکت در آزمون آنالین"در این مرحله با کلیک بر روی منوی سه خط کناری بر روی

 کنید
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ج شده و در زمانی دیگر )تا ساعت مجاز( وارد سایت موسسه شده و بعد از ارهمچنین  میتوانید از سیستم خ: نکته

لیک ک "شرکت در آزمون آنالین "روی گزینه مطابق تصویر زیر برآنالین ، جهت انجام آزمون مرحله اول دو انجام 

 نمایید.

 

 مرحله نهم: شروع فرایند آزمون

ه تعیین نسبت ب  " استان" ابتدا باید از منوی کشویی در در اینجا شما وارد صفحه ای مطابق شکل زیر خواهید شد. 

  نمایید. اقداماستانی که دوره کوتاه مدت گردشگری را در آن گذرانده اید )و نه صرفا استان محل سکونت( ، 
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را به درستی انتخاب نمایید در غیر اینصورت در صفحه بعدی لیست موسسات  استان خود: دقت فرمایید نکته

 گردشگری مورد نظر شما نمایش داده نخواهد شد.

 :دهممرحله 

ای مطابق شکل زیر مشخصات خود را به درستی وارد نمایید. در صورت عدم تطابق کد ملی در این مرحله  در صفحه

 و مرحله پنجم )واریز وجه( ، آزمون شما به درستی انجام نخواهد شد.

ن نامه را به دقت مطالعه فرمایید.)آیی آیین نامه آزمون،قرمز رنگ قبل از هرگونه اقدام الزم است با کلیک بر روی نوشته 

 در صفحه جدید باز شده و می توانید پس از مطالعه آن صفحه را بسته و به روند ثبت نام ادامه دهید(
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 پ

کیلوبایت آپلود اقدام  70و حجم حداکثری  jpgسپس به تکمیل مشخصات و آپلود عکس پرسنلی خود با فرمت 

 نمایید.

 

در بخش مشخصات آموزشی ابتدا موسسه ای که دوره گردشگری را در آن گذرانده اید و پس از انتخاب عکس 

سپس شاخه گردشگری خود )راهنمایان طبیعت گردی، راهنمایان ایران گردی و جهان گردی، راهنمایان ژئوتوریسم 

 و مدیران فنی( را انتخاب کنید.
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رستی باشد یکبار دیگر بازگشته و استان خود را به ددر صورتیکه موسسه آموزشی شما در لیست موجود نمی  نکته:

 انتخاب نمایید.

ارد ادداشت نموده اید را وکه در مرحله پنجم ی شماره تراکنش بانکی ،سپس شماره تلفن و آدرس خود را وارد کرده 

 را بزنید.  قبول آیین نامه آزمونرا نیز وارد نمایید و در انتها تیک مربوط به  کد نمایش داده شدهکرده و 

 

لیک ک "ادامه و آزمون"صحت ورود اطالعات بر روی گزینه مجدد در اینجا پس از تکمیل کلیه اطالعات و بررسی 

 کنید.

 "شروع آزمون"گزینه ثانیه خواهد بود این زمان از لحظه کلیک بر روی   30دقیقه و  22 آنالین زمان آزمون نکته:

پایان زمان  بعد از د وه پاسخ دهی به سواالت اقدام نمایینسبت بد میتوانی یزمان بازه تنها در این و اهد شدمحاسبه خو

  غیر قابل تغییر میباشد. شده وبه نام شما لحاظ  نهایی مورد نظر نتیجه

 آزمونانجام : یازدهممرحله 
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در پایان جهت مشاهده  عدد سوال تستی برای شما نمایش داده  خواهد شد، با دقت به سواالت جواب داده و  30تعداد 

 .نماییدکلیک  "ارسال پاسخها  "نتیجه آزمون خود بر روی گزینه 

 آزمون تستی دارای نمره منفی نمی باشد.: نکته

 " جدا خودداری نماییدBackspaceو "" Esc "و  ”Enter“کردن صفحه و فشردن کلیدهای  refreshاز 

 

در صورتیکه در زمان مقرر موفق با پاسخ به تمامی سواالت نگردید پس از صفر شدن تایمر پیغامی مشابه شکل زیر 

 می توانید نتیجه نهایی آزمون را مشاهده نمایید. OKرا مشاهد خواهید نمود که با کلیک بر روی 
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 : مشاهده نتیجهدوازدهم مرحله

 بر اساس دستورالعمل شماره دو ودر انتها  نتیجه آزمون برای شما نمایش داده خواهد شد در صورت قبولی میتوانید 

ساعت پس از پایان آزمون آنالین نسبت به واریز وجه مربوط به مصاحبه و وقت گیری در شعبه مورد نظر  24حداقل 

 خود اقدام نمایید.

الزم به توضیح است جهت مشاهده کارنامه آزمون آنالین خود و همچنین چاپ آن می توانید چند ساعت پس از 

پایان آزمون آنالین خود به بخش دریافت کارنامه سایت مراجعه نموده و با ورود کد ملی و نوع آزمون کارنامه 

 خود را مشاهده و یا آن را چاپ نمایید. عکسدار
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 مه : مراحل اخذ کارنا

 
  کارنامه ها"ورود کد ملی و کد ورودی نمایش داده شده و کلیک بر روی گزینه" 
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 کلیک بر روی آزمون مورد نظر و مشاهده کارنامه 
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قبولی  در صورت لیدر صورت مردودی نتیجه آزمون مصاحبه و کتبی شما صفر در نظر گرفته می شود و: نکته

 بوده تا مراحل آزمون شما تکمیل گردد. "انتظار آزمون  "آزمون مصاحبه و کتبی شما در وضعیت

 

  شرکت کننده محترم در صورتیکه آزمون آنالین خود را با موفقیت گذرانده اید با مطالعه

 دستورالعمل شماره دو نسبت به وقت گیری آزمون مصاحبه اقدام نمایید.

 "همراهی شما با تشکر از"


