
راهنمای ثبت نام گردهمایی سیزدهم راهنمایان گردشگری

 با توجه به مشکالتی که در سالهای قبل در رابطه با ثبت نام گردهمایی راهنمایان

 کشور با آن مواجه بودیم بنا شد امسال ثبت نام در سایت کانون راهنمایان و

 بصورت آنالین انجام شود.

 مرحله اول: پیش از شروع به ثبت نام مدارک زیر را تهیه کرده تا در طول ثبت

 نام مشکلی پیش نیاید:

•  با مراجعه به بانک یا وبسایت بانک خود نسبت به تهیه رمز پویا اقدام نماXد

•  تصویر کارت ملی خود را با حجم ماکزیمم ۱ مگابایت تهیه کنید

•  در صورتی که راهنما هستید تصویر کارت راهنما و در غیر این صورت اگر خبرنگار و

 یا دانشجو هستید تصویر کارت خبرنگاری و یا دانشجویی خود را تهیه کنید.

•   تهیه کد دسترسی ثبت نام از انجمن استانی و یا کانون راهنمایان

•  توجه:

•  هر کد متعلق به یک نفر با مشخصات ذکر شده است و استفاده غیر از شخص مورد

 نظر با هماهنگی انجمن استانی و یا کانون راهنمایان میباشد.

 مرحله دوم:

 پس از تهیه مدارک به ادرس ذیل رفته و ثبت نام کنید

http://www.iftga.com/گردهمایی-ساالنه-راهنمایان-گردشگری/ 

 در صفحه اول اطالعات خواسته شده را با فونت فارسی وارد کرده و پس از وارد کردن

 کد دسترسی وارد مرحله بعد شوید.

 توجه داشته باشید که با توجه به انتخاب نوع عضویت مدارک و روند ثبت نام متفاوت

 خواهد بود.

http://www.iftga.com/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/


 



 در مرحله دوم تورهای بعد از گردهمایی قرار دارد که میتوانید در صورت تمایل یکی از

 آنها را انتخاب نماXد. قیمت و جزXات تورها در فایل مربوطه در کنار فرم ثبت نام قرار

 دارد.

 در پایان پس از وارد کردن اطالعات و اپلود کردن عکس پرسنلی و عکس کارت ملی به

 مرحله پرداخت بروید و ثبت نام را تکمیل کنید.





 

 برخی از بانکها امکان تهیه رمز پویا را در پایان یه شما میدهد که میتوانید استفاده

 کنید.

 هر گونه سوال و یا مشکلی دارید میتوانید با تیم پشتیبانی ثبت نام که لینک آن در کنار

 فرم ثبت نام موجود است در میان بگذارید.

 با تشکر


