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 بسمه تعالی

 اطالعيه ثبت نام اينترنتی جذب مدرس کانون زبان ايران-  زمستان 95

کانون زبان ايران برای توسعه و تقويت کادر آموزشی خود از داوطلبان مسلط به زبان های انگليسی و 

 غير انگليسی طبق شرايط زير دعوت به عمل می آورد:

: و غيرانگليسی انگليسی های مدرس زبانالف : شرايط داوطلبان شرکت در آزمون جذب   

 گروه بزرگساالن -خش انگليسیب

 سال 45سال تمام و حداکثر  22حداقل سن  -1

 دارا بودن يکی از مدارک  زير: -2

 و باالترمدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع کارشناسی  -

 گواهی اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی رشته زبان انگليسی -     

 کليه رشته های دانشگاهیی و گواهی اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناس جدول زير طبقزبان انگليسی  آزمون هایمدارک  -    

سال ( 2با حداکثر اعتبار  ) نمره قابل قبول آزمون/ مدرک رديف    

1 SCE ارائه مدرک کانون زبان ايران 

2 CPE A   درجه 

3 TOEFL (iBT) )PBT به باال برای آزمون 600به باال)معادل  100نمره    

4 IELTS  به باال  5/7نمره  

5 CELTA ارائه مدرک 

6 DELTA ارائه مدرک 

 گروه نوجوانان -بخش انگليسی

 سال 40سال تمام و حداکثر  22حداقل سن  -1

 دارا بودن يکی از مدارک زير: -2

 کارشناسی و باالترمدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع  -

 کارشناسی رشته زبان انگليسیگواهی اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع  -

 های دانشگاهی کليه رشتهکارشناسی گواهی اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع و   Advanced3گواهی اشتغال به تحصيل سطح  -

: )اين افراد از شرکت کليه رشته های دانشگاهی طبق جدول زير و گواهی اشتغال به تحصيل در سال آخر مقطع کارشناسی تخصصی دارندگان مدارک -3

 در آزمون کتبی معاف می باشند ولی الزم است در ساير مراحل آزمون شرکت نمايند.(

سال ( 2حداکثر اعتبار  با ) نمره قابل قبول آزمون/ مدرک رديف    

1 SCE ارائه مدرک کانون زبان ايران 

2 CAE     و CPE A  درجه   

3 TOEFL (iBT) )PBT به باال برای 577به باال)معادل  90نمره    

4 IELTS  به باال  7نمره  

5 CELTA ارائه مدرک 

6 DELTA ارائه مدرک 
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 گروه کودکان -بخش انگليسی

 
 سال 35سال تمام و حداکثر  22حداقل سن  - 1

 دارا بودن يکی از مدارک  زير: -2

 و باالتر مدرک پايان تحصيل دانشگاهی در مقطع کارشناسی -

   کليه رشته های دانشگاهیکارشناسی مقطع  در سال آخرصيل گواهی اشتغال به تح  -

کليه     رشته های  کارشناسیو گواهی اشتغال به تحصيل در مقطع کانون زبان ايران  Advancedارائه مدرک اشتغال به تحصيل در سطوح   -

 دانشگاهی

 مدارک امتحانات شناخته شده در زبان انگليسی   -     

)اين افراد از شرکت در  :کليه رشته های دانشگاهی طبق جدول زير و گواهی اشتغال به تحصيل در مقطع کارشناسی تخصصی دارندگان مدارک -3

 آزمون کتبی معاف می باشند ولی الزم است در ساير مراحل آزمون شرکت نمايند.(

سال ( 2با حداکثر اعتبار  ) نمره قابل قبول آزمون/ مدرک رديف    

1 JCE   ياSCE ارائه مدرک کانون زبان ايران 

2 CAE     و CPE A  درجه  

3 TOEFL (iBT) )PBT به باال برای 577به باال)معادل  90نمره    

4 IELTS  به باال  7نمره  

5 CELTA ارائه مدرک 

6 DELTA ارائه مدرک 

 بخش فرانسه
 

 سال 50سال تمام و حداکثر  22حداقل سن  -1

 دارا بودن يکی از مدارک زير: -2

 و باالتردر مقطع کارشناسی  فرانسه زبان تحصيلی دانشگاهیمدرک پايان    -      

 فرانسه آخر مقطع کارشناسی رشته زبان ترمگواهی اشتغال به تحصيل در  -      

 کادر مشترک اروپايی  2Bديپلم سطح و  فرانسه غير زبانمدرک پايان تحصيل دانشگاهی    -     
 

 بخش آلمانی

 

 سال 50سال تمام و حداکثر  22حداقل سن  -1

 از مدارک زير:دارا بودن يکی  -2

 و باالتردر مقطع کارشناسی آلمانی  زبان تحصيلی دانشگاهیمدرک پايان    -    

 آلمانی آخر مقطع کارشناسی رشته زبان ترمگواهی اشتغال به تحصيل در  -    

     کادر مشترک اروپايی  2Bديپلم سطح و  آلمانی غير زبانمدرک پايان تحصيل دانشگاهی    -     

      

 بخش عربی

 

 سال 50سال تمام و حداکثر  22حداقل سن -1

 دارا بودن يکی از مدارک زير:-2

 و باالتردر مقطع کارشناسی  عربی زبان تحصيلی دانشگاهیمدرک پايان    -   

 عربی آخر مقطع کارشناسی رشته زبان ترمگواهی اشتغال به تحصيل در  -      

   مدارک حوزویو  عربی غير زبانمدرک پايان تحصيل دانشگاهی    -     
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 بخش اسپانيايی

 

 سال 50سال تمام و حداکثر  22حداقل سن  -1

 دارا بودن يکی از مدارک زير: -2 

 و باالتردر مقطع کارشناسی تحصيلی دانشگاهی زبان اسپانيايی مدرک پايان  -        

 آخر مقطع کارشناسی رشته زبان اسپانيايی ترمگواهی اشتغال به تحصيل در  -        

    کادر مشترک اروپايی  2Bديپلم سطح و  اسپانيايی غير زبانمدرک پايان تحصيل دانشگاهی    -        

  های غير انگليسی به شرط دارا بودن نمره ارزشيابی خيلی خوب فارغ التحصيالن آخرين سطح آموزشی هر يک از بخش  تبصره:

آزمون کتبی شرکت  و مدرک پايان تحصيل کليه رشته های دانشگاهی در تاييديه گواهی پايان دوره( می توانند با همراه داشتن  90 – 100) نمرات 

 .نمايند

 می باشند. يک آزمونداوطلبان محترم صرفاً مجاز به شرکت در :  1توجه 

بگذرانند، برای شرکت در مراحل مصاحبه و دوره آموزشی بر اساس اولويتت بنتدی از    موفقيتی که آزمون کتبی را با داوطلبان محترم :  2توجه  

 سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد.

می باشند و ، از آزمون کتبی معاف در بند الفدر صورت دارا بودن مدارک تخصصی ذکر شده  گروه کودکان و نوجوانانداوطلبان محترم  :  3توجه 

  می باشند. سال دارای اعتبار             2زمان صدور تا  کليه مدارک تخصصی از دعوت خواهند شد. ی اداره مرکزیاز سوجهت مصاحبه 

 .جهت تکميل مراحل ثبت نام الزامی می باشد هزينهپرداخت  : 4توجه 

 .ديتهيه نمايپرينت تکميل ثبت نام  از صفحه اعالم ،ثبت نامپرداخت هزينه   پس از داوطلبان محترم ضروری است  :5توجه 

 

 نکات مهم :
  درخواست همکاری مدرسان يک گروه با گروه ديگر"مدرسان شاغل به تدريس در کانون زبان ايران که فرم" 

ثبت نام در آزمون جذب       را تکميل و ارسال نموده اند، صرفاً پس از کسب مجوز از سوی اداره مرکزی مجاز به

از ادامه مراحل محروم  است،مدرس فاقد مجوز که چنانچه در هر مرحله از آزمون مشخص شود  مدرس می باشند.

 خواهد شد.

 مراکز را با  داوطلبان آزمون جذب مدرس الزم است قبل از اقدام به تکميل اطالعات اوليه ثبت نام، جدول

ثبت شده در زمان ثبت  است اطالعات دقت مطالعه نموده و شهر، زبان و گروه مدنظر خود را انتخاب نمايند. بديهی

 نام اينترنتی پس از دريافت کد رهگيری قابل تغيير نمی باشد.

  انتخابی در مرحله ثبت  نهايی آزمون جذب مدرس بر اساس استانمحل اشتغال به تدريس پذيرفته شدگان

  خود نهايت دقت را بعمل آورند. گردد. لذا داوطلبان در انتخاب استاننام تعيين می 

 ييد معاون موزشی و به تشخيص مدير استان و تامحل اشتغال به تدريس پذيرفته شدگان بر اساس نياز مراکز آ

 آموزشی و توسعه منابع انسانی تعيين می گردد.

  کارمندان کانون زبان ايران در صورت قبولی در آزمون جذب مدرس، همزمان مجاز به تدريس و همکاری در

کانون زبان نيستند. لذا در صورت تمايل به تدريس بايد از همکاری با بخش اداری و اجرايی بخش اداری و اجرايی 

 به عنوان مدرس با کانون زبان همکاری نمايند.  کانون زبان استعفا داده و صرفاً
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 95 زمستانجدول زمانبندی آزمون جذب مدرس ب : 
 

 اعالم نتايجتاريخ  تاريخ آزمون تاريخ چاپ کارت تاريخ ثبت نام

   پايان وقت اداری تا دی 1 چهارشنبهصبح  10از 

 دی 18شنبه 

تا  بهمن 2از شنبه 

 بهمن 6چهارشنبه 
 بهمن 27 چهارشنبه بهمن 8جمعه 

 

وق نسبت کليه مراحل ثبت نام به صورت اينترنتی انجام می شود و داوطلبان بايد بر اساس تاريخ های ف تذکر مهم:

 چاپ و دريافت کارت آزمون و حضور در آزمون اقدام نمايند. نام،به انجام مراحل ثبت 
 

 :ثبت نام اطالعيه ج: 

 مدارک الزم: -1
 (.نتی تکميل می گردداينتربه صورت  )فرم ثبت نام  -

 فايل عکس -
 می بايست يک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات ذيل، اسکن نموده و فايل آن را در هنگام ثبت نام اينترنتی انداوطلب

 د:نبارگذاری نماي

 که در سال جاری گرفته شده باشد )عکس تمام رخ(. 6×4يا  3×4عکس   -

 باشد. JPGعکس اسکن شده فقط بايد با فرمت   -

 پيکسل باشد. 200× 300پيکسل و حداقل  300×400ثر اندازه عکس اسکن شده بايد حداک - 

 تصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هر گونه لکه باشد.  -

 کيلو بايت بيشتر باشد. 100حجم فايل ذخيره شده عکس نبايد از   -

 حاشيه های زايد عکس اسکن شده بايد حذف شده باشد.  -

 و دارای زمينه سفيد باشد. حتی االمکان عکس رنگی  -
 

 عکس خواهران بايد با حجاب کامل و صورت آنان مشخص باشد. تذکر:

 تحصيلیک رفايل مد -

را اسکن نموده و  خود مدرک تحصيلی يا گواهی اشتغال به تحصيل سال آخر مقطع کارشناسی می بايست تمامی داوطلبان

 د.ننمايبارگذاری فايل مربوطه را در هنگام ثبت نام اينترنتی 

 فايل مدارک تخصصی -

می بايست آن را اسکن نموده و ، داوطلبان گروه کودکان و نوجوانان در صورت داشتن مدارک تخصصی قيد شده در بند الف

 د.نبارگذاری نمايفايل مربوطه را در هنگام ثبت نام اينترنتی 
 

-   
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 هزينه ثبت نام در آزمون -

 می باشد که در هنگام ثبت نام بصورت اينترنتی پرداخت می گردد.ريال  000/045/-مبلغ معادل هزينه ثبت نام در آزمون      
 

)حتی در صورت مبلغ واريزی غير قابل برگشت می باشد.    -توجه :      

 غيبت(

 

 :اينترنتی  پرداخت یموارد قابل توجه برا
 

 پرداخت اينترنتی شهريه توسط درگاه ايمن بانک ملی انجام می پذيرد. -

 1شتاب می باشند ميسر است. البته با توجه به بند شبکه رقمی ، که عضو  16های بانکی  اينترنتی برای تمام کارتپرداخت  -

 های بانک ملی توصيه می گردد. استفاده از کارت

ر و تاريخ انقضاء کارت خود را برای پرداخت هزينه ثبت نام د CVV2رمز دوم )رمز اينترنتی( کد  اًداوطلبان می بايست حتم -

 ) کدنمايند جهت دريافت اطالعات به بانک صادر کننده کارت خود مراجعه  الزم استاختيار داشته باشند. در غير اينصورت 

CVV2.)يک عدد سه يا چهار رقمی است که ممکن است پشت يا روی کارت درج گرديده باشد 

ريال بيشتر از مبلغ ثبت نامی  000/100د مبلغ در کارت شتاب خو "داوطلبان توجه داشته باشند که در هنگام ثبت نام حتما -

 داشته باشند. زيرا در غير اينصورت پرداخت آنها صورت نخواهد پذيرفت.

 

 

 مراحل ثبت نام اينترنتی : -2

 داوطلب متقاضی شرکت در آزمون بايد يکايک اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:

  www. ilireg.irآدرس   از طريق ورود به سامانه الکترونيکی ثبت نام -

  ها در ستون آزمونگزينه آزمون جذب مدرس انتخاب  -

 مطالعه و بررسی مجدد اطالعيه ثبت نام آزمون جذب مدرس -

 تکميل فرم ثبت نام -

  مدارک تخصصیمدرک تحصيلی يا گواهی اشتغال به تحصيل سال آخر مقطع کارشناسی و  ،عکس بارگذاری  -

 پرداخت اينترنتی  -

 شدهاعالم زمانبندی  طبق آزمونکارت شرکت در  چاپ  -

 آزمون کتبی الزامی است.  ورود به جلسهجهت و کارت ملی شرکت در آزمون کتبی : همراه داشتن کارت  تذکر مهم
 
 

 تذکرات مهم : -
 مندرجات فرم ثبت نام بايد دقيق و صادقانه تکميل شود. -

 به عهده داوطلب خواهد بود.مسئوليت صحت کليه مندرجات تکميل شده فرم ثبت نام  -

مندرجات فرم ثبت نام پس از ثبت نهايی قابل تغيير نمی باشد، بنابراين داوطلب بايد در زمان تکميل اطالعات ثبت نام نهايت  -

 .دقت را به کار گيرد

در هر  ،اشدهر زمان مشخص شود که داوطلب حقايق را کتمان نموده يا واجد شرايط و ضوابط مندرج در اين اطالعيه نمی ب -

 .مرحله ای از پذيرش از ادامه مراحل محروم خواهد شد
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 95تابستان مراحل آزمون جذب مدرس   -3

 
 :شنبه آغاز و در روز  صبح 10ساعت از  1/10/95 چهارشنبهت شرکت در آزمون جذب مدرس از روز ثبت نام جه  ثبت نام

 پايان می پذيرد. 18/10/95
 

 :لغايت چهارشنبه  2/11/95کارت شرکت در آزمون و مشاهده حوزه بندی مراکز آموزشی روز شنبه  مهلت چاپ چاپ کارت

  صورتپس از پايان ثبت نام حوزه بندی بر اساس تعداد شرکت کنندگان هر مرکز  توجه:) از طريق همين سامانه می باشد. 6/11/95

 می پذيرد(
 

 :برگزار خواهد شد. 8/11/95های آموزشی در روز جمعه مورخ  آزمون برای کليه گروه آزمون کتبی 
 

 جهت مشاهده نتايج آزمون به شرح زير اقدام نمايند.27/11/95شنبه چهارشرکت کنندگان محترم می توانند از تاريخ  :اعالم نتايج 

  .ilireg.ir wwwان ايران به آدرس بورود به سامانه الکترونيکی کانون ز -

 جذب مدرس از ستون آزمون هاانتخاب گزينه  -

 انتخاب گزينه اعالم نتايج  -

 ثبت کد ملی شرکت کننده و مشاهده نتيجه آزمون -
 

  :عمل خواهد ه از پذيرفته شدگان آزمون کتبی جذب مدرس جهت شرکت در مصاحبه از سوی کانون زبان ايران دعوت بمصاحبه

 مصاحبه مدارک زير را ارائه نمايند: آمد. اين افراد الزم است در زمان حضور جهت شرکت در
 

و حداکثر در  مربوطهيک برگ تقاضای کار )اتوبيوگرافی( با دستخط داوطلب شامل سوابق تحصيلی و تجربه کاری وی به زبان  -1

  A4دو صفحه 

 داوطلبان در صورت داشتن سابقه تدريس زبان های خارجی الزم است گواهی از محل اشتغال ارائه نمايند. توجه:

 جديد 3× 4يک قطعه عکس   -2

 فتوکپی صفحات اول و دوم شناسنامه -3

 فتوکپی آخرين مدرک تحصيلی بر اساس جدول شرايط داوطلبان -4

 فتوکپی کارت پايان خدمت ) ويژه آقايان ( -5

 اصل و فتوکپی کارت ملی -6

 فرم مشخصات فردی -7

 شدن فرم تعهد کتبی داوطلب مبنی بر حداقل همکاری چهار ترم متوالی پس از پذيرفته -8

 به مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد. : 1تذکر   

 در زمان مراجعه داوطلب برای مصاحبه از سوی دفتر جذب مدرس جهت تکميل ارائه می گردد. 8و7فرم های رديف :  2تذکر 

   

 :عمل خواهد ه از پذيرفته شدگان مرحله مصاحبه جهت شرکت در دوره آموزشی از سوی کانون زبان ايران دعوت ب دوره آموزشی

 .آمد
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 د: بخش ها و سطح دشواری آزمون های جذب مدرس 

 بخش انگليسی گروه های کودکان، نوجوانان و بزرگساالن

 آزمون جذب مدرس گروه کودکان
 Readingو  Listening ،Vocabulary ،Grammarاين آزمون شامل بخش های 

 کانون زبان ايران می باشد. High Intermediate 1-3های  در سطح کتاب

 آزمون جذب مدرس گروه نوجوانان
        ،Listening ،Vocabulary ،Grammarاين آزمون شامل بخش های 

Cloze Test  وReading های  در سطح کتابAdvanced 1-3 کانون زبان ايران   

 می باشد.

 آزمون جذب مدرس گروه بزرگساالن
        ،Listening ،Vocabulary ،Grammarاين آزمون شامل بخش های 

Cloze Test  وReading  در سطح آزمون های بين المللی نظيرTOEFL ،IELTS  و

CPE می باشد. 
 

            نمی باشد. مرتبط با هر سطحهای  به معنی طرح مستقيم سوال از محتوای کتاب "در سطح  "عبارت   توضيح:


