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 بسمه تعالی

 

تربيت مدرس حرفه ای کانون زبان ایران  جذب وآزمون ورودی  ثبت نام اینترنتی اطالعيه

 1402 ر بها –برای کالس های حضوری 

با حدود یکصد  رین موسسه آموزش زبانبزرگترین و معتبرت قدیمی ترین، به عنوانکانون زبان ایران 

خود در سراسر کشور از  آموزشی، برای تکمیل کادر سال قدمت در ایران و بی نظیر در خاورمیانه

 .نماید، اقدام به جذب مدرس میمدرس ایحرفه -تخصصی  و دوره تربیتطریق آزمون 

 :مزایای تدریس در کانون زبان ایران

  برخورداری از بیمه تمام وقت .1

 برخورداری از مزایای بازنشستگی  .2

 صورت تمام وقت بودندر  مکفی برخورداری از حقوق .3

 ارتقا در سطوح و مقاطع مختلفتدریس و  .4

 خدمت حینهای آموزش دورهارائه  .5

 در کانون زبان ایراناستفاده از تجربیات مدرسان با سابقه  .6

 در کانون زبان IELTSو  TOEFLقابلیت ارتقا و تدریس برای کالس های آمادگی  .7

انگليسی:  جذب مدرس زبانالف : شرایط داوطلبان شرکت در آزمون   

 

 بخش انگليسی

 سال تمام 21 حداقل سن -1

 دارا بودن یکی از شرایط زیر: -2

 اهی اشتغال به تحصيلارائه گوو یا  در مقطع کارشناسی و باالتر مدرک پایان تحصيل دانشگاهی -

 کانون زبان ایران  AD3فارغ التحصيالن مقطع  -

 ملزم به ارائه مدرک دانشگاهی نمی باشند:های زبان انگليسی طبق جدول زیر مدارک آزمونداوطلبان دارای  -

  نمره قابل قبول آزمون/ مدرک ردیف 

1 TOEFL (iBT) ) )دارای اعتبار( PBT به باال برای 600به باال)معادل  100نمره    

2 IELTS  (ی اعتباردارا)به باال  5/6نمره  

3 CELTA ارائه مدرک 

4 DELTA  ارائه مدرک 
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 نکات مهم :
ثبت شده  انتخاب نمایند. بدیهی است اطالعاتبا دقت داوطلبان آزمون جذب مدرس الزم است شهر مدنظر خود را  ❖

 زمان ثبت نام اینترنتی پس از دریافت کد رهگيری قابل تغيير نمی باشد.در 

انتخابی در مرحله ثبت نام  نهایی آزمون جذب مدرس بر اساس استانمحل اشتغال به تدریس پذیرفته شدگان  ❖

 عمل آورند. ه خود نهایت دقت را ب و شهر گردد. لذا داوطلبان در انتخاب استانتعيين می 

موزشی و به تشخيص مدیر بر اساس نياز مراکز آ در شهر محل خدمت محل اشتغال به تدریس پذیرفته شدگان ❖

 یيد معاون آموزشی تعيين می گردد.استان و تا

کالس  در صورت پذیرش نهایی موظف به انتخابدر فرم ثبت نام داوطلبان در صورت انتخاب گزینه برون کانونی  ❖

 های برون کانونی نيز می باشند.

 حراست و هسته گزینش نيز می باشد.دفتر محترم پذیرش نهایی داوطلبان بعد از تایيد علمی منوط به تایيد  ❖

فعلی کانون زبان نياز به شرکت در این  انآزمون کتبی صرفاٌ برای متقاضيان تدریس در کانون می باشد، مدرس ❖

     الزامی به دليل ضرورت وارد کردن اطالعات اوليه متقاضيان مرحله کتبی آزموناما ثبت نام در ندارندرا کتبی آزمون 

  می باشد.
 

 1402 بهاربندی آزمون جذب مدرس جدول زمانب : 
 

 کتبی تاریخ اعالم نتایج کتبی  تاریخ آزمون تاریخ چاپ کارت تاریخ ثبت نام

روز  23ساعت  تا آبان ماه 14 شنبهصبح  9از 

 آذر ماه 4 جمعه
 آذر  8 سه شنبه

 10آذر ساعت  11 جمعه

 صبح
 آذر 16چهارشنبه 

 

 هزینه شرکت در مراحل مختلف جذب مدرس : 
 

 به ریال مبلغ ثبت نام در دوره مراحل آزمون جذب مدرس

 ریال 700.000 مرحله کتبی

 ریال 6.300.000 مدرس حرفه ای تربیتدوره 

 ریال  900.000 مصاحبه مرحله

 ریال  ILI Based 2.700.000دوره 
 

 

غير  (حتی در صورت غيبت)توجه : با توجه به اینکه کليه وجوه به حساب خزانه دولت واریز می گردد، مبلغ واریزی     

در مراحل ، مجازند تا پس از واریز مبلغ الزم هر مرحلهصرفاً قبول شدگان در  الزم به ذکر است خواهد بود. داشتقابل بر

 .نمایندو شرکت ثبت نام  آزمونبعدی 

 :اینترنتی  پرداخت یموارد قابل توجه برا
 

 پرداخت اینترنتی شهریه توسط درگاه ایمن بانک ملی انجام می پذیرد. -

 شتاب می باشند میسر است. شبکه که عضو رقمی  16های بانکی  پرداخت اینترنتی برای تمام کارت -

ثبت نام در اختیار داشته  و تاریخ انقضاء کارت خود را برای پرداخت هزینه CVV2رمز دوم )رمز اینترنتی( کد  اًداوطلبان حتم -

 باشند.
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 ثبت نام اطالعيه ج: 

 مدارک الزم -1
 (نتی تکمیل می گردداینتردر سامانه ثبت نام )فرم ثبت نام  -

 فایل عکس -

بارگذاری  یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات ذیل، اسکن نموده و فایل آن را در هنگام ثبت نام اینترنتی باید انداوطلب

 د:ننمای

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

 باشد. JPGعکس اسکن شده فقط باید با فرمت   -

 پیکسل باشد. 200× 300پیکسل و حداقل  300×400اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر  - 

 ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هر گونه لکه باشد.تصویر داوطلب باید واضح  -

 کیلو بایت بیشتر باشد. 100حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از   -

 حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.  -

 (باشد اداری -رسمیعکس خواهران با حجاب  دارای زمینه سفید باشد )کس رنگی و حتی االمکان ع  -

 

 تحصيلیک رفایل مد -

 د.نبارگذاری نمایرا اسکن نموده و فایل مربوطه را در هنگام ثبت نام اینترنتی  مدرک تحصیلی خود تمامی داوطلبان
 

 فایل مدارک تخصصی -

آن را اسکن نموده و فایل مربوطه را در هنگام  الزم است، مدارک تخصصی قید شده در بند الفدر صورت داشتن  داوطلبان

 از سوی متقاضی انتخاب شود. "مدارک خاص "است گزینه  بارگذاری ضروریدرصورت  د.نبارگذاری نمایثبت نام اینترنتی 
 

 مراحل ثبت نام اینترنتی : -2

 یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:داوطلب متقاضی شرکت در آزمون باید 

  www. ilireg.irآدرس   ورود به سامانه الکترونیکی ثبت نام از طریق -

  ها در ستون آزمونگزینه آزمون جذب مدرس انتخاب  -

 مطالعه و بررسی مجدد اطالعیه ثبت نام آزمون جذب مدرس -

 تکمیل فرم ثبت نام -

  مدارک تخصصیو مدرک تحصیلی  ،عکسبارگذاری  -

 پرداخت اینترنتی  -
 

 تذکرات مهم : -
 مندرجات فرم ثبت نام باید دقیق و صادقانه تکمیل شود. -

 مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم ثبت نام به عهده داوطلب خواهد بود. -
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نهایت  ،داوطلب باید در زمان تکمیل اطالعات ثبت ناممندرجات فرم ثبت نام پس از ثبت نهایی قابل تغییر نمی باشد، بنابراین  -

 .دقت را به کار گیرد

در هر  ،هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این اطالعیه نمی باشد -

 .مرحله ای از پذیرش از ادامه مراحل محروم خواهد شد
 

 1402 بهارمراحل آزمون جذب مدرس   -3
 23ساعت  آغاز و در 14/08/0114 شنبه روزصبح  9ساعت ت شرکت در آزمون جذب مدرس از ثبت نام جه  :آزمون ورودی -3-1

 پایان می پذیرد. 04/09/1401 جمعهروز 
 

 

 :برگزار خواهد شد.به صورت سراسری صبح  10ساعت  11/09/1401مورخ  جمعهدر روز کتبی آزمون  آزمون کتبی  
 

 جهت مشاهده نتایج آزمون به شرح زیر اقدام  16/09/1401 چهارشنبه شرکت کنندگان محترم می توانند از تاریخ :اعالم نتایج

 :نمایند

  .ilireg.ir wwwان ایران به آدرس بورود به سامانه الکترونیکی کانون ز -

 ستون آزمون هاانتخاب گزینه جذب مدرس از  -

 انتخاب گزینه اعالم نتایج  -

 یجه آزموننتثبت کد ملی شرکت کننده و مشاهده  -
 

دوره آموزشی جهت شرکت در  ،از پذیرفته شدگان آزمون کتبی جذب مدرس: ای تربيت مدرسحرفه -تخصصی دوره  -2-3

متقاضیان ضمن آشنایی با مباحث  ،این دوره آموزشی در آمد.عمل خواهد ه دعوت ب ساعت برگزار می شود، 36آنالین که به مدت 

مدرک دوره  پذیرفته شدگان و شرکت کنندگان،، به انتهای دورهدر  .آموزندهای عملی آموزش زبان انگلیسی را نیز مینظری، مهارت

 .گرددتربیت مدرس اعطا می

پس از قبولی  ،مند به تدریس در کانون زبان ایران هستنده عالق: متقاضیان محترمی که ILI BASEDآموزشی خاص  دوره  -3-3

توانند در دوره آموزشی کانون زبان ایران شرکت )مصاحبه( می تربیت مدرس، با شرکت در آزمون شفاهی حرفه ای-تخصصیدر دوره 

 ،در کانون زبان ایرانت مورد قبول و در صورت داشتن نمراشود دموی آزمایشی گرفته می ،نمایند. در پایان این دوره از متقاضیان

 مدارک زیر را ارائه نمایند: و دمو این افراد الزم است در زمان حضور جهت شرکت در مصاحبه .کنندمی شروع به فعالیت

و حداکثر در  مربوطهیک برگ تقاضای کار )اتوبیوگرافی( با دستخط داوطلب شامل سوابق تحصیلی و تجربه کاری وی به زبان  -1

  A4دو صفحه 

 ارائه نمایند.تهیه و از محل اشتغال  الزم را الزم است گواهی انگلیسی،داوطلبان در صورت داشتن سابقه تدریس زبان  توجه:

 جدید 3× 4یک قطعه عکس   -2

 فتوکپی صفحات اول و دوم شناسنامه -3

 فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی بر اساس جدول شرایط داوطلبان -4

 (ویژه آقایانفتوکپی کارت پایان خدمت ) -5

 اصل و فتوکپی کارت ملی -6

 فرم مشخصات فردی -7

 پس از پذیرفته شدن یکساله تمام وقتهمکاری حداقل فرم تعهد کتبی داوطلب مبنی بر  -8

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

جهت تکمیل ارائه  ،فتر جذب مدرساز سوی د، و دمو در زمان مراجعه داوطلب برای مصاحبه 8و7فرم های ردیف :  2تذکر 

 .گرددمی


