
 ) ویژه استان تهران ( 89بهار  - فرانسهفوق العاده جذب مدرس زبان آزمون 

 دعوت به عمل می آورد:فرانسه  خود از داوطلبان مسلط به زبانکانون زبان ایران برای تکمیل ظرفیت کادر آموزشی 

( به غیر از ایام تعطیل)خرداد  21لغایت  21داوطلبان می توانند جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک ذیل از تاریخ 

، کانون زبان ایران ، طبقه ششم ، 33خیابان استاد مطهری، خیابان فجر، پالک تهران، آدرس به  21الی  1از ساعت 

  112- 44811183شماره تماس :  .مراجعه نمایند دفتر جذب و تربیت مدرس 

قابل  .در ساختمان مرکزی کانون زبان ایران برگزار می گرددصبح  1خرداد ماه راس ساعت  11آزمون فوق روز شنبه 

 . مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد توجه است 

داوطلبان محترمی که آزمون کتبی را با موفقیت بگذرانند، برای شرکت در مراحل مصاحبه و دوره آموزشی :  2توجه 

 یت بندی از سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد.براساس اولو

 . الزامی نیست: داشتن مدرک تحصیلی مرتبط  1توجه 

 : داوطلبان محترم توجه نمایند آوردن تلفن همراه به جلسه آزمون ممنوع است. 3توجه 

 شرایط داوطلبان جهت ثبت نام :

  سال تمام  11حداقل سن 

 مدارک الزم جهت ثبت نام :

یک برگ تقاضای کار) اتوبیوگرافی( با دستخط داوطلب شامل سوابق تحصیلی و تجربه کاری وی به زبان  .2

 A4فرانسه و حداکثر در دو صفحه 

 نزد بانک ملی شعبه جم  1223111124112شماره حساب  هریال ب 111/411فیش بانکی به مبلغ  .1

 ت غیبت (تذکر : مبلغ واریزی غیر قابل برگشت می باشد. ) حتی در صور

 جدید 3×8یک قطعه عکس  .3

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

 فتوکپی صفحات اول و دوم شناسنامه .8

 فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی  .1

 فتوکپی کارت پایان خدمت ) ویژه آقایان ( .6

 گردد.دارای معافیت تحصیلی نمیاوطلبان شامل د _منوط بر ارائه گواهی اشتغال به تحصیل_تذکر: این بند 

 اصل و کپی کارت ملی .2

 : داوطلبان در صورت داشتن سابقه تدریس زبان فرانسه الزم است گواهی از محل اشتغال ارائه نمایند. 2تذکر 

 ک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.: به مدار 1تذکر 


