
1 
 

 

 بسمه تعالی

 اطالعيه ثبت نام اينترنتی جذب مدرس کانون زبان ايران-  بهار 89

مراکز  )طبق جدولسیسدر مراکز تازه تأ کانون زبان ایران برای توسعه و تقویت کادر آموزشی خود

می آورد: طبق شرایط زیر دعوت به عملعربی از داوطلبان مسلط به زبان های انگلیسی و  پیوست(  

: عربیو  انگليسی های شرايط داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس زبانالف :   

 گروه بزرگساالن -خش انگليسیب

 سال تمام 22حداقل سن  -1
 

 گروه نوجوانان -بخش انگليسی

 سال تمام 22حداقل سن  -1

 دارا بودن حداقل مدرک ديپلم -2

آزمون کتبی معاف می باشنند ولنی الزم اسنت در سناير     : )اين افراد از شرکت در طبق جدول زير  تخصصی دارندگان مدارک -3

 مراحل آزمون شرکت نمايند.(

سال ( 2با حداکثر اعتبار  ) 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 755به باال)معادل  89نمره    

4 IELTS  به باال  5نمره  

7 CELTA ارائه مدرک 

6 DELTA ارائه مدرک 

 گروه کودکان -بخش انگليسی

 سال تمام 29حداقل سن  -1

 دارا بودن حداقل مدرک ديپلم -2

معاف می باشنند ولنی الزم اسنت در سناير     طبق جدول زير : )اين افراد از شرکت در آزمون کتبی  تخصصی دارندگان مدارک -3

 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 755به باال)معادل  89نمره    

4 IELTS  به باال  5نمره  

7 CELTA ارائه مدرک 

6 DELTA ارائه مدرک 

 

 



2 
 

 عربی بخش
 

 سال تمام  22حداقل سن  -1

 دارا بودن حداقل مدرک ديپلم -2
    

بنادی از  بگذرانند، برای شرکت در مراحل مصاحبه و دوره آموزشی بر اساا  اووویات    ی که آزمون کتبی را با موفقیتداوطلبان محترم :  1توجه 

 سوی اداره مرکزی دعوت خواهند شد.

 ، از آزمون کتبی معافدر بند الفدر صورت دارا بودن مدارک تخصصی ذکر شده  گروه کودکان و نوجوانانداوطلبان محترم  :  2توجه 

 سنال دارای اعتبنار               2زمنان صندور تنا     کليه مندارک تخصصنی از   دعوت خواهند شد. از سوی اداره مرکزیمی باشند و جهت مصاحبه  

  می باشند.

 .جهت تکميل مراحل ثبت نام الزامی می باشد هزينهپرداخت  : 3توجه 

 .ديتهيه نمايپرينت تکميل ثبت نام  از صفحه اعالم ،ثبت نامپرداخت هزينه   پس از داوطلبان محترم ضروری است  :4توجه 

 نمايند آوردن تلفن همراه به جلسه آزمون ممنوع است.: داوطلبان محترم توجه 7توجه 

 نکات مهم :
 داوطلبان آزمون جذب مدرس الزم است قبل از اقدام به تکميل اطالعات اوليه ثبت نام، جدول 

 مراکز را با دقت مطالعه نموده و شهر، زبان و گروه مدنظر خود را انتخاب نمايند. بديهی است اطالعات

 ثبت نام اينترنتی پس از دريافت کد رهگيری قابل تغيير نمی باشد.ثبت شده در زمان 

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

 خود نهايت دقت را بعمل آورند.  گردد. لذا داوطلبان در انتخاب استانمرحله ثبت نام تعيين می 

 موزشی و به تشخيص مدير استان و شدگان بر اساس نياز مراکز آ محل اشتغال به تدريس پذيرفته

 ييد معاون آموزشی و توسعه منابع انسانی تعيين می گردد.تا

 89 بهارجدول زمانبندی آزمون جذب مدرس ب : 
 

 تاريخ اعالم نتايج تاريخ آزمون تاريخ چاپ کارت تاريخ ثبت نام

   پایان وقت اداری تاخرداد  22 شنبهروز  16ساعتاز 

 خرداد  22 شنبهسه 

 ردادخ 22شنبه چهاراز 

 ردادخ 03شنبه پنجتا 
 تیر 0 دوشنبه دادخر 01جمعه 

 

وق کلیه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید بر اسا  تاریخ های ف تذکر مهم:

 چاپ و دریافت کارت آزمون و حضور در آزمون اقدام نمایند. نسبت به انجام مراحل ثبت نام،
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 ثبت نام اطالعيه ج: 

 مدارک الزم -1
 (.نتی تکمیل می گردداینتربه صورت  )فرم ثبت نام  -

 فايل عکس -

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

 د:نبارگذاری نمای

 )عکس تمام رخ( .که در سال جاری گرفته شده باشد 6×4یا  0×4عکس   -

 باشد. JPGعکس اسکن شده فقط باید با فرمت   -

 پیکسل باشد. 233× 033پیکسل و حداقل  033×433اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر  - 

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

 کیلو بایت بیشتر باشد. 133حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از   -

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

 حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.  -
 

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

 تحصيلیک رفايل مد -

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

 مدارک تخصصیفايل  -

می بایست آن را اسکن نموده و ، داوطلبان گروه کودکان و نوجوانان در صورت داشتن مدارک تخصصی قید شده در بند اوف

از سوی  "مدارک خاص "است گزینه  بارگذاری ضروریدرصورت  د.نبارگذاری نمایفایل مربوطه را در هنگام ثبت نام اینترنتی 

 متقاضی انتخاب شود.

 فايل کارت پايان خدمت )ويژه آقايان(   -  

بارگذاری نمایند. اسکن نموده و فایل مربوطه را در هنگام ثبت نام اینترنتی داوطلبان آقا میبایست کارت پایان خدمت خود را 

 گردد.این بند شامل داوطلبان دارای معافیت تحصیلی نمی
 

 هزينه ثبت نام در آزمون  -

 می باشد که در هنگام ثبت نام بصورت اینترنتی پرداخت می گردد.ریال  333/233مبلغ معادل هزینه ثبت نام در آزمون      
 

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

 

 

 



4 
 

 :اينترنتی  پرداخت یموارد قابل توجه برا
 

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

 1شتاب می باشند میسر است. اوبته با توجه به بند شبکه رقمی ، که عضو  16های بانکی  پرداخت اینترنتی برای تمام کارت -

 های بانک ملی توصیه می گردد. استفاده از کارت

زینه ثبت نام در و تاریخ انقضاء کارت خود را برای پرداخت ه CVV2رمز دوم )رمز اینترنتی( کد  اًداوطلبان می بایست حتم -

 ) کدنمایند جهت دریافت اطالعات به بانک صادر کننده کارت خود مراجعه  الزم استاختیار داشته باشند. در غیر اینصورت 

CVV2.)یک عدد سه یا چهار رقمی است که ممکن است پشت یا روی کارت درج گردیده باشد 

ریال بیشتر از مبلغ ثبت نامی  333/133ر کارت شتاب خود مبلغ د "داوطلبان توجه داشته باشند که در هنگام ثبت نام حتما -

 داشته باشند. زیرا در غیر اینصورت پرداخت آنها صورت نخواهد پذیرفت.

 

 مراحل ثبت نام اينترنتی : -2

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

  www. ilireg.irآدر    اوکترونیکی ثبت نام از طریقورود به سامانه  -

  ها در ستون آزمونگزینه آزمون جذب مدر  انتخاب  -

 مطاوعه و بررسی مجدد اطالعیه ثبت نام آزمون جذب مدر  -

 تکمیل فرم ثبت نام -

  مدارک تخصصیو مدرک تحصیلی  ،عکس بارگذاری  -

 پرداخت اینترنتی  -

 شدهاعالم زمانبندی  طبق آزمونکارت شرکت در  چاپ  -

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

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

 مسئوویت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم ثبت نام به عهده داوطلب خواهد بود. -

مندرجات فرم ثبت نام پس از ثبت نهایی قابل تغییر نمی باشد، بنابراین داوطلب باید در زمان تکمیل اطالعات ثبت نام نهایت  -

 .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 -

 .يرش از ادامه مراحل محروم خواهد شدمرحله ای از پذ

 

 89بهار مراحل آزمون جذب مدرس   -3
 :22/0/22 شنبهسه آغاز و در روز  61ساعت از  22/0/22 شنبهت شرکت در آزمون جذب مدر  از روز ثبت نام جه  ثبت نام 

 پایان می پذیرد.
 

 :شنبه پنج وغایت  22/0/22شنبه چهارکارت شرکت در آزمون و مشاهده حوزه بندی مراکز آموزشی روز  مهلت چاپ چاپ کارت

 از طریق همین سامانه می باشد. 03/0/22
 

 :برگزار خواهد شد. 01/0/22های آموزشی در روز جمعه مورخ  آزمون برای کلیه گروه آزمون کتبی 
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 جهت مشاهده نتایج آزمون به شرح زیر اقدام نمایند. 0/4/22شنبه دوشرکت کنندگان محترم می توانند از تاریخ  :اعالم نتايج 

  .ilireg.ir wwwان ایران به آدر  بورود به سامانه اوکترونیکی کانون ز -

 انتخاب گزینه جذب مدر  از ستون آزمون ها -

 انتخاب گزینه اعالم نتایج  -

 کننده و مشاهده نتیجه آزمون ثبت کد ملی شرکت -
 

 از سوی کانون زبان ایران دعوت  و دمو از پذیرفته شدگان آزمون کتبی جذب مدر  جهت شرکت در مصاحبه: و دمو  مصاحبه

برای پذیرفته شدگان آزمون کتبی زبان  LMSقابل توجه است که فایل های آموزشی مربوط به دمو در سامانه عمل خواهد آمد. ه ب

انگلیسی قابل دسترسی خواهد بود. متقاضیان الزم است براسا  گروه آموزشی پذیرفته شده )کودکان، نوجوانان و بزرگساالن( 

 و دمو این افراد الزم است در زمان حضور جهت شرکت در مصاحبهمشاهده نمایند.  LMS.ILI.IRهای مربوط را در سایت فایل

 مدارک زیر را ارائه نمایند:
 

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

  A4دو صفحه 

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

 جدید 0× 4یک قطعه عکس   -2

 فتوکپی صفحات اول و دوم شناسنامه -3

 فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی بر اسا  جدول شرایط داوطلبان -4

 فتوکپی کارت پایان خدمت ) ویژه آقایان ( -5

 اصل و فتوکپی کارت ملی -6

 فرم مشخصات فردی -7

 شدن فرم تعهد کتبی داوطلب مبنی بر حداقل همکاری چهار ترم متواوی پس از پذیرفته -2

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

 از سوی دفتر جذب مدر  جهت تکمیل ارائه می  و دمو در زمان مراجعه داوطلب برای مصاحبه 2و7فرم های ردیف :  2تذکر 

 .گردد


