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 آزمون کتبی
 نبزرگساال

16 may 2020)( 
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 1399 اردیبهشت 26 
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 1399 اردیبهشت 26

 آزمون کتبی
 نوجوانان

15 may 2020)( 

 آزمون شفاهی شود.ورود به جلسه درج می روز و ساعت آزمون شفاهی براي هر متقاضی در برگه
 

 پاسپورت) اً(ترجیحدار ، شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر عکسفتوکپی پاسپورت .1
 نامپرینت فرم تکمیل شده ثبت .2

مدارك الزم جهت 
 دیپلم صدور 

 
ت از طریق سای اًباید در تاریخی که متعاقب و دریافت کارت ورود به جلسه براي اطالع از زمان آزمون شفاهی متقاضیان

 .به کانون زبان ایران مراجعه نماید ، شوداعالم می www.ili.ir) زبان ایران کانون
 1نکته 

 2نکته  دار همراه داشته باشند.کارت شناسایی عکس متقاضیان در روز برگزاري آزمون (کتبی و شفاهی) حتماً
 .شودتعیین سطح انجام نمی این آزمون الزم به ذکر است که در رابطه با

 .گیرند بهره بخش اسپانیایی کانون زبان ایرانمشاوره خدمات از با تعیین وقت قبلی،  توانندمندان میهعالق
 3نکته 

دوره آمادگی این آزمون براي سطوح مختلف مطابق با منابع آموزشی معتبر و نمونه امتحانات گذشته در کانون زبان ایران 
 شود.زار میبرگ

 4نکته 

 
نام با حروف بزرگ التین و تاریخ تولد میالدي برابر با اطالعات فردي درج شده در فرم ثبت

 پاسپورت تکمیل شود.
  توجه

مراجعه و یا با شماره هاي  www.ili.ir براي هرگونه اطالعات در خصوص آزمون به سایت کانون زبان ایران 
 ید.یتماس حاصل فرما   88492192
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