باسمهتعالی

راهنماي شرکت در آزمون آنالين  Advanced 3زمستان سال  1399کانون زبان ايران
شرايط و ضوابط آزمون آنالين :
 آزمون سطح  Advanced 3به صورت آنالین و هم زمان در روز شنبه مورخ  99/12/23از ساعت  17تا 19
برگزار میگردد (ساعت  19دسترسی به آزمون متوقف خواهد شد).
 هر زبان آموز صرفا يکبار امکان شرکت در آزمون را خواهد داشت.
 در این آزمون امکان بازگشت به سواالت صفحات پیشین وجود ندارد.
 نتایج این آزمون  3روز پس از پایان آزمون در پنل کاربری زبان آموزان قابل مشاهده خواهد بود.
 آزمون  Advanced 3شامل بخش های شنیداری (همانند آزمونهای کتبی) ،واژگان ،گرامر ،درک مطلب و همچنین
بخش نوشتاری به صورت تست چهارجوابی و تشریحی (شامل تکمیل جای خالی و پاراگراف نویسی) خواهد بود.
تعداد سواالت آزمون 90 ،سوال به اضافه يک سوال پاراگراف نويسی خواهد بود.
 مدت زمان آزمون  100دقیقه می باشد که از لحظه کلیک بر روی دکمه "شرکت در آزمون" آغاز خواهد شد.
 نمره قبولی برای سطح  Advanced 3میانگین ( 75مشروط بر نمره فاینال باالی  )60می باشد.
 در صورت قطع ارتباط حین آزمون (قطعی ناگهانی برق – قطعی اینترنت – بسته شدن مرورگر و  )...در زمان باقی
مانده از آزمون می توانید از طریق ابزارهای دیگر (موبایل – تبلت و  )...وارد صفحه آزمون شده و آزمون خود را به
اتمام رسانید.
 با توجه به نمایش سواالت آزمون به صورت سوال به سوال ،در قسمت  Readingو  ،Writingمتن مربوطه برای
سواالت آن قسمت تکرار می شود .بنابراین زبان آموزان به مطالعه دوباره متن برای پاسخ به سواالت بعدی این
قسمت نیاز ندارند.

 نام کاربری جهت ورود به آزمون " :شماره زبان آموزی" و کلمه عبور " :کد ملی" (کد ملی ثبت شده در هنگام
ثبت نام ترم) میباشد.
 انجام موفق آزمون مشروط به کلیک بر روی دکمه "ثبت تمامی پاسخ ها و اتمام آزمون" خواهد بود.
 انجام آزمون بر روی تمامی دستگاه ها (کامپیوتر،لپ تاپ ،موبایل و  )..و آخرین نسخه تمامی مرورگرها امکان پذیر
است.
 نمره اعالم شده در سامانه آزمون آنالین فقط مربوط به آزمون آنالین است و نمره نهایی زبان آموز از طریق پنل
زبان آموزی قابل مشاهده است.
 در صورت اشتباه بودن سطح آزمون و یا بروز سایر مشکالت ،می توانید با شماره های پشتیبانی تماس حاصل
نمائید.
مرکز ارتباط و پشتیبانی کانون زبان ايران 021-91070008 :ساعات تماس  9 :تا 17

راهنماي تصويري:
گام اول :براي شرکت در آزمون وارد آدرس  ili.irشده و به صفحه آزمون هدايت شويد.

گام دوم :نام کاربري و کلمه عبور خود را وارد کنید.
نام کاربري :شماره زبان آموزي
کلمه عبور:

کد ملی (هنگام ورود کلمه عبور ،زبان کیبورد حتماً انگلیسی باشد)

درصورت فراموشی شماره زبان آموزي (نام کاربري) يا کدملی (کلمه عبور) آنها را از طريق مرکز آموزشی خود دريافت نمايید.

9420012688

0000000000

گام سوم :بعد از اينکه وارد صفحه خود شديد پايین صفحه برويد تا آزمون را در صفحه مشاهده
نمايید(.اگر مشاهده نکرديد به قسمت "صفحه اصلی سايت" (خانه) مراجعه نمائید)

امیر ايرانی
علی
احمدي

بر روي نام آزمون کلیک کنید.

گام چهارم :بر روي آزمون کلیک کنید تا وارد صفحه آزمون زبان شويد.

آزمون Advanced 3

گام پنجم :آزمون از ساعت 17روز شنبه مورخ  99/12/23آغاز و ساعت  19همان روز به پايان می رسد.

بر روي شرکت در آزمونکلیک کنید

آزمون Advanced 3

آزمون Advanced 3

گام ششم :بعد از اينکه به سواالت در صفحه اول پاسخ داديد در پايین صفحه ،بر روي صفحه بعد کلیک
کنید.

آزمون Advanced 3

بعد از اينکه تمام سواالت را پاسخ داديد بر روي "اتمام آزمون" کلیک کنید.

در صورتی که از پاسخ به همه سواالت اطمینان داريد بر روي «ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون» کلیک
کنید و بعد از آن بر روي اتمام آزمون کلیک کنید.

گام آخر :مجددا بر روي ثبت همه پاسخ ها و اتمام آزمون کلیک کنید.

آزمون شما به پايان رسید.
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