
 DELE  ثبت نام آزمون اطالعیه
ت  صور و پرداخت ب   www.ilireg.irبصورت اینترنتی و از طریق آدرس  اولیه  نام ثبت  

وی  و اصهها ا  )مرکز  غیرانگلیسههی(مرکز )مرکز جم( و شههیراز )  در شهه ر ر را   حضو

 انجام خواهد شد. نیکبخت(

 یوش ثبت نام

 اینترنتی  ثبت نامپیش  زمان  1401ماه  بهمن  30شنبه یک لغایت   11شنبه سه  از 

 زمان پرداخت شهریه ثبت نام  1401ماه  اسفند 10شنبه چهایلغایت  7شنبه یکاز 
 

 

C2 C1 B2 B1 A2 A1 

 یورو  55 یورو  60 یورو  65 بورو  75 یورو  95 یورو  100

  هزینه ثبت نام

نبزیگسال   

 

 

C2 C1 B2 B1 A2 A1 

 شنبه
  اردیب شت  23

1402 

 شنبه
  اردیب شت  23

1402 

 شنبه
  اردیب شت  23

1402 

 شنبه
 اردیب شت  23

1402 

 شنبه
 اردیب شت  23

1402 

 شنبه
 اردیب شت  23

1402 

 آزمون کتبی 

 نبزیگسال 

13 Mayo 2023) ) 

 آزمون شفاهی  از طریق ایمیل به متقاضیا  اعالم خواهد شد. روز و ساعت آزمو  شااهی 

 

زمان پرداخت  

 حضوی  شهریه 
C2 C1 B2 B1 A2 A1 

 اساند  7 اساند  7 اساند  8 اساند  9 اساند  10 اساند  10
 

 پاسپورت(  ا  )ررجیحدار ، شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر عکس فتوکپی پاسپورت .1

 نام پرینت فرم رکمیل شده ثبت .2

مدایک لزم جهت  

 دیپلم  صدوی 
 

 1نکته  دار همراه داشته باشند. کارت شناسایی عکس  متقاضیا  در روز برگزاری آزمو  )کتبی و شااهی( حتما 

 . شودکه در رابطه با این آزمو  رعیین سطح انجام نمیالزم به ذکر است 
 ب ره گیرند. بخش اسپانیایی کانو  زبا  ایرا  از خدمات مشاوره با رعیین وقت قبلی، روانند مندا  میهعالق

 2نکته 

کانو  زبا   دوره آمادگی این آزمو  برای سطوح مختلف مطابق با منابع آموزشی معتبر و نمونه امتحانات گذشته در 
 شود. ایرا  برگزار می 

 3نکته 

 4نکته  خواهد بود.  یویو و به  حضوی متقاضیا  روجه داشته باشند که در این دوره نحوه پرداخت بصورت 
 

   توجه نام با حروف بزرگ الرین و راریخ رولد میالدی برابر با اطالعات فردی درج شده در پاسپورت رکمیل شود. فرم ثبت 

    49219288  مراجعه و یا با شماره رلان   www.ili.ir برای هرگونه اطالعات در خصوص آزمو  به سایت کانو  زبا  ایرا   
 ید. یرماس حاصل فرما 

 منوط به تصمیم ستاد کرونا دی تاییخ مذکوی می باشد.  DELEلزم به ذکر است برگزای  آزمون  

http://www.ilireg.ir/
http://www.ili.ir/

