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 بسمه تعالی
 

 بخش انگليسیحرفه ای  ارزیابیکارشناس تربيت  جذب وآزمون ورودی  ثبت نام و شرایط اطالعيه

 1402 ر بها -ن زبان ایران کانو

 

در سراسر کشور از طریق انگلیسی  در بخش خود کارشناسانتکمیل کادر جهت کانون زبان ایران 

از بین مدرسان واجد الشرایط ، ارزیابیکارشناس  ایحرفه -تخصصی  و دوره تربیت ورودی آزمون

در سه بخش کودک، نوجوان و جوان و بزرگسال  ارزیابی کارشناساقدام به جذب کانون زبان ایران 

 .نمایدمی

ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط موجود در اطالعیه مدراک خود را تکمیل و در  محترمداوطلبان 

عدم بدیهی است اری مدارک خود اقدام نمایند. ذمهلت مقرر نسبت به ثبت نام مراحل مختلف و بارگ

 محترم در هر مرحله موجب توقف ادامه مراحل بعدی خواهد شد.احراز شرایط الزم متقاضی 

 .استاین فراخوان مختص مدرسان کانون زبان ایران 

  ارزیابیمراحل جذب کارشناس  -الف

 

 کارشناس ارزیابیثبت نام در سامانه جذب  .1

 شرکت در آزمون کتبی  .2

 ارزیابی حرفه ای کارشناس –شرکت در دوره تخصصی  .3

 ارزیابی شرکت در مصاحبه تخصصی کارشناس.4

 ILI BASEDشرکت در دوره آموزشی  .5

 در دموی انتهای دورهموفقيت  .6

 زبان ایران تایيد معاونت آموزشی و موافقت نهایی رئيس کانون .7

تمدید این ابالغ منوط به عملکرد کارشناس و تایيد بخش ارزیابی و ارتقاء می  ) ماه یا دو ترم 6موقت به مدت ابالغ  .8

 (باشد.
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 جذب کارشناس ارزیابی: شرایط داوطلبان  ب

 
مدارک تحصيلی مرتبط با آموزش  ا متقاضيان دارایاولویت بدارا بودن حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد )  .1

 .(است انگليسی زبان

 سال  30 :حداقل سن در بخش بزرگساالن .2

 سال  28 :حداقل سن در بخش نوجوانان

 سال  28 :حداقل سن در بخش کودکان

 

 سال متناوب ( 7ل تدریس متوالی )سا 5قه تدریس در بخش بزرگساالن سابحداقل  .3

 سال متناوب ( 6سال تدریس متوالی ) 4سابقه تدریس در بخش نوجوانان حداقل 

 سال متناوب ( 6سال تدریس متوالی )  4سابقه تدریس در بخش کودکان حداقل 

 (.استسال اخير الزامی  دودر  ترم 6حداقل به مدت  )فعال بودن مدرس

 

 :باالترین سطح هر گروه داشتن توانایی تدریس تا .4

 (Jump4) کودکان  (Reach4)نوجوانان  ( Advanced3)بزرگساالن 

 

 .امتياز( از بازدیدهای انجام شده در طول یکسال گذشته 70دارا بودن حداقل ميانگين نمره بازدید ) .5

 .ایران داشتن همکاری مستمر و موثر با کانون زبان .6

 .ای در بين مدرسان برخورداری از حسن شهرت و مقبوليت حرفه .7

 .آشنایی کامل با نظام آموزشی کانون زبان و رعایت آن .8

 .داشتن توانایی برقرای ارتباط احترام آميز با دیگر افراد .9

 ساکن در استان مورد تقاضا .10

  ارزیابیتوصيه نامه از سه کارشناس اخذ  .11

 مورد تایيد مسئول مرکز آموزشی و مدیر استان  .12

 امتياز محسوب می شود.تجربه ارزیابی در موسسات  .13

 

و سایر  کارشناسان ارزیابی جذب شده الزم است در بازدید کالسهای حضوری و آنالین استان خود تبصره:

طبق زمان اعالم شده از سوی مدیر استان و یا بخش ارزیابی و ارتقاء فعاليت  استان ها در صورت نياز،

 نمایند. 
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 نکات مهم :

 ابلق و دریافت کد رهگيری یینها ثبت از پس. این اطالعات شود ليتکم صادقانه و قيدق دیبا نام ثبت فرم مندرجات 

 .رديگ کار به را دقت تینها نام، ثبت اطالعات ليتکم زمان در دیبا محترم داوطلب نیبنابرا. نيست رييتغ

  اطالعات وارد شده در صورت مغایرت داده می شود. اطالعات متقاضی نمایش با وارد کردن کد ملی در فرم ثبت نام

سيستم در هر مرحله به طور خودکار  و مقطع انتخابی( ، ميزان فعاليت در دو سال اخيرتوسط متقاضی ) سن، سابقه تدریس

 بدیهی است که متقاضی موظف به تکميل فرم ثبت نام بر اساس شرایط مندرج در اطالعيه ثبت نام می باشد. پيام می دهد.

  ،استان مورد خود را با دقت انتخاب نمایند. می بایست شرکت کنندگانباتوجه به لزوم بومی بودن متقاضی 

 مقاطع مجاز جهت کارشناسی ند ا، متقاضی فقط می توبا توجه به شرایط سنی، سابقه تدریس و بازدید و مقطع مدرس

ین صورت با توجه به نمرات کسب شده در مراحل . )انتخاب بيش از یک مقطع مجاز است. در اانتخاب نمایدرا  بازدید

 گزینش درباره مقطع نهایی تصميم گيری خواهد شد(.

  تمایل به فعاليت به عنوان کارشناس بازدید به صورت حضوری در یکی از استان های   "با انتخاب گزینهمتقاضی

به صورت حضوری، در صورت اعالم نياز از سوی در سایر استان ها اعالم آمادگی خود جهت انجام بازدید  "زیر می باشم.

              ،یابیارز یکارشناس جذب آزمون در شرکت داوطلب مدرسانلذا  مشخص می نماید. استان را ،تقابخش ارزیابی و ار

 .ندینما انتخاب دقت با را خود مدنظر شهر می بایست

  مدرسان متقاضی شرکت در این آزمون به شرط دارا بودن تمامی شرایط مندرج در این اطالعيه الزم است در

را کسب نمایند. این امتياز در صفحه آخر فرمهای بازدید توسط  70بازدیدهای یک سال اخير خود حداقل ميانگين امتياز 

با ارائه مستندات ) فرمهای بازدید( از سوی  اطالعاتصحت این ) به مدرسان اختصاص داده شده است ارزیابیکارشناس 

 .(متقاضی به استان محل تقاضا بررسی خواهد شد

  فرمت این توصيه ). نمایندتوصيه نامه دریافت و در سایت آپلود  ارزیابیمدرسان متقاضی موظفند از سه کارشناس

 (.می باشدتایيد صحت این فرم به عهده مدیر استان و  قابل دسترس ،ثبت ناممندرج در سامانه لينک  طریق نامه از

 می بایست فایل  ،فعاليت نموده یموسسات به عنوان کارشناس ارزیاب متقاضی، در سایر در صورتيکهPDF واهی گ

 اصل این گواهی در مراحل بعدی تحویل استان مربوطه خواهد شد. اری نماید.ذگدر سامانه بار اشتغال مربوطه را
 

 و اعالم نتيجه:آزمون  زمان برگزاریجدول :  ج
 

 کتبی تاریخ اعالم نتایج کتبی  تاریخ آزمون تاریخ چاپ کارت تاریخ ثبت نام

15/01/1402-21/01/1402 05/02/1402 08/02/1402 18/02/1402-19/02/1402 

 

       

 هزینه شرکت در مراحل مختلف:  
 

 به ریال در دورهمبلغ ثبت نام  کارشناس ارزیابیمراحل آزمون جذب 

 000/700 مرحله کتبی

 000/700/7 کارشناسی ارزیابی حرفه ای تربیتدوره 

 000/850 مرحله مصاحبه

 ILI Based 000/400/3دوره 
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)حتی در به اینکه کليه وجوه به حساب خزانه دولت واریز می گردد، مبلغ واریزی  عنایتتوجه: با 

مجازند تا پس از واریز  هر مرحلهقبول شدگان در  بنابراین بود.خواهد  بازگشتغير قابل  صورت غيبت(

 نمایند.و شرکت ثبت نام  برای مراحل بعد ،مبلغ
 

 : برای پرداخت اینترنتی توجه قابل موارد
 

 درگاه ایمن بانک ملی انجام می پذیرد. از طریق ،پرداخت اینترنتی شهریه -

 . می باشدرقمی که عضو شبکه شتاب می باشند میسر  16پرداخت اینترنتی برای تمام کارت های بانکی  -

و تاریخ انقضاء کارت خود را برای پرداخت هزینه  CVV2رمز دوم )رمز اینترنتی( کد  حتماً محترم داوطلبان -

 ثبت نام در اختیار داشته باشند.
 

 :مدارک مورد نياز جهت ثبت نام: د
 

 .ثبت نام )در سامانه ثبت نام اینترنتی تکميل گردد(فرم  .1

 فایل عکس .2

 :يدبارگذاری نماییک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات ذیل، اسکن نموده و فایل آن را در هنگام ثبت نام اینترنتی 

  .که در سال جاری گرفته شده باشد 6×4یا  3×4 (تمام رخ) عکس -

 باشد. JPGعکس اسکن شده فقط با فرمت  -

 پيکسل باشد. 200× 300پيکسل و حداقل  300×400اندازه عکس اسکن شده حداکثر  -

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

 کيلو بایت بيشتر باشد. 100حجم فایل ذخيره شده عکس نباید از  -

 حاشيه های زاید عکس اسکن شده حذف شده باشد. -

 .اداری باشد( -با حجاب رسمی بانواناالمکان عکس رنگی و دارای زمينه سفيد باشد ) عکس  حتی -

 :فایل مدرک تحصيلی .3

 د.ناری نمایذدر هنگام ثبت نام اینترنتی بارگ مدرک تحصيلی خود را اسکن نموده و فایل مربوطه را تمامی داوطلبان

 :ارزیابی مه کارشناسانفایل توصيه نا .4

پس از تایيد کارشناسان  و نمودهرا از لينک مربوطه دریافت  به توصيه نامه کارشناسان ارزیابی مربوطضروری است فرم 

 .جهت تایيد در زمان اعالم شده به استان مربوطه ارائه دهيد )به همراه فرمهای بازدید( بازدید

 :در سایر موسسات فایل گواهی سابقه کار .5

 د.ينمایاری ذگرسامانه بادر  PDFقالب گواهی دریافتی را در  ،یکارشناس ارزیاب در صورت فعاليت در موسسات دیگر به عنوان
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 مراحل ثبت نام اینترنتی 

 د:ناقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام ده ،متقاضی شرکت در آزمونمدرسان واجد شرایط 

 . register.ili.irآدرس  ورود به سامانه الکترونیکی ثبت نام از طریق -

 .ها در ستون آزمون ارزیابی کارشناسگزینه آزمون انتخاب  -

 ارزیابی.جدد اطالعیه ثبت نام آزمون کارشناس مطالعه و بررسی م -

 .تکمیل فرم ثبت نام -

 . تاییدیه های خواسته شدهو مدرک تحصیلی  ،عکساری ذبارگ -

 .پرداخت اینترنتی  -
 

 

 1402 بهارارزیابی  کارشناسمراحل آزمون 

 
آغاز  15/01/1402 خمور سه شنبه روزصبح  9ساعت از  کارشناس ارزیابیثبت نام جهت شرکت در آزمون  :ورودیآزمون 

 پایان می پذیرد. 21/01/1402 مورخ دو شنبه روز 23ساعت  و در

 :برگزار خواهد شد. متمرکز در شهر تهرانبه صورت  08/02/1402خ رجمعه مودر روز کتبی آزمون  آزمون کتبی  
 

 جهت مشاهده نتایج آزمون  19/02/1402و  18/02/1402در روزهای شرکت کنندگان محترم می توانند  :اعالم نتایج

 :به شرح زیر اقدام نمایند

 register.ili.irان ایران به آدرس بورود به سامانه الکترونیکی کانون ز -

 از ستون آزمون ها ارزیابیکارشناس  ثبت نام آزمون ورودیانتخاب گزینه  -

 انتخاب گزینه اعالم نتایج  -

 آزمون نتیجهثبت کد ملی شرکت کننده و مشاهده  -

دوره جهت شرکت در می توانند  ،پذیرفته شدگان آزمون کتبی: ارزیابیکارشناس ای تربيت حرفه -تخصصی دوره 

این دوره  در .زمانبندی اعالم شده ثبت نام نمایندپس از اعالم نتایج آزمون کتبی طبق ساعت  24مدت  آنالین بهآموزشی 

، به انتهای دورهدر  .آموزندرا نیز می ارزیابی کالسهای عملی متقاضیان ضمن آشنایی با مباحث نظری، مهارت ،آموزشی

 .گردداعطا می ارزیابی کارشناسمدرک دوره تربیت  پذیرفته شدگان و شرکت کنندگان،

 مدرک اعطا شده یک سال می باشد.الزم به ذکر است اعتبار 

 فعلی کانون زبان آزاد می باشد. بازدید تذکر مهم : شرکت در این دوره برای کارشناسان

پس از کسب ، ارزیابی کارشناستربیت  حرفه ای-تخصصیپس از قبولی در دوره  متقاضیان: ILI BASEDآموزشی  دوره

 ،دوره آموزشی کانون زبان ایران شرکت نمایند. در پایان این دوره از متقاضیانتوانند در )مصاحبه( می آزمون شفاهی امتیاز در

شروع به ارزیابی به عنوان کارشناس  در کانون زبان ایران،نمرات مورد قبول  اخذو در صورت شود دموی آزمایشی گرفته می

 خواهند نمود. فعالیت
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 منابع آزمون کتبی 
 

 نام کتاب فصول مورد نظر
 

 

Chapters 3, 4 

1. Approaches and Methods in Teacher 

Evaluation (Global Perspectives, Local 

Practice), Gholam Reza Kiany and 

Sajjad Askari Matin, Tarbiat Modares 

University (2021) 

 

 

Chapters 4, 5, 6 

2. Language Teacher Education for a 
Global Society (A Modular Model for 

Knowing, Analyzing, Recognizing, 

Doing, and Seeing), B. Kumaravadivelu, 

Routledge (2012) 

 

 
 

 


