
 

 
 

 ###  لی تحص  رانی ثبت درخواست{ | ا نکی }ل رانی اعتراض به نمرات کانون زبان ا

کانون زبان ایران از جمله مراکز معتبر آموزش زبان در سطح کشور می باشد و برای ارزیابی زبان آموزان خود در پایان هر ترم  

زبان آموزان به دنبال اعتراض به نمرات کانون زبان ایران هستند تا بتوانند اقدام به برگزاری آزمون می نماید. گاها پیش می آید که 

مقداری نمره ی خود را افزایش دهند. اما باید توجه داشت که از آنجایی که تمامی امتحانات این مرکز به صورت آنالین و سیستمی  

 ین امکان اعتراض به نمرات وجود ندارد. تصحیح می شود و هیچ یک از مدرسان دخالتی در تصحیح آن ها ندارند، بنابرا

در ادامه این مقاله به بررسی امکان اعتراض به نمرات کانون زبان ایران، حداقل نمره قبولی در امتحانات، نحوه شرکت در آزمون  

و آ]رین اخبار  مجدد کانون زبان و مواردی از این دست خواهیم پرداخت. همچنین مختصری از فعالیت های کانون زبان تا به امروز  

این مرکز نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان ایران تحصیل در ارتباط  

 باشید.

 

 

 کانون زبان ایران

ب اسالمی و  در تهران و زیر نظر انجمن ایران آمریکا مشغول فعالیت است. بعد از پیروزی انقال  1304کانون زیبان ایران از سال  

مرکز آموزش زبان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واکذار شده و الگویی   1358انحالل انجمن ایران آمریکا، در سال  

شهر با    135استان و   31جدید متناسب با ارزش های بومی و اسالمی و شرایط جامعه ارائه می کند. هم اکنون کانون زبان ایران در  

ز آموزشی وابسته و بیشتر از یک میلیون دویست هزار زبان آموز در هر سال به آموزش زبان های گوناگون می  مرک 300بیش از  

پردازد. از جمله زبان هایی که در این مرکز تدریس می شود می توان به مواردی چون انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی، اسپانیایی، 

ز برگزاری آزمون های بین المللی را نیز بر عهده دارد و آزمون هایی مانند تافل، دله،  ایتالیایی، روسی و چینی اشاره کرد. این مرک

 دلف، چلی، تورفل، آزمون های کمبریج و غیره در این مرکز برگزار می شوند. 

 

 اعتراض به نمرات کانون زبان ایران

سطوح متفاوتی از زبان آموزان برگزار می کند.   کانون زبان در استان ها و ترم های آموزشی مختلف، کالس های متعددی را برای   

عالقه مندان به زبان هایی مانند عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و غیره در این کالس ها شرکت می کنند و در پایان هر ترم با  

به سطح باالتر می روند و  شرکت در آزمون های مربوطه تعیین سطح می شوند.افرادی که نمراه قبولی و بیشتر را دریافت می کنند 

 سایرین مجبور به گذراندن مجدد دوره خواهند بود. 

در این موسسات آزمون ها به صورت آنالین و کامال سیستمی برگزار می شود. از این رو برخالف آزمون های کتیبی مدرس هیچ  

سی و اسپیکینگ های انجام شده در طول ترم  نقشی در نمره دهی و تصحیح آن ها ندارد. تنها نقش مدرس در کارنامه ثبت نمرات کال

است. نتایج نهایی آزمون ها حداکثر تا یک روز پس از برگزاری آزمون ها اعالم خواهد شد. برخی مواقع نیز بالفاصله پس از پایان 

 آزومن نتایج قابل رویت می شود. 

تمامی امتحانات کانون زبان ایران توسط اسکنر و با پاسخ های کلیدی آماده بررسی می شوند و هیچ فردی در تصحیح آن ها نقش  

قطعی  ندارد. بنابراین احتمال خطا به صفر می رسد. در آخر الزم به ذکر است تمامی نمرات اعالم شده از سوی سایت کانون زبان 

 د نخواهد بود. هستند و اعتراضی بر آن ها وار



 

 
 

قرار داده    ili.ir با وجود توضیحاتی که تا اینجا گفته شد، کانون زبان صفحه ای در جهت پشتیبانی محاطبان خود در سایت به نشانی

عالوه بر آن   است. در این صفحه افراد با وارد کردن نام و نام خانوادگی، ایمیل و عنوان مسئله به توضیح مشکل ایجاد شده بپردازند.

موضوع را   ل ی شعبه محل تحص  قی از طر ی به صورت حضور دی توان  یمرکز رخ داده است ، م ی از سو ییخطا دی مطمئن هست  اگر

ی فرایند های ثبت نام، برگزاری آزمون، مشاهده نمرات کالس های زبان، اطالع از اخبار موسسات در این  تمام .نمایید یری گی پ 

 سامانه قرار می گیرد. 

 

 

 حداقل نمره مورد نیاز برای قبولی کانون زبان

ر کانون زبان و سایر  برخالف باور عموم که معتقد اند امتحانات پایانی تنها عامل تعیین کننده در کسب نمره قبولی است، اما د 

و عدم غیبت، شرکت در فعالیت    نمره نهایی زبان آموزان شامل؛ شرکت در کالس موسسان زبان اینطور نیست. عوامل تاثیر گذار در

های کالسی مشخص شده از جانب مدرس، امتحانات میان ترم و در نهایت امتحان پایان ترم به عنوان اصلی ترین بخش تشکیل دهنده  

ی باشد. باید توجه داشت که شرکت در آزمون نهایی اصلی ترین شرط موفقیت افراد در قبولی در ترم جاری است. بدین ی نمره م

نحو که در صورتی که زبان آموز نمرات کالسی باالیی کسب نماید اما در نهایت در امتحان پایان ترم شرکت نکند اجازه گذراندن ترم  

 دودی وی ختم خواهد شد. باالتر را ندارد و این مسئله به مر

آزمون های برگزار شده در پایان هر ترم برای ارزیابی سطح زبان آموزان می باشد که در ادامه به بررسی حداقل نمره قبولی در  

است.   100از  75سطوح نوجوانان و بزرگساالن، نمره  یزبان آموزان در تمام یحداقل نمره قبول  سطوح مختلف خواهیم پرداخت.

را کسب کرده   100از   60خود حداقل نمره  یان ی خواهد شد که زبان آموز در آزمون پا  یتلق یبه عنوان نمره قبول ی نمره به شرط نی ا

 باشد. 

،  Basic،Elementary   ،Pre Intermediate سطح مختلف تدریس می شود که شامل سطوح، 6در  بخش بزرگساالن کانون زبان  

Intermediate  ،High  وAdvanced  در   و  شود ی م گری د رسطحی ز  3شامل   دی که ذکر گرد یی. هر کدام از سطح هامی باشد

 در هر سطح گذرانده شود.  نی آنال ای  یجلسه کالس حضور 20باید  مجموع 

سطوح   ی کالس ی ها تی . فعالرندی گ یدر نظر م آموزانزبان  ی کالس ت ی را به عنوان فعال ینمره ا ترم های مختلف ، مدرسان 

نمرات،   نی . امی باشند یداری صحبت و شن  ی، نوشتار ،یخواندار ی شود که بخش ها ی در نظر گرفته م یبخش کل 3بزرگساالن در  

 .ترم زبان آموزان است انی مربوط به آزمون پا مانده،ی % باق40 عتای و طب شامل می شوند را   یان ی از نمره پا 60%

  ی ها تی صورت فعال نی ا ری . در غالزم است  ی قبول یبرا یان ی نمره از آزمون پا 60الزام کسب حداقل   ،زبان آموان باید توجه نمایند که

 .از این قاعده مستثنی نمی باشندزی . نوجوانان ن می باشند  یگرفته شده و مجبور به تکرار سطح جار  دهی زبان آموزان ناد یکالس

 

ترم کالس دارد،   ک ی که تنها  Start هستند. به جز سطح  Reach و Start ،Run  ،Race بی نوجوانان به ترت  یکانون زبان برا سطوح

  یقبول  یبرا  100از   75 مرهملزم به کسب ن  زی سطوح ن  نی . زبان آموزان نوجوان در ادارای چهار زیربخش هستند گری سه سطح د

مانده مربوط به   ی % باق30طول ترم و   یزهایی % از آن مربوط به کو10 ،یکالس تی نمره شامل نمره فعال نی % از ا60هستند.  یینها

ترم خود   انی در آزمون پاباید زبان آموزان   و  شود  یم زی شامل گروه نوجوانان ن  یینها یمردود  ای  یقبول مبحث   .ترم است انی آزمون پا

کانون زبان   ی مشاهده نمرات آزمون ها ی آموزان برا زبان .شود  آن ها لحاظ ی برا زی ن  یتا نمرات کالس درن ی بگ 60باالتر از   ینمره ا

https://www.ili.ir/fa/problemnew


 

 
 

خود با وارد کردن کد زبان   ی پورتال شخص ق ی مراجعه کرده و از طر ilireg.ir یجامع کانون زبان به نشان  ت ی به سا دی با رانی ا

 و رمز عبور از نمره خودشان مطلع گردند.   ی آموز

و  دو سطح در    Primer ترم. باشد ی م Jump Up و  Primer  ،Step Up  ،Move Up یکودکان شامل ترم ها رانی کانون زبان ا

اند که   شده  ل ی نوبت تشک 20هر ترم مجموعا از  یکودکان برا  ژهی و  ی. جلسات آموزشارائه می شوند سطح 4  در ترم ها هر کدام  ری سا

 .شود  یترم برگزار م انی امتحان پا ستمی در جلسه ب 

  ی ها تی درصد فعال 60از   یب ی نمره ترک 100 نی است که ا 100از   70در گروه کودکان ، نمره   رانی کانون زبان ا ی نمره قبول حداقل

 باشد.  یدرصد آزمون دوم م 20درصد آزمون اول و   20،   یکالس

 

 

 مقررات آموزشی و انضباطی کانون زبان

سال هفتم  انی پا ای سال تمام  ۱۴در بخش بزرگساالن حداقل زبان آ«وزان  ی ورود برا یشرط سن شرایط سنی زبان آموزان:   •

  باشد یم ییاول ابتدا انی سال، پا ۸و در بخش کودکان   ییسال چهارم ابتدا انی پا ای سال تمام  ۱۱و در بخش نوجوانان حداقل 

 : انی متقاض رشی پذ مراحل  •

سطح و   نیی تع نهی به پرداخت هز یازین  دی ری بگ ادی زبان  ییاز ترم ابتدا دی بخواه نکهی سطح )درصورت ا نیی فرم آزمون تع  افتی در -۱

 باشد.(  یامتحان آن نم

 . آزمون نه ی پرداخت هز -۲

 . ( ی و شفاه  یسطح ) شامل دو مرحله کتب  نیی شرکت در آزمون تع -۳

 . به شماره حساب مربوطه  نترنتی ا ق ی ثبت نام از طر هی شهر زی وار -۴

 .کتاب طبق برنامه فروش کتاب هی کانون جهت انتخاب کالس و ته تی مراجعه به موقع به سا -۵

 

 

شود و به   یم دهی نام  ی لی زند وقفه تحص ی آموزش را برهم م یوستگی که پ  یلی دو ترم تحص انی فاصله م  جادی ا: یلی تحص وقفه  •

  ی آموزش یترم هابین شده  ین ی ب  شی مجاز و پ  ی ها یاز مرخص استفاده. شود  ی م می تقس یو اجبار  رمجاز ی سه دسته مجاز ، غ

  ش ی با موارد پ  ری که مغا یلی گونه وقفه تحص هر. از طرف دیگر شود   یم دهی نام یلی توسط زبان آموزان ، وقفه مجاز تحص

  ی چند سطح آموزش ای  ک ی در ود. در نهایت اگر ش یم  یتلق ل ی ترک تحص ای و  رمجازی غ  یلی شده فوق باشد وقفه تحص ین ی ب 

دوره   ۲گروه از زبان آموزان حداکثر تا  نی ا یتواند برا یم ی مرکز آموزش ر ی ، مد شودزبان آموزان ارائه ن  ی برا یکالس

 . در نظر بگیرد یوقفه اجبار 

 قوانین امتحان پایان ترم:   •



 

 
 

مداد ، مدادپاک کن ،   لی از قب  ازی مورد ن  ل ی همراه داشتن وسا. موقع در جلسه امتحان و صرفا در کالس خود به حضور  .1

 . مدادتراش

 ، تلفن همراه و ….. (  ی، جزوه درس فی ) ساک ، ک  یاضاف ل ی نداشتن وسا همراه .2

 . به سؤاالت ییپاسخگو یبرا ی از مداد مشک استفاده .3

 . یسؤاالت امتحان  ی نزدن رو عالمت .4

، سطح ، نام مدرس ، شماره برگه   ی، کد زمانبند ینمودن مشخصات مندرج در پاسخنامه اعم از نام ، نام خانوادگ  لی تکم .5

 و فرم   یسؤاالت امتحان 

 امه همزمان سؤاالت و پاسخن  لی تحو .6

 

  یمقررات انضباط •

 به موقع در کالس ها حضور  .1

 . باشد  یدولت  ی مرکز آموزش ک ی ساده و متناسب با شئون  دی لباس زبان آموزان بااز منظر پوشش،  .2

 . باشدآرایش های زننده و فاقد  ی دولت  یمرکز آموزش ک ی متناسب با شئون  دی زبان آموزان با یظاهر   تی وضع .3

 

 

 : یآموزان انتقال زبان

 

  رانی امر مورد قبول مد نی ادامه دهد وا یگری در مرکز د یبعد ی ترم ها ای و  ی خود را در ترم فعل ل ی است تحص لی که ما ی آموز زبان

و ثبت نام در مرکز مقصد گردد زبان آموز    یو  یقبل  یلی مبداء و مقصد قرار گرفته و منجر به انتقال سوابق تحص یمراکز آموزش

 . شود یم دهی نام یانتقال

 

 : انتقال طی شرا

 

 . مبداء یدر مرکز آموزش ت ی ترم با موفق کی زبان آموز مشروط بر گذراندن حداقل  انتقال

 

مقصد   ی ترم را در مرکز آموزش انی تا پا ازدهمی موظف است از جلسه  یانتقال تا قبل از جلسه دهم است و زبان آموز انتقال زمان

 .بگذراند

 

 : انتقال مراحل 



 

 
 

 

 .مبدا یمرکز آموزش تی ری انتقال توسط زبان آموز و ارائه آن به دفتر مد یفرم تقاضا  لی تکم

 

 . مقصد  یاز مرکز آموزش استعالم

 

  ط ی مقصد موظف است پس از مراجعه به موقع زبان آموز و بر اساس توافق انجام شده و با توجه به امکانات ، شرا یآموزش  مرکز

 . فراهم کندرا  ی و  لی ادامه تحص

 

  یمبداء منفک م ی مقصد زبان آموز آن مرکز محسوب و از مرکز آموزش ی در مرکز آموزش لی پس از شروع به تحص ی متقاض فرد

 . شود

 

  زی مقصد وار یرا به حساب مرکز آموزش ه ی نشده باشد ، زبان آموز ، شهر ز ی زبان آموز در مرکز مبداء وار هی که شهر یصورت  در

 . دی نما یم

 

 : همانی آموز م زبان

 

  رانی امر مورد موافقت مد نی و ا دی دنبال نما ی گری د یترم را در مرکز آموزش کی است حداکثر چهار جلسه در  لی که ما ی آموز زبان

 .حداکثر دو نامه قابل انجام است ی شود  که ط یم دهی نام همانی زبان آموز م ردی مبداء و مقصد قرار گ یمراکز آموزش

 

 : شدن همانی م طی شرا

 

 . باشد یدو مرکز مجاز م ای دو بار  ی ترم فقط برا کی شدن زبان آموز در طول  همانی م

 

 . ابدی حضور  همانی در همان مرکز به عنوان م یگری کالس د  ک ی در  یمرکز آموزش کی باشد که در  یآموز مجاز نم زبان

 

 . باشد یشهر مجاز نم ک ی در محدوده  گری به مرکز د یمرکز  شدن زبان آموزاز  مهمان



 

 
 

 

 . شود  همانی م یگری د یدر مرکز آموزش  زی ترم ن  انی امتحان پا ی تواند برا ی آموز م زبان

 

 : یزبان آموزان در امتحان نهائ  ف ی وظا

 

 آخرین اخبار مرتبط با اعتراض به نمرات کانون زبان

 

 درخواست پیگیری مشکالت کانون زبان

در طی جریان اپیدمی کرونا تعدادی از زبان آموزان در خصوص عدم رسیدگی به درخواست ها و شکایات آن ها اعتراضات متعددی  

نسبت به روند آموزشی کانون زبان ایران داشتند. از جمله مهم ترین مطالب ذکر شده در این اعتراضات می توان به مواردی چون؛  

وجود کامل برگزار نشدن کالس ها، قطعی متعدد اینترنت در جریان کالس ها، قطع شدن بسیاری   عدم قائل شدن تخفیف در شهریه با 

، عدم پاسخگویی صحیح و مناسب مدیران کانون زبان در قبال زبان آموزان و غیره.  از برنامه های معرفی شده از سوی این مرکز

 در ادامه متن کامل شکایت نامه قرار داده شده است. 

 :می داری اعالم م ر ی موارد ز ل ی به دل رانی متن اعتراض خود را نسبت به کانون زبان ا نی دگان اما امضاکنن  

و هنوز به   دهی د ب ی کرونا آس  لی به دل طی شرا نی اکثر کسب و کارها در ا نکهی با توجه به ا ؛ییکرونا طی در شرا هی شهر فی عدم تخف.۱

کانون زبان   می لذا درخواست دار شود،ی خود آنها پرداخت م ای  نی زبان آموزان توسط والد هی اند و شهرروال قبل از کرونا بازنگشته 

 .قائل گردد  فی زبان خود تخف یهاکالس  ه ی نسبت به شهر رانی ا

 آموزانکانون زبان در قبال زبان رانی و مناسب مد حی صح ییعدم پاسخگو.۲

 هاها در همه زمانکانون و کالس  ت ی دار بودن سامشکل.۳

 کانون در همه موارد  یشنهادی پ  یهابرنامه  یقطع و وصل.۴

 ها در زمان اعالم شده کالس  یعدم برگزار.۵

 ی مردم اتی شکا  افتی در یمشخص برا ی عدم وجود مرکز.۶

 . دی مشکالت ذکر شده باش ری گی آموزان بوده و پ ما زبان  ی صدا  لطفا


