
 

 
 

سال سابقه مرتبط در امر آموزش زبان است که نقش  ۵۸بخش انگلیسی بزرگساالن، نوجوانان و کودکان کانون زبان ایران دارای 

مهمی را در فراگیری زبان انگلیسی کشور برعهده داشته است. این مراکز در حال حاضر آماده برگزاری کالس ویژه خواهران و برادران 

رستان های کشور در زمینه آموزش زبان به فعالیت می پردازند. با توجه به اعتبار باالی مدارک کانون هستند و در شهر تهران و شه

زبان ایران بیشتر افراد عالقه مند به شرکت در این کالس ها می باشند اما سوالی که ذهن بسیاری از فراگیران زبان انگلیسی را به 

ان ایران بزرگساالن ، نوجوانان و کودکان است. به همین علت در این مقاله قصد خود مشغول می کند، حداقل نمره قبولی کانون زب

و سایر گروه های سنی بپردازیم و حداقل نمره قبولی را برای اطالع شما  نمره قبولی کانون زبان ایران بزرگساالن داریم به بررسی

ها مطالعه کرده و در صورت داشتن هر گونه سوال یا نیاز به راهنمایی عزیزان بیان نماییم. بنابراین پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انت

 .های بیشتر با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  

  شرایط نام نویسی در کانون زبان ویژه بزرگساالن

  :ن شرایط زیر الزم می باشدویژه بزرگساال کانون زبان ایران برای نام نویسی در

 همراه داشتن شناسنامه و کارت شناسایی معتبر  

  سال تمام یا پایان سال هفتم ۱۴داشتن حداقل  

 پرداخت هزینه آزمون ورودی تعیین سطح مطابق با اعالم مرکز آموزشی  

 شرکت در آزمون ورودی تعیین سطح  

 صیلیواریز شهریه مصوب کانون زبان ایران بر اساس ترم تح 

  

https://www.ili.ir/
https://www.ili.ir/


 

 
 

 

  

 .لیک کنیدک و ورود به سامانه جامع کانون زبان ایرانili.ir  برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

  نحوه برگزاری کالس های کانون زبان ایران ویژه بزرگساالن

کالس های بزرگساالن در مرکز کانون زبان ایران به صورت عادی، فشرده و یک روز در هفته برگزار می شوند. طول مدت دوره عادی 

شنبه و یا شنبه و چهارشنبه یا یکشنبه و سهدو ماه و نیم است که به صورت دو روز در هفته برگزار می گردد. این روزها شامل 

  د.دوشنبه و پنجشنبه هستن

https://irantahsil.org/ili-ir/


 

 
 

در مورد ترم فشرده نیز باید بگوییم که این ترم شامل دو دوره عادی می باشد به این صورت که چهار روز در هفته و یک جلسه در 

  .اجرا می شود Inter3 هر روز برگزار می گردد. نکته قابل توجه اینکه دوره فشرده تنها تا پایان سطح

دوره دیگری که توسط کانون زبان ایران ارائه شده است به صورت یک روز در هفته و دو جلسه در همان روز برگزار می گردد و این 

 .اجرا می شود Inter3 دوره نیز تنها تا پایان سطح

  

  اطالعیه

ن نیست و زبان آموزان پس از قبولی در این سطح ممک EL 3 اخذ مرخصی یا وقفه تحصیلی مختص بزرگساالن تا قبل از سطح

 .می توانند از یک ترم مرخصی استفاده کنند

  

  



 

 
 

 

  وه محاسبه نمره در کانون زبان ایران برای بزرگساالننح

درصد آن را نمره کالسی  ۶۰از طریق فعالیت های کالسی و نمره نهایی محاسبه می شود که  نمره قبولی کانون زبان ایران بزرگساالن

 .می باشد ۷۵درصد آن را آزمون پایان ترم تشکیل می دهد. حداقل نمره قبولی کانون زبان ایران بزرگساالن نیز نمره  ۴۰و 

آزمون پایان ترم تقسیم می گردد که میانگین دو آزمون  در این کانون، ارزشیابی در سطوح بزرگساالن به دو قسمت مستمر کالسی و

 100نمره می باشد تا نمره نهایی از  30نمره کالسی جمع می شود و آزمون کتبی پایان ترم نیز از  60نمره ای طول ترم با  10

 .محاسبه شود

 اطالعیه

را کسب نکرده باشد، نمره فعالیت کالسی او در محاسبه  درصد نمره آزمون فاینال ۶۰چنانچه زبان آموز نوجوان یا بزرگسال حداقل 

نمره نهایی محسوب نمی شود. در حقیقت می توانیم بگوییم نمره نهایی بدون توجه به فعالیت های کالسی محاسبه شده و می 

 .بایست ترم آموزشی خود را مجدداً تکرار نماید



 

 
 

  

  فرمول محاسبه نمره قبولی کانون زبان ایران

باشد ترم با موفقیت پشت سر  ۷۰و چنانچه جواب نهایی بیشتر از  لی کانون زبان ایران مطابق تصویر زیر محاسبه می گرددنمره قبو

ویژه کودکان است و با توجه به اینکه حداقل نمره قبولی کانون زبان ایران بزگساالن و  ۷۰گذاشته می شود. البته کسب حداقل نمره 

 .شود ۷۵ایی این فرمول برای قبولی آن ها باید بیشتر از نمره است جواب نه ۷۵نوجوانان نمره 

  

 

 .کنیدکلیک  نحوه تعیین کالس کانون زبان ایران برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  



 

 
 

 اخبار پیرامون نمره قبولی کانون زبان ایران

 نحوه محاسبه نمره در کانون زبان ایران برای کودکان زبان آموز

جلسه دارد که یک جلسه آن مربوط به مالقات والدین با معلم زبان آموزان می  ۲۰سال  11تا  8ترم زبان کودکان زبان آموزان  

رم تحصیلی زبان آموزان برگزار می شود و در صورتی که والدین غیبت داشته باشند یک باشد. این جلسه در یازدهمین جلسه ت

غیبت برای زبان آموز در نظر گرفته می شود که در نمره او نیز تاثیر گذار است. نمره در کانون زبان ایران برای کودکان زبان آموز 

درصد مربوط به آزمون  ۲۰مربوط به فعالیت های کالسی، درصد آن  ۶۰نمره نهایی  ۱۰۰به این صورت محاسبه می شود که از 

 .درصد دیگر مختص آزمون پایان ترم است ۲۰میان ترم و 

  

 اطالعیه

می باشد که زبان آموزانی که کمتر از این نمره را کسب کنند مردود شده و باید  ۷۰حداقل نمره قبولی کانون زبان ایران کودکان 

 .دسطح خود را دوباره تکرار نماین

  

 نحوه محاسبه نمره در کانون زبان ایران برای نوجوانان زبان آموز

سال تمام یا پایان سال چهارم ابتدایی الزم است. ترم تحصیلی ویژه نوجوانان زبان آموز  ۱۱برای ثبت نام در بخش نوجوانان حداقل 

در جلسه های نهم و  Race4 قدماتی تاجلسه است که از این بیست و یک جلسه در سطوح م ۲۱در کانون زبان ایران شامل 

هجدهم آزمون تعیین آموخته ها از زبان آموزان گرفته می شود اما در سطوح باالتر این آزمون در جلسات هشتم و پانزدهم برگزار 

  .می گردد

حان نهایی خود که جلسه بیستم ترم نیز یک آزمون به صورت آزمایشی برگزار می شود تا زبان آموزان برای امت همچنین گاهی در

  .شود آماده تر گردنددر جلسه بیست و یکم برگزار می

نمره از امتحان  ۳۰نمره آزمون و همچنین  10نمره فعالیت کالسی،  ۶۰برای کسب نمره قبولی زبان آموزان می بایست از مجموع 

 .را به دست آورند تا بتوانند به سطح بعدی وارد شوند ۷۵پایان ترم حداقل نمره 

  



 

 
 

 اطالعیه

و با شرط قبولی امکان پذیر  RUN 4 – RACE 4 – REACH 4 اخذ مرخصی زبان آموزان نوجوانان فقط در پایان هر مقطع

 .است

  

 

  

 صه مطلبخال

سال سابقه آموزش در  ۵۸ کانون زبان ایران یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراکز آموزش زبان در کشور است. این کانون با داشتن

  .دارای زبان آموزان بسیاری در گروه های سنی مختلف است امر آموزش زبان



 

 
 

پرداختیم و همچنین حداقل نمره قبولی کانون زبان را برای  زرگساالننمره قبولی کانون زبان ایران ب از این رو در این مقاله به بررسی

 .عالوه بر این فرمول محاسبه نمره قبولی کانون زبان ایران را نیز معرفی نمودیم تمامی گروه های سنی بیان کردیم و

شد و در مورد نحوه برگزاری کالس های در این مقاله افزون بر موارد فوق، شرایط نام نویسی کانون زبان ایران برای بزرگساالن مطرح 

 کانون زبان ایران نیز مطالبی را برای مشاهده شما عزیزان قرار دادیم. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد اما در صورت

 .رقرار نماییدداشتن هرگونه سوال یا نیاز به راهنمایی های بیشتر می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط ب

  

 .مقاله کلیک کنید PDF برای دانلود فایل

  

  

  

  

 


