
 

 
 

  

کانون زبان ایران از قدیمی ترین آموزشگاه های زبان می باشد .در حال حاضر، بسیاری از خدمات این کانون به صورت آنالین و از 

از جمله امکانات این آموزشگاه می باشد که  کانون زبان ایرانکالس آنالین .ارائه می گردد ilireg طریق سامانه اینترنتی آن به نشانی

از آموزش های مجازی و ارتباط آنالین و مستقیم با اساتید استفاده نمایند.از امکانات دیگر کالس   به کمک آن، زبان آموزان می توانند

باشد.ما در این مقاله تمامی خدمات ارایه شده در آنالین کانون زبان ایران، آزمون های آنالین کانون زبان پس از پایان هر ترم می 

این سامانه را برای شما بیان کردیم همچنین نحوه شرکت در کالس آنالین کانون زبان و ثبت نام در آن را به طور کامل برای شما 

 .شرح می دهیم.در ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

  

 شرکت در کالس آنالین کانون زبان ایران

رکت در کالس آنالین کانون زبان ایران ابتدا باید گروه سنی خود را مشخص نمایید. دسته بندی سنی در کالس آنالین برای ش

 .کانون زبان ایران به دو دسته کودک و نوجوان و یا در دسته بزرگساالن می باشد

رگزاری کالس ها، آزمون ها و هدف از این دسته بندی در قسمت های مختلف مانند ثبت نام کانون زبان ایران، نحوه ب

 .سامانه های شرکت در کالس های آنالین کانون زبان ایران میباشد

  

و برای شرکت در   e-ili.irبرای ورود به کالس آنالین کانون زبان ایران واحد کودک و نوجوان باید وارد نشانی اینترنتی 

می باشد و این جدا سازی کمک میکند تا با سرعت   eili.irکالس آنالین کانون زبان ایران واحد بزرگساالن در وب سایت 

 .بهتری به آموزش آنالین بپردازید

برنامه مورد استفاده در کالس آنالین کانون زبان ایران ادوبی کانکت است .این برنامه قدرت باالیی دارد و اکثر کشورها 

رنامه عالوه بر انتقال صدا و تصویر امکاناتی نظیر دخیره برای آموزش های انالین خود از این برنامه استفاده می کنند.این ب

 .سازی کالس ، انتقال فایل های متنی، صوتی و تصویری را دارا می باشد

قابل اجرا می باشد. در  IOS همچنین ادوبی کانکت بر روی تمامی سیستم عامل های مک، ویندوز، لینوکس و اندروید و

 .انکت را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیمبرنامه ادوبی ک  ادامه لینک دانلود

از طرفی این سیستم به نوعی است که می توان از آن بر روی سیستم عامل های مک، ویندوز، لینوکس و اندروید  

 .استفاده کرد. در ادامه لینک دانلود ادوبی کانکت برای سیستم های مذکور قرار داده شده است ios و

  



 

 
 

 لینک ادوبی کانکت

 لینک ادوبی کانکت سیستم عامل ویندوز

 لینک ادوبی کانکت سیستم عامل مک

 لینک ادوبی کانکت سیستم عامل اندروید

 iosلینک ادوبی کانکت سیستم عامل 

  

 
  

 کانات کالس آنالین کانون زبان ایرانام

سامانه شرکت در کالس های آنالین، تنها برای ارتباط استاد با زبان آموز نمیباشد و دارای امکانات دیگری نیز است که به 

 :صورت جدول و کامل آن را برای شما بیان می کنیم. این امکانات شامل

https://srbiau.ac.ir/Files/software/ConnectAppSetup2020_1_5.exe
https://utec.ut.ac.ir/documents/14446870/15157741/AdobeConnect10.5.dmg
http://usc.ac.ir/softwares/Adobe.Connect.2.6.9.apk
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-connect-mobile/id430437503?mt=8


 

 
 

  

 امکانات کالس آنالین کانون زبان ایران

 برگزاری کالس های انالین

 امکان دریافت جزوه

 امکان ارسال تکالیف

 بررسی برنامه کالسی

 امکان مشاهده کالس های گذشته

 برقراری ارتباط با استاد به صورت صوتی و تصویری

  

 نحوه شرکت در کالس آنالین کانون زبان

زبان آموز ابتدا با توجه به رده سنی خود یکی از دو  نحوه شرکت در کالس آنالین کانون زبان به این صورت می باشد که

سایت توضیح داده بر روی مرورگر خود باز می کند .برای اینکه بتواند وارد ناحیه کاربری خود بشود باید نام کاربری و 

 .رمز عبور داشته باشد.توجه بفرمایید که نام کاربری همان کد زبان آموزی می باشد

 :ین کانون زبان به صورت زیر می باشدنحوه شرکت در کالس آنال

 . بر اساس رده سنی خود شوید e-ili.ir و یا eili.ir ابتدا وارد سامانه-1

پس از ورود به سامانه اگر کد کاربری و رمز عبور را داشته باشید ، می توانید وارد ناحیه کاربری خود شوید.در غیر -2

 .و کلیک کنیداین صورت پیش ثبت نام ورودی جدید را انتخاب 

  



 

 
 

 

  

سپس تمامی اطالعات شخصی خود را به طور دقیق و کامل وارد کرده و سپس باید به صورت حضوری به یکی از شعب 

 .کانون زبان مراجعه کرده و کد کاربری و رمز عبور خود را دریافت نمایید

در بخش های مختلف مانند سامانه جامع، پس از ورود به ناحیه کاربری خود به کمک رمز و کد کاربری دیگر شم میتوانید 

 .آزمون آنالین و شرکت در کالس های آنالین کانون زبان ایران و .. شرکت نمایید

 اطالعیه

توجه بفرمایید پس از دریافت رمز عبور و ورود به ناحیه کاربری امکان ویرایش رمز وجود دارد و می توانید رمز دلخواه 

 .خود را وارد نمایید

  

  



 

 
 

 آنالین کانون زبان ایرانکالس 

اکنون که نحوه ورود به سایت کانون زبان ایران و انجام پیش ثبت نام در آن را فرا گرفته اید، به راحتی می توانید بعد از 

ورود به این سامانه نسبت به انجام ثبت نام در آن اقدام نمایید. بعد از پیش ثبت نام هم امکان استفاده از خدمات گوناگون این 

کانون برای تان فراهم است. برای مثال، می توانید به عنوان زبان آموز در دوره های مختلف تدریس زبان های گوناگون 

شرکت نموده و خود را در آن زبان تقویت نمایید. در سال های گذشته، ثبت نام در کالس های آموزش زبان این کانون به 

هم چنین، کالس های تدریس زبان هم به صورت حضوری برگزار  صورت مراجعه حضوری به شعب آن انجام می گرفت.

می شد تا زبان آموزان ملزم به حضور در شعب این کانون باشند. اما در حال حاضر تغییراتی در این ساختار ایجاد شده و 

 .امکان برگزاری کالس ها از طریق سامانه جامع کانون زبان ایران و به صورت آنالین هم وجود دارد

 اع کالس آنالین کانون زبان ایرانانو

زیان جز پرطرفدارترین زبان های  8زبان زنده دنیا را تدریس می کند.این  8آموزشگاه کانون زبان ایران در حال حاضر 

 دنیا میباشد

 .زبان شامل ایتالیایی، فرانسوی، روسی، آلمانی، اسپانیایی، عربی و چینی و انگلیسی است 8این 

به صورت آنالین تمامی کالس و دوره های خود را برگزار می کند و تا به امروز به خوبی توانسته است  و اکنون این سیستم

 .که این امور را مدیریت نماید

  

 اطالعیه

تنها تفکیکی که در آموزش   راهنمای شرکت در کالس های آنالین کانون زبان ایران برای تمامی زبان ها یکسان می باشد و

 ان وجود دارد، تفکیک سامانه های اموزش آنالین براساس دوره سنی بزرگساالن و کودکان می باشد.آنالین کانون زب

  

  

  

 آنالین کانون زبان ایران شرکت در آزمون های

برای شرکت در آزمون و مشاهده نمرات خود .آزمون های آنالین یکی دیگر از امکانات سامانه کانون زبان ایران می باشد

 :طی نماییدمراحل زیر را 



 

 
 

 .بروید  e-ili.ir ابتدا وارد سامانه کالس آنالین کانون زبان ایران به نشانی✅

 .سپس نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و وارد ناحیه کاربری خود شوید✅

 .شرکت نمایید پس از ورود به ناحیه کاربری باید باکس آبی رنگ به نام آزمون آنالین را انتخاب نمایید و در آزمون خود✅

  

  

 

 شرکت در آزمون های بین المللی

آزمون های بین المللی مانند تافل نمره مناسبی  آزمون های بین المللی برای افرادی است که قصد مهاجرت دارند و باید در

نوع آزمون ها نیز  این امکان فراهم آمده است که افراد به راحتی بتوانند در این کالس آنالین کانون زبان ایرانبگیرند.در 

 .شرکت نمایند



 

 
 

 .شوید ilireg.ir برای شرکت در آزمون های بین المللی ابتدا باید وارد سامانه✅

پس از ورود باکس آبی رنگ دوم به نام آزمون ها را مشاهده کرده و آزمون مورد نظر خود را انتخاب نمایید و در آن ✅

 .ثبت نام کنید

 :کز برگزار میشود میتوان به موارد زیر اشاره کرداز جمله آزمون های که در این مر✅

  

  (آزمون های تافل )انگلیسی 
 (ِدله )اسپانیایی 
 (ِدلف و دَلف )فرانسه  
 (تورفل )روسی  

  

 اطالعیه

 .برای رده بزرگسال تدریس می شود The ILI English Course در کانون زبان ایران کتاب های

  

  

 کانون زبان ایراننحوه مشاهده نمرات آزمون در 

مشاهده نمرات آزمون در کانون زبان ایران به صورت آنالین می باشد.به این صورت که ابتدا وارد یکی از دو 

شوید و پس از ورود به باید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نموده و دارد ناحیه کاربری  ilireg.ir و ili.ir  سامانه

 .خود شوید

 .آزمون در بخش پورتال شخصی را مشاهده نمایید سپس می توانید نمره

 :شرایط و قوانین آزمون آنالین در کانون زبان ایران

آن آشنا نیستید و یا به تازگی در  کانون زبان ایران در آزمون های آنالین خود دارای شرایط و قوانینی می باشد و اگر شما با

 :با ما همراه باشید تا این شرایط و قوانین را برایتان شرح دهیمارتباط با کانون زبان مرکز عضو شدید در این قسمت 

 .نمی باشد ( listening ) در آزمون آنالین کانون زبان ایران قسمت شنیداری



 

 
 

  هر زبان آموز مجاز به دو بار شرکت در آزمون آنالین می باشد که بیشترین نمره برای آن لحاظ می گردد

 :جدول زیر می توانید آن را مشاهده نمایید مدت زمان آزمون محدود است که در

  

 گروه بزرگساالن کالس آنالین کانون زبان ایران

 سطح تعداد سوال زمان

70 50 Basic 1, 2, 3 

70 50 Elementary 1, 2, 3 

70 50 Pre Intermediate 1, 2 

70 50 Intermediate 1, 2 

70 55 High Intermediate 1, 2 

70 55 Advance 1,2 

  

 :به آنها توجه نمایید عبارتند از آزمون آنالین کانون زبان ایران نکاتی که باید در هنگام

اگر در زمان آزمون آنالین اینترنت و یا برق شما قطع شد سعی کنید به کمک تبلت و یا گوشی وارد آزمون شده و امتحان ✅

 .خود را تمام کنید

اضافه آوردید به صفحات قبل و بعد بروید و جواب های خود را مجدد مرور زمانی که آزمون شما تمام شد اگر فرصت ✅

 .کنید

 .سواالت به صورت تکی نمایش داده میشوند و جمالت برای سواالت آن بخش تکرار می شوند reading در بخش✅

بازیابی  www.ilireg.com در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده باشید می توانید رمز خود را در سایت✅

 .نمایید



 

 
 

بعد از اتمام آزمون برای پایان دادن به آزمون باید گزینه ثبت تمامی پاسخ ها و اتمام آزمون را بزنید تا نمره خود را ✅

 .مشاهده نمایید

 .اگر در زمان آزمون مرورگر شما به عر دلیلی بسته شد می توانید مجدد به آزمون برگردید✅

 .مون مربوط به نمره کتبی است و نمره نهایی در پنل زبان آموز قابل مشاهده استنمره مشاهده شده در پایان آز✅

 .به صورت کتبی برگزرا می گردد advanced3 ،High3  ،Inter 3آزموهای ✅

** 

 پشتیبانی کالس آنالین کانون زبان ایران

ثبت نام با خطا مواجه شوند و یا گاهی مواقع ممکن است کاربران در سایت دچار مشکالت بشوند ،به طور مثال در زمان 

سرعت سایت کاهش پیدا کند .در این حالت کانون زبان ایران سیستم پشتیبانی قوی ایجاد کرده است تا با گزارش کاربران 

 .این مشکالت را برطرف نماید

ه و مشکل خود را بنویسید برای ارسال پیام به سامانه این پشتیبانی باید گزینه ارتباط با کانون زبان مرکز را انتخاب نمود

.همچنین راه های ارتباطی دیگری مانند تلفن و فکس نیز در اختیار مخاطبین قرار گرفته که ما اطالعات آن را برای شما 

 :شرح می دهیم

  

 راه های ارتباطی سامانه کانون زبان ایران

 ۳۳شماره  - خیابان فجر - خیابان استاد مطهری -تهران آدرس

 ۴ - ۸۸۳۰۸۰۳۲ - ۰۲۱ تلفن

 ۸۸۸۴۴۴۸۶ - ۰۲۱ فکس

 ۶۳۶۸ - ۱۴۱۵۵ صندوق پستی

 ۱۵۸۹۷۹۳۴۱۳ کد پستی

  



 

 
 

 

  

 اخبار پیرامون کالس آنالین کانون زبان ایران

 شیوه نامه بازگشایی هوشمند مراکز کانون زبان ایران ابالغ می شود 

، روسی ۱۰۵   ، چینی۹۹، ایتالیایی ۲۲۰۱۸۰، انگلیسی ۱۶۰۸، آلمانی ۳۲۴در حال حاضر در بخش زبان های اسپانیایی 

ها اکنون به صورت آنالین برای گروه نفر مشغول به تحصیل هستند و تمامی کالس ۱۹۱۶  و فرانسه ۸۳۳، عربی ۱۹۴

 .بزرگساالن در سامانه ادوبی کانکت و برای کودک و نوجوان در بیگ بلو باتن در حال اجرا است

 آنالین را پوشش داد کانون زبان به وسعت ایران آموزش 

آموزان در شهرهای مختلف تحت آموزش آنالین این کانون قرار گرفتند و هیچ رییس کانون زبان ایران گفت: تمامی زبان

های بهداشتی حضوری ها با رعایت تمامی پروتکلکس از آموزش جانماند، در برخی شهرها که وضعیت سفید دارد کالس

 .شودبرگزار می



 

 
 

  

 خالصه مطلب

کانون زبان ایران از قدیمی ترین آموزشگاه های زبان می باشد .در حال حاضر، بسیاری از خدمات این کانون به صورت 

از جمله امکانات این  کالس آنالین کانون زبان ایران.ارائه می گردد ilireg آنالین و از طریق سامانه اینترنتی آن به نشانی

س آنالین کانون زبان ایران، آزمون های آنالین کانون زبان پس از پایان هر ترم آموزشگاه می باشد.از امکانات دیگر کال

می باشد.ما در این مقاله تمامی خدمات ارایه شده در این سامانه را برای شما بیان کردیم و نحوه شرکت در کالس آنالین 

نالین کانون زبان نیاز به مشاوره کانون زبان را به صورت مفصل بیان کردیم.چنانچه در خصوص نحوه شرکت در کالس آ

 .توانید با کارشناسان مجرب آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل نماییدو راهنمایی داشته باشید، می 
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