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معرفی
فراگیری زبان انگلیسی به عنوان یک
زبان بینالمللی در بسیاری از کشورها
به طورگستردهای پذیرفته شده است.
هم اکنون.بیشترین شمارگان
مستندات علمی در دنیا به دو صورت
مکتوب و دیجیتال ( با فاصله زیاد
نسبت به سایر زبانها) به انگلیسی
نوشته شده است.

مرکز آموزش زبان سینا وابسته به مؤسسه

توسعه آموزشی پژوهشی سینا با بهرهمندی از
تجربه موثر و طوالنی گروههای علمی-
پژوهشی مؤسسه در اجرای آموزش های
سازمانی اقدام به طراحی و ارائه برنامههای
آموزشی زبان انگلیسی متناسب با نیازهای
بلندمدت ،میان مدت و کوتاه مدت مدیران و
کارشناسان سازمان با هدف مهارت افزایی
ایشان نموده است

درسازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا
زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی
پذیرفته شده به طوریکه درحال حاضر
آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان
دوم دارای بیشترین فراگیر در سطح
جهان است.

مرکز آموزش زبان سینا سعی نموده
است با به کارگیری به روزترین کتاب ها
و روش های نوین آموزشی ،امکان
یادگیری زبان انگلیسی را به سادهترین
شکل در قالب برنامههای مختلف برای
گروه های کارکنان و مدیران متناسب با
اهداف سازمانی فراهم سازد.
طراحی آموزشی دوره های زبان انگلیسی
توسط مدرسین با تجربه و حرفهای انجام
پذیرفته است .ایشان با شناخت از نیاز زبان
آموزان ایرانی و آگاهی از نقاط ضعف و قوت
آنها و محدودیتهای زمانی کارکنان –به
ویژه مدیران -دقیق ترین مسیر فرایند
یادگیری را برایشان ترسیم مینمایند.

برنامههای آموزشی قابل ارائه :


دورههای عمومی زبان انگلیسی



دورههای زبان تجاری – بازرگانی



دورههای زبان انگلیسی تخصصی



کارگاههای آموزشی
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دورههای عمومی زبان انگلیسی
این دوره ها به منظور یاد گیری و بهبود  4مهارت اصلی زبانی ) )Reading, Writing, Listening, Speakingدر سطوح مختلف

طراحی شده است.
منابع درسی مورد استفاده
کتاب های Top Notch
این مجموعه ،زبان انگلیسی را با استفاده از مطالب متنوع با تمرکز بر مکالمات متداول روزمره آموزش می دهد .کتابهای
 Top Notchتمامی مولفه های الزم را برای یادگیری زبان در قالب یک بسته کامل شامل :فایل های صوتی ،فایل های
تصویری و نرم افزار به صورت تعاملی بر اساس کتابهای اصلی و تمرین ارائه میدهد.
ناشر

انتشارات Longman

سطوح دوره

از مقدماتی تا پیشرفته
Fundamental, TopNotch1,2,3

مدت زمان دوره

هر جلد از کتاب شامل دو دوره (ترم) آموزش زبان می باشد .هر ترم شامل  ۲۱جلسه آموزشی (به همراه
آزمون) به مدت  ۲۱ساعت است.

مهارت های ارائه شده تمرکز بر مکالمه های روزمره و کاربردی زبان انگلیسی ،به همراه آموزش لغات ( ،)Vocabularyبهبود مهارت
شنیداری و نوشتاری
مواد مکمل دوره

ویدیو های آموزشی ( ،)Sit Comسری کتاب های  Oxford Word Skillیرای گسترش دایره لغات ،فایل
های صوتی و نرم افزار درس
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دورههای زبان تجاری – بازرگانی
دورههای زبان بازرگانی به منظور آشنایی و بهبود توانمندی کارکنان و مدیران شرکتها برای برقراری ارتباط تجاری-
اقتصادی با شرکتهای بین المللی تدوین و برنامهریزی شده است .سطوح این دورهها طیف وسیعی از مخاطبین با سطوح
مختلف از مقدماتی تا پیشرفته را شامل می شود.
منابع درسی مورد استفاده
کتاب های Market Leader
مجموعه  ، Market Leaderیکی از مجموعه های سطح بندی شده آموزش زبان انگلیسی برای کاربرد تجاری میباشد .هر
سطح دارای  ۲۱درس کامل است .بعد از پایان هر  ۳درس ،بخشی به نام «خالصه و مروری بر درس ها» وجود دارد که مطالب
را برای زبان آموزان یادآوری میکند.
ناشر
سطوح دوره

انتشارات Pearson

از مقدماتی تا پیشرفته
Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advance

مدت زمان دوره
مهارت های ارائه شده
مواد مکمل دوره

هر جلد کتاب شامل دو دوره (ترم) آموزش زبان می باشد .هر ترم شامل  ۲۱جلسه آموزشی (به همراه
آزمون) به مدت ۱4ساعت است.
تمرکز بر مکالمه های روزمره و کاربردی زبان تجاری انگلیسی ،به همراه آموزش لغات
مرتبط ،بهبود مهارت شنیداری و نوشتاری

()Vocabulary

ویدیو های آموزشی ، ،فایل های صوتی و نرم افزار درس
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دورههای زبان انگلیسی تخصصی
دوره های زبان تخصصی به منظور بهبود توانمندی و عملکرد مدیران و کارشناسان شرکت ها و مؤسسات به منظور برقراری
ارتباط مؤثر تجاری -اقتصادی با ذینفعان ،تدوین و برنامهریزی شده است .افزایش بهرهوری کارکنان به واسطه تقویت دایره
لغات و اصطالحات تخصصی  -مرتبط با زمینه کاری -و در نهایت همگامی با علم روز دنیا از نتایج شرکت در این دوره است.
منابع درسی مورد استفاده
کتاب های Career paths

مجموعه  ،Career pathsیکی از مجموعه های سطح بندی شده آموزش زبان انگلیسی برای رشتههای خاص می باشد .هر
کتاب بالغ بر  4۴۴لغت و اصطالح تخصصی را شامل می شود .این مجموعه بیش از  ۱۴رشته تخصصی را پوشش می دهد.

کتاب های Oxford for English Careers

این کتابها دارای مجموعهای طبقه بندی شده از اصطالحات و لغات زبان مشاغل است و عنوان های آن بیش از  ۳۳حرفه
اصلی را شامل می شود.
این مجموعه رشتههای زیر را تحت پوشش قرار می دهد:
حسابداری  -هوانوردی  -بانکداری  -بازرگانی  -مهمانداری  -تجارت  -کاربری کامپیوتر  -ساختمان  -مهندسی برق و
مکانیک  -صنعت انرژی  -مالی  -فوتبال  -شغل های بیمارستانی  -هتلداری  -منابع انسانی  -فناوری اطالعات ) -(ITحقوق
 لجستیک  -پرستاری  -نفت و گاز  -پلیس  -رستوران  -خرید و فروش  -دریانوردی  -تکنولوژی  -مخابرات  -مکالماتتلفنی  -صنعت خودرو  -توریسم و گردشگری  -کشاورزی  -مشتری مداری  -بازاریابی و تبلیغات  -پزشکی  -داروسازی –
منشیگری
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خاطرنشان میشود متقاضیان برای شرکت در دوره های زبان تخصصی می بایست حداقل دارای سطح زبانی پیش متوسطه
( )Pre-Intermediateباشند.

ناشر
سطوح دوره
مدت زمان دوره
مهارت های ارائه شده
مواد مکمل دوره

انتشارات

Oxford, Express Publishing

از متوسط تا پیشرفته
هر دوره آموزش زبان (ترم) شامل  ۱4ساعت آموزشی می باشد.
تمرکز بر مکالمه های روزمره و کابردی زبان تخصصی  ،به همراه آموزش لغات ( )Vocabularyمرتبط،
بهبود مهارت شنیداری و نوشتاری
ویدیو های آموزشی ، ،فایل های صوتی
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کارگاههای آموزشی
در بسیاری از موارد متقاضیان آموزش نیازمند یادگیری بسیار کوتاه مدت و فشرده ولی با یک هدف بسیار مشخص و محدود
هستند .با توجه به اینکه بیشتر فراگیران ممکن است در طول زمان مطالب مرتبط گوناگونی را از پیش آموزش دیده باشد؛
دراین شرایط دوره های کوتاه مدت و تعاملی برای یادآوری و یا ارائه موضوعات کلیدی میتواند کارآمدترین روش برای
سادهسازی مسیر یادگیری کارکنان سازمان باشد ..بدین منظور کارگاه های آموزشی کوتاه مدت نیم روزه ( 4ساعت) با
موضوعات کاربردی شامل موارد زیر طراحی و ارائه شده است.
عالوه بر این ،کارگاه های مرتبط با حوزه فعالیت کاری سازمان ها با توجه به نیاز اختصاصی آنها با مشارکت مدیریت منابع
انسانی و آموزش سازمانها قابل طراحی و اجرا می باشد.
عنوانهای کارگاههای آموزشی



مکالمات روزمره ()General Conversation



مکالمه تلفنی ()Telephoning



آداب و تشریفات اداری ()Formal English



نامه نگاری رسمی ()Letter and Email Writing



مصاحبه شغلی ()Job Interview



انگلیسی در سفر ()English for Travel



برگزاری جلسه ()Meeting



ارائه مطلب ()Presentation



بحث آزاد ()Free Discussion



هنر شنیدن :اخبار ،پادکست ()The Art of Listening



یادگیری از طریق فیلم ()Learning Through Movies
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مرکز زبان سینا
تابستان 7931

06800060 80388600390

training@sinainst.com.

www.sinainst.com
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