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با ما خواهید بود...

معـرفــیشبکــهآمــوزش
سـازمــانفرهنگــیهنــریشهــرداریتهــران

با خرید هرکتاب و جزوه آموزشی از واحدهای آموزش سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران ،از %50تخفیف برخوردار شوید.
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به يکی از بزرگ تـرين شبکههای آموزشی پـايتخـت خـوش آمديـد!
همه ما براي ارتقاي علم ،دانش يا مهارتهاي
خود به دورهها يا کالسهاي خاص آموزشي
عالقهمند و نيازمنديم .اما پيدا کردن کالس
و دوره مناسب دردسرهای خودش را دارد.
بنابراینسازمانفرهنگيهنريشهرداريتهران
بر اساس رسالتها و ماموريتهاي خود و
نياز شهروندان ،سامانه يکپارچه نظام آموزشي
(سينا) را طراحي کرده است که بيش از 1200
دوره آموزشي را در  100مرکز (در مناطق 22
گانه تهران) ارائه ميدهد .اين شبکه آموزشي
گسترده ويژگيهايي به همراه دارد که اطالع از
آن میتواند براي شما جالب و قابل توجه باشد.

تقريبـا در همـه جـا !
مراکز آموزشي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در همه مناطق
پايتختبهشماخدماتارائهميکنند.اين،يعنياينکهتقريباماهمهجاي
تهرانهستيم!کافياستبهفرهنگسراهاوخانههايفرهنگسريبزنيد.

تقريبـا شـامل همه چيـز!

تنوع فوق العاده موضوعات و دورههاي آموزشي اين امکان
را براي شما فراهم ميآورد که با هر نوع سليقه و هر ميزان
دقت بتوانيد دوره آموزشي مورد نظر خويش را بيابيد و از آن
لذت ببريد .به عبارت ديگر بايد تالش ويژه و مضاعفي به
خرج دهيد تا نتوانید دوره آموزشي مورد نظر خود را در ميان
دورههاي آموزشي ارائه شده پيدا کنید!
در اين نظام آموزشي ،دورههای آموزشی در  4عرصه «دين و
اخالق»« ،مهارتهاي اجتماعي و فرهنگي»« ،ادب و هنر» و
«مهارتهاي عمومي و عملي» طراحی و تدوین شده است و بر
اساس گروههای زیر ،کالسهای آموزشی متنوعی برگزار میشود.
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براي اطالع از اسامي و مشـخصات مراکز آموزشي تابعه نيز ميتوانيد به
 sina.farhangsara.irمراجعه کنيد يا با سامانه  1837تماس
بگيريد .البته آدرس این  100مرکز را نیز در بخش پایانی همین دفترچه
میتوانیدمشاهدهکنید.

قرآن و حديث ،بـاوریابی اسـالمی ،زیست اخـالقی ،فقه و
زندگی ،تـاريخ ،گفتمان انـقالب اسـالمي ،نغمـههاي دينـي،
مهارتهاي اجتماعي ،فرهنگ ،آداب و مهارتهاي شهرنشيني،
ادبيـات ،هنرهاي صنـاعي و سنتـي ،هنرهاي تجسـمي ،هنرهاي
نمايشـي ،هنرهاي موسيقيايي ،تغذيه و بهـداشت و سـالمت،
روزنامهنگاري و روابـط عمـومي ،نجوم ،رايـانه ،زبانهاي
خارجي ،ورزش و آفرينشهاي خانگي .براي اطالع کامل از
فهرست تفصيلي همه عناوين دورههاي آموزشي ارائه شده در
نظام آموزشي سينا نیز به  sina.farhangsara.irمراجعه
کنيد.
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تقريبا برای همه جور افراد!
شما به عنوان يک کودک ،يک بزرگسال ،يک مهندس ،يک
هنرمند ،يک خانهدار ،يک زوج خوشبخت ،يک زوج کمتر
خوشبخت ،يک مادر ،يک پدر ،يک کارشناس اجتماعي،
يک آسيبديده اجتماعي ،يک خواستگار ،يک نوجوان ،يک
سرپرست خانوار ،يک کاسب و حتي يک پزشک متخصص نيز
ميتوانيد دوره آموزشي مورد نياز خود را در اين شبکه بيابيد.
هرچند تالش اصلي بر بهره برداري عموم مخاطبان از دورههاي

ارائه شده است ،اما ارائه دورههاي تخصصي ويژه گروههاي
مرجع نيز فراموش نشده است.
در واقع نظام آموزشي سينا و دورههاي آن بهگونهاي برنامهريزي
شده است که طيف گسـتردهاي از مخاطبان را پوشـش ميدهـد.
کودکان  4سـاله تا سالمندان محترم ميتوانند از دورههاي
آموزشي خاص خود بهره ببرند.

هم عمومـی ،هم کاربـردی ،هم تخصصـی!
توجه به نياز مخاطب مهمترين محور برنامهريزي و طراحي دورههاي آموزشي بوده است که عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي عمومي و
مهارتي شهروندان ،طراحي ساده و قابل استفاده براي عموم مخاطبان ،شاخصهاي علمي و استاندارد محتوايي در این دوره ها کامال رعايت
شده است .تمامي دورههاي ارائه شده در نظام آموزشي سينا به تاييد کارگروههاي تخصصی و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي معتبر رسيده
است تا خيالتان از هر جهت راحت باشد.

با خرید هرکتاب و جزوه آموزشی از واحدهای آموزش سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران ،از %50تخفیف برخوردار شوید.
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همــه جـا ،يکســان و يکجـور!
البته بايد بگوييم با وجود اينکه نظام آموزشي سينا در بيش
از  100مرکز در  22منطقه تهران گستردگي دارد ،اما همه
عناوين دورهها و سرفصلهاي آموزشي در همه اين مراکز به
صورت يکسان ،استاندارد و بر اساس يک «نظام متمرکز»

فــقـطبــرایماســـت!

تمامــي عناويــن دورههــاي آموزشــي ارائــه شــده در مراکــز
وابســته بــه ســازمان فرهنگــي هنــري شــهرداري تهــران ،به

عرضه ميشود .به عبارت ديگر جابهجايي شما از يک مرکز
آموزشي به مرکز آموزشي ديگر خللی در روند يادگيري و
ادامه فرآيند آموزشي شما ايجاد نميکند تا شهروند هر نقطهاي
از تهران که هستيد بتوانيد از ادامه آموزش لذت ببريد.
صــورت ویــژه و فقــط در ايــن مراکــز ارائــه ميشــود .بــه
عبــارت ديگــر دورههــاي آموزشــي در ايــن شــبکه آمــوزش
داراي طراحــي انحصــاري و مختــص بــه خــود هســتند.

زندگی آموختنی اســت!
از جمله مهمترين ويژگي نظام آموزشي سينا طراحي
و ارائه دورههاي گروه «مهارتهاي اجتماعي» و
«فرهنگ ،آداب و مهارتهاي شهرنشيني» در 222
عنوان دوره آموزشي است.
بسـتههاي آموزشـي مهـارتهاي فـردي ،بيـنفردي،
مهارتهـاي بيـن زوجين ،فرزندپروري و مديريت
خانواده ،مهارتهـاي مشارکت اجتماعي ،مهارتهاي
کارآفريني و کاريابي ،مهارتهاي شهروند الکترونيک
و سرمايهگذاري شهري ،مهارتهاي روزنامهنگاري و
سواد رسانهاي نيازهاي آموزشي شما را به بهترين نحو
پوششميدهند.
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احــراز صــالحيـت مـربيــان از مــا،
آمـوزش و یـادگیــری بهـرت از شــام!
در بخش آموزشهاي حضوري نظام آموزشي سينا ،بيش از  3000مربي و
مدرس مشغول فعاليت هستند .تمامي اين مربيان اعتبارنامه تدريس دارند.
در واقع اعتبارنامه تدريس براي مربياني صادر ميشود که از چندين مرحله
آزمون کتبي و مصاحبههاي تخصصي و علمي ،موفق و سربلند بيرون آمده
باشند.
بر اساس برنامهريزيهاي صورت پذيرفته ،بيشتر مربيان در هنگام تدريس
و در طول هر ترم آموزشي نيز از سوي ارزيابان و ناظران آموزشي مرکز
آموزش مورد ارزشيابي مستمر قرار ميگيرند .بنابراين شما ميتوانيد مطمئن
باشيد که بهترين مربيان آموزشي پايتخت به شما آموزش ميدهند.

ثبتنام؛آسان،هامهنگ،پيرشفته!
با استقرار سامانه سينا در همه مراکز تحت پوشش ،فرايند
ثبت نام شما آسان شده است .عالوه بر اين که امکان ثبت نام
به صورت آنالين فراهم شده ،فقط کافي است يک بار با
وارد کردن کد ملی خود در يکي از مراکز ثبت نام کنيد

تا براي مراجعههاي بعدي و ثبت نامهاي بعدي حتي در
مراکـز مختلف ديگر تحتپوشش ،بينياز از ارائه اطالعات
و مشخصات خود باشيد .فقط با ارائه کد ملي خود ،تمامي
مشخصات و سوابق آموزشي شما در دسترس خواهد بود.

گواهـینامههـای دارای اصـالت
هر چند تمامي سوابق آموزش شما در سامانه سينا ثبت و بايگاني ميشود،
اما پس از گذراندن موفق هر دوره آموزش و در صورت تمايل ،براي شما
گواهينامه آموزشي صادر ميشود .اين گواهينامهها به صورت يکپارچه،
متمرکز ،مکانيزه ،داراي برچسب اطمينان و کد اصالتسنجي است.
فراموش نکنيد که در صورت تمايل به دريافت گواهينامه ،حتما در هنگام
ثبتنام اين موضوع را به متصدي ثبتنام متذکر شويد و يا اگر به صورت
اينترنتي ثبتنام ميکنيد از فعالسازي گزينه مربوط به صدور گواهينامه
مطمئن شويد.

با خرید هرکتاب و جزوه آموزشی از واحدهای آموزش سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران ،از %50تخفیف برخوردار شوید.
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آســانجستجــوکنيــد!
در سامانه سينا ( )sina.farhangsara.irشما ميتوانيد از
 3مسير دوره آموزشي مورد نظر خويش و مراکز ارائه دهنده
آن دوره را به آساني بيابيد:
 -1عنـاوين دورههـاي آموزشـي
در اين بخش شما ميتوانيد فهرست همه گروهها و دورههاي
آموزشي ذيل آن را مشاهده کنيد و با کليک بر روي هر دوره،
فهرست مراکز ارائهدهنده ،نشاني آن ،روز و ساعت تشکيل ،نام
مربـي ،ظرفيت دوره و ديگـر اطالعات مورد نظـر را بيابيـد.
 -2مراکـز ارائه دهنده دورههـاي آمـوزشي
در اين بخش شما ميتوانيد فهرست کامل مراکز آموزشي تابعه و آدرس و نشاني آن را مشاهده کنيد .با کليک بر روي نام هر مرکز ،فهرست
دورههاي آموزشي ارائه شده در آن و برنامه هفتگي مرکز را به همراه اطالعات تفصيلي مورد نياز خواهيد يافت.
 -3جستجــوي پيشرفتـه
شما ميتوانيد در اين قسمت نام دوره آموزشي مورد نظر خود را به همراه ديگر ويژگيهاي مورد نظر جستجو کنيد تا فهرست مراکز ارائه
دهنده و ديگر اطالعات تفصيلي مورد نياز خود را بيابيد.

امکان دسرتسی به پرونده
آمـوزشــی و مالـــی در هــر لحظــه
شما ميتوانيد نام کاربري و رمز عبور خود را از مرکز
آموزشي خود و يا سامانه سينـا دريافت کنيد تا پس
از آن ،به صـورت اینترنتی از طریق همیـن سامانه به
همه سوابق آموزشي و مالي خود دسترسي داشته باشيد.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با بیش از  100واحد آموزشی 74 ،خانه کودک شهر
شکوفه ها 19 ،خانه مشاوره و عرضه بیش از  1200عنوان دوره آموزشی به عنوان یکی از
بزرگ ترین شبکه های آموزشی پایتخت با شما خواهد بود.
برای اطالعات بیشتر دربـاره دوره های آموزشـی و مراکـز ارائه دهنده به  sina. farhangsara.irمراجعه کنید
یا با شامره  1837تـامس بگیرید.
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