
الھام ارغوانی
سوابق تحصیلی:

)کردستان(دانشگاه انگلیسیادبیات زبان و کارشناسی: 

ارشد: کارشناسی

هاي باستان (دانشگاه تهران)فرهنگ و زبان

)الزهرازبانان (دانشگاه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی

-دکتري: 
سوابق آموزشی:

سمت
مدت همکاري

نام سازمان / 
شرکت مجموع به ماه

ازتا

ماهسالماهسال

(دبیرستاهاي شهربهمن1368مهر1367نیمسال تحصیلی3دبیرستاندبیر 
)سنندج

مدرس آموزشگاه 
بهمن1378تابستان1374چهار سال

آموزشگاه هاي 
آبیدر و 

(سنندج)مجد

مدرس آموزشگاه 
بهار1381تابستان1379دو سال و نیم

آموزشگاه  میالد و 
تهرانگویش

یک سال و نیممدرس آموزشگاه 
دبستان دو زبانه ي بهمن1381مهر 1379تحصیلی

تهرانمنان

""

مهر1385بهار1380پنج سال

موسسه ي 
انتشارتی و 

فرهنگی ترجمه  
همزمان عصر

تهران



""
مهر1387مهر1385دوسال 

آموزشگاه    
پاسارگاد(ایران و 

تهرانکانادا)

مدرس دانشگاه 

بهمن1390مهر1388دو سا ل

دانشگاه کردستان 
پیام نور سنندج –
دانشگاه آزاد –

واحد سما سنندج

دو نیمسال مدرس دانشگاه 
مهر1391بهمن1390تحصیلی

-دانشگاه علمی
کاربردي واحد 

ولنجک

آموزشگاه پاسارگاد1395ديبهار1391مدرس آموزشگاه 

زبان فارسی ، مدرس 
سال  هفت نیمایرانشناسی  و زبان انگلیسی

تحصیلی
1395بهمن1392

مرکز زبان فارسی      
دانشگاه بین المللی 

امام     خمینی

مدرس  اصطالحات زبان فارسی 
و ایرانشناسی 

دوره ي دانش 
دانشگاه بین المللی شهریور6مرداد139311افزایی

امام خمینی

دوره هاي کالج بین زبان فارسیمدرس 
دانشگاه علوم کنوناردیبهشت1394الملل زبان 

پزشکی تهران

دوره دانش افزایی  مدرس زبان فارسی
دانشگاه شهید تیر1394آموزش زبان فارسی 

بهشتی 

دانشگاه علوم کنونتافروردین1394مدرس زبان فارسی
پزشکی تهران

دانشگاه شهید کنونتابهمن1394مدرس زبان فارسی و ایرانشاسی 
بهشتی 

تابست95تابستان95دوره دانش افزایی مدرس زبان فارسی 
ان

دانشگاه عالمه 
طباطبایی 

ترجمه هاي کنون1378هجده سالمترجم
انفرادي و شخصی

دانشگاه عالمه آذرآبان 1396دوماهمدرس ربان فارسی 
طباطبایی



سوابق پژوھشی: 
سالعنوان

1392از انگلیسیترجمه ي کتاب زنان ، جرم و مجازات در خاور میانه ي باستان : نشر پارسه

1394دو مقاله با عناوین : مهارت نوشتن و خواندن در ماهنامه ي سبا ، جامعه المصطفی 

1394مقاله : ارائه شده در همایش زبانشناسی گواتی  در کشور  هندوستان

؟-1393ترجمه ي کتاب نماد ها و نمایه ها ي این  سرزمین حاصلخیز زاگرس از انگلیسی به فارسی

دي مطالعه ي مورل منابع آموزشی زبان فارسی خارج از کشور براساس برنامه ي درسی :چکیده مقاله :تحلی
کتاب خواندن براي نوآموزان کره اي در همایش واکاوي منابع زبان فارسی

1395

یش و لھجھ درسومین ھمایش بین المللی گوچکیده مقاله : بررسی فعل مجهول در لهجه ي اردالنی 
میھا، دایره المعارف اسال

1395

لگوي برنامه پوستر : بررسی و تحلیل کتاب آموزشی چهار مهارتی آموزش زبان فارسی در چین بر اساس ا
ریزي نیشن و مک الیستر در همایش زبان فارسی مشهد

1396


