سمیه زمانی
خبرنگار ،فعال اجتماعی و مدرس دورا های فن بیان ،فویندفی و...

اگر جایی را که ایستاده اید نمی پسندید ،عوضش کنید؛ شما درخت نیستید.
جیم ران ()3881 – 1158
تماس با من

درباره من
در دوم بهمن سال  1531و در امیرآباد تهران متولد شدم .اعتقااد دارم فتتاار و
کالم نیک می تواند ارتباطی متید و موثر را در کلیه شئونات زندفی شخصی و
کاری شکل دهد و از این رو ،در سالهای اخیر تاال
سخن فتتن را بیاموزم و به دیگران آموز

نماودا ام آداد درسات

دهم.

81590857939
somayezamani@gmail.com
somayehzamani_official

سوابق تحص ی ل ی
 فارغ التحص ی ل رشته خبرنگار ی  ،دانشگاا علم ی کاربرد ی خانه کارفر ،مقطع کاردان ی
 دانشجو ی رشته فردشگر ی  ،دانشگاا علم ی کاربرد ی شهردار ی تهران ،مقطع کارشناس ی
مدارک و گواهی نامه ها
 مدرک هتلداری از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و فردشگری
 مدرک فن بیان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 مدرک دورا تربیت مدرس ،دورا دوبله ،سخنوری حرفه ای و مهارت های فاردی و ارتباطاات ماوثر از وزارت فرهناگ و
ارشاد اسالمی
 دارای مجوز تدریس در ارتباطات موثر و سخنوری از شهرداری تهران
 در فرهنگسراها و مراکز آموزشی و سراهای محالت در  33منطقه تهران
فعالیت های آموزشی
 عضو هیات علمی و مدرس سازمان متخصصان و مدیران ایران
 برفزاری دورا های آموزشی فشردا تدریس هتلداری و تشریتات رفتاری وآداد رفتاری ویژا هتلداران و کارمنادان هتلهاا
در تهران و شهرستان های مختلف
 سابقه تدریس فن بیان و ارتباطات اجتماعی و دورا های mind setویژا کارآفرینان.
 برفزاری دورا های آموزشی برای سازمان خدمات اجتماعی ویژا زنان کارآفرین و سرپرست خانوادا
 برفزاری دورا های مهارتهای فردی ویژا کودکان کار
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 برفزاری دورا های تربیت مربی ویژا کودکان و نوجوانان در زمینه مهارت های ارتباطی و اجتماعی و کسب و کار

فعالیت های اجرایی
 فعالیت در روزنامه های جام جم ،مردم ساالری ،جهان صنعت ،نشریه تهرانشهر دایرا ارتباطات شهرداری تهران
 بنیانگذار آکادمی ارتباطات نوین
 بنیانگذار «رادیوکودکان کار»
 بنیانگذار صتحه مجازی «بلدیه طهران» و «رادیو دل آوا»
 مسوول روابط عمومی تاتر های سنتی تماشاخانه سنگلج
 مدیر عامل آکادمی ارتباطات نوین مدیرعامل اولین اتحادیه بانوان کشور وزارت تعاون
 داور فن بیان جشنوارا تاترشیراز-داراد
 مجری اولین جشنوارا دختران تهران در سال 1519
فعالیت های عام المنفعه و افتخاری
 همکاری با خیریه های کشوری خیریه امدادفران عاشاورا ،خیریاه بیمااری هاای العاال  ،انجمان حمایات از زنادانیهاای
آزادشدا ،بیمارستان محک ،پرورشگاا شبیر و ...
 فعال اجتماعی در حوزا کودکان و زنان بد سرپرست و بی سرپرست و کودکان کار
 مدرس افتخاری مدرسه صبح رویش
 ستیر سالمت انجمن بیماران لوپوس
 ستیر و حامی بیماران ام اس
 ستیر ،حامی و مدرس فویندفی -دختران بی سرپرست موسسه یاس
فعالیت های حوزه نشر
 مولف کتاد «معجزا بیان»
 مولف کتاد «نکات آداد رفتاری ویژا کودکان و نوجوانان»
 مولف کتاد «آنچه که والدین باید بدانند»
تقدیرنامه ها
 تجلیل و دریافت لوح سپاس در آیین روز خبرنگار از سوی شهرداری تهراندر سال 10
 تجلیل و دریافت لوح سپاس در دهه کرامت از سوی شهرداری منطقه 13
 تجلیل و دریافت لوح سپاس در روز خبرنگار از سوی معاونت فرهنگی مترو تهران
 تجلیل و دریافت لوح سپاس در هتته روابط عمومی از سوی ستارفان انجمن روابط عمومی ایران
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