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 تماس با من  درباره من

اعتقداد دارم فتتدار و مد م  و در امیرآباد تهران متولد  دد م   1531در دوم بهمن سال 

نیک می توان  ارتباطی متی  و موثر را در ملیه دئونات زن فی دخصی و ماری دکل 

ده  و از این رو، در سالهای اخیر ت ش نموده ام آداب درست سخن فتتن را بیداموزم 

  و به دیگران آموزش دهم 

81590857939  

somayezamani@gmail.com  

somayehzamani_official  
 

 

 یلیسوابق تحص

 یخانه مارفر، مقطع ماردان یماربرد یدانشگاه علم ،یردته خبرنگار لیالتحص فارغ 

 در مقطع ماردانی یحرفه ا یفرددگر التحصیل ردتهارغ ف 

 در مقطع ماردناسی م یریت هتل اری  ردتهالتحصیل رغ فا 

 هانامهمدارک و گواهی

 ی، صنایع دستی و فرددگریفرهنگ راثیاز سازمان م یم رک هتل ار  

 یارداد اس م فرهنگ و از وزارت انیم رک فن ب 

 اس می و ارتباطات موثر از وزارت فرهنگ و ارداد یفرد یو مهارت ها یحرفه ا یسخنور، م رس ،دوره دوبله تیم رک دوره ترب 

 تهران  یاز دهردار یدر ارتباطات موثر و سخنور سیمجوز ت ر یدارا 

 منطقه تهران 33مح ت در  یو سراها یفرهنگسراها و مرامز آموزد در 

 آموزشی فعالیت های

 رانیا رانیو م رس سازمان متخصصان و م  یعلم اتیعضو ه 

 تهدران و  در هتلد اران و مارمند ان هتلهدا ژهیوی داب رفتارآو یرفتار تاتیو تشر یهتل ار سیت رفشرده  یآموزد یدوره ها یبرفزار

 ی مختلفدهرستان ها

 یو دوره ها  یو  ارتباطات اجتماع انیفن  ب سیسابقه ت رmind set نانیمارآفر ژهیو  

 و سرپرست خانواده نیزنان مارآفر ژهیو یسازمان خ مات اجتماع یبرا یآموزد یدوره ها یبرفزار 

 مودمان مار ژهیو یفرد یمهارتها یدوره ها یبرفزار 

 سمیه زمانی
 ... و ین فیفو ان،یفن ب یو م رس دوره ها یخبرنگار، فعال اجتماع

 . دیستیشما درخت ن د؛یعوضش کن د،یپسند ینم دیا ستادهیرا که ا ییاگر جا

 (3881 – 1158) ران میج



 3 رزومه فعالیت های سمیه زمانی

 

 و مسب و مار یو اجتماع یارتباط یمهارت ها نهیزم درمودمان و نوجوانان  ژهیو یمرب تیترب یدوره ها یبرفزار 

 

 اجرایی فعالیت های

  طهران هیبل  نیرسانه آن  یمانال خبرو موسس م یر 

 رانیا هیبل  نیرسانه آن  یخبر گاهیپاسس وم و ری م 

 تا منون 1781بت ای سال ز اا (رانیروزنامه صبح ا)روزنامه راه مردم  یاجتماع - یدهر سیسرو ریسردب 

  1781 وریروزنامه راه مردم از دهر رمسئولیم 

 تهران یارتباطات دهردار رهیتهرانشهر دا هینشر، صنعت جهانی، ساالر مردم، جم جامی در روزنامه ها تیفعال 

 نیارتباطات نو یآمادم بنیانگذار 

  مودمان مارویراد»بنیانگذار» 

  دل آوا ویراد»و « طهران هیبل »بنیانگذار صتحه مجازی» 

 تماداخانه سنگلج یسنت یتاتر ها یمسوول روابط عموم 

  بانوان مشور وزارت تعاون هیاتحاد نیاول رعاملیم  نیارتباطات نو یعامل آمادم ریم 

 داراب-رازیجشنواره تاترد انیداور فن ب 

 1519در سال  جشنواره دختران تهران نیاول یمجر 

 مل مشور یمسافرت یدر حوزه آژانس ها رانیا یص  سال فرددگر میسمپوز نیاول ییاجرا ریدب 

 (یماربرد ی)وابسته به دانشگاه علم یدر پژوهشگاه فرددگر یماربرد یدانشگاه جامع علم ن هینما 

 عضو یفرهنگ اه ا جیتروانتظار  وانیجشن بزرگ  نتس در ا یبرفزار 

 لیاسدماع ی:  بده مدارفردانیمش جمعه ،مرزبان یهاد یبا فل سرخ  به مارفردان اهسته هایم یرروابط عمومی و مشاور رسانه ای تئاتر 

 و     صبحانه افتیض،  به نام  اوهه یمرد، الرجال قحط،  دلبر اقا، اورنگ رنگین، ژهیناصر آو یبه مارفردان ل ای یدب طوالن ،خلج

 مطرح گرانیبا باز یاختصاص یمصاحبه ها 

 فعالیت های عام المنفعه و افتخاری

 مارستانیب، آزادد ه یهایاز زن ان تیحما انجمن، الع ج یها یماریب هیریخ، ام ادفران عادورا هیریخ یمشور یها هیریبا  خ یهمکار 

 و     ریدب  پروردگاه، محک

 تهران یمارتن خواب ها در فرمخانه ها و خوار فاه ها ریمودمان مار  و مودمان د ژهیو هیریخ یجشن ها یبرفزار 

 محروم یدهرها ومودمان و نوجوانان  تهران  ژهیو ییو قصه سرا یمتابخوانفرهنگ  جیخصوص ترو دربا  اداره ارداد تهران  یهمکار 

  و مودمان مار مودمان و زنان ب  سرپرست و بی سرپرستفعال اجتماعی در حوزه 

 شیم رسه صبح رو یم رس افتخار 

 لوپوس مارانیس مت انجمن ب ریست 

 ام اس مارانیب یو حام ریست 

 اسیسرپرست موسسه  یدختران ب- ین فیو م رس فو یحام، ریست 
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 فعالیت های حوزه نشر

  انیمعجزه ب»مولف متاب» 

 مودمان و نوجوانان ژهیو یداب رفتارآنکات »متاب   مولف» 

 ب انن   یبا نیآنچه مه وال »متاب   مولف» 

 تقدیرنامه ها 

 10تهران ر سال  یدهردار یروز خبرنگار از سو نییدر آ و دریافت لوح سپاس لیتجل 

 13منطقه  یدهردار یدر دهه مرامت از سو و دریافت لوح سپاس لیتجل 

 مترو تهران یمعاونت فرهنگ یدر روز خبرنگار از سو و دریافت لوح سپاس لیتجل 

 رانیا یستارفان انجمن روابط عموم یاز سو یدر هتته روابط عموم و دریافت لوح سپاس لیتجل 

 ازاد  یزنان زن ان و یاجتماع بیزنان در حوزه اس یفزاردگر و حام بعنوان  0 منطقه یاز دهردار و معاونت اجتماع ریلوح تق  افتیدر

 د ه

 فزاردگر نمونه و فعال در حوزه رسانه بعنوان  1از دهردار منطقه  ریلوح تق  افتیدر 

 یها  یوبازد  13منطقه  یاجتماع یها بیحوزه اس درنمونه  ریّعنوان فزاردگر و خ به 13منطقه  یمعاونت اجتماع از ریلوح تق  افتیدر 

 13م اوم و حضور منظم در منطقه  ی انیم

 فزاردگر قلب تهران نیبهتر بعنوان در هتته تهران  13دهردار منطقه  از ریلوح تق  افتیدر 

 یاپیبعنوان فزاردگر و خبرنگار در دو سال پ کیاز دهردار منطقه  ریلوح تق  افتیدر 

 پامبانان منطقه ژهیجشن و ییبرپا وفزاردگر نمونه  بعنوان 17از دهردار منطقه  ریلوح تق  افتیدر 

 


