
 رزومه مریم سلیمی                                                     

 
 مشخصات فردی

 ساکن غرب تهران -متأهل -6531متولد تهران، دی 

 معرفی مختصر

سابقه کار در  33سال سابقه کار در روابط عمومی )روابط عمومی بانک سپه( به طور موازی دارای  35دارای  ●

اقتصادی، دنیای اقتصاد، خبرگزاریهای فارس، نسیم و  ابرارمطبوعات و رسانه های ایران )روزنامه های توسعه، 

 تسنیم و...، مجالت هنر هشتم، روابط عمومی و...(

 دادگستری در امور روزنامه نگاری و خبرنگاریکارشناس رسمی  ●

 )ع( و مدیریت دانشگاه امام صادق مدیر هسته فناوری نرم رسانه اندیشکده فناوری نرم دانشکده معارف اسالمی  ●

 ایران -رئیس کمیته سوادهای نوین باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو ●

 و صنعت و...(عضو کمیته علمی کنفرانسهای مختلف )کنفرانس روابط عمومی  ●

پژوهشگر ارتباطی و تصویری، مدرس سوادهای نوین )رسانه ای، خبری، بصری و داده ای(، اینفوگرافیک و  ●

سابقه تدریس یک  -دیتاژورنالیسم، مدرس دانشگاههای سوره و آزاد )راهنما، مشاور و داور پایان نامه های مختلف(

 دهه )به دو صورت آزاد و آکادمیک(

گرافیک »)کتاب پشتیبان(، « سواد خبری»)آموزش و پرورش(، « تفکر و سواد رسانه ای»ای از مولفان کتابه  ●

و مولف کتاب سواد بصری )در دست انتشار طی قرارداد با انتشارات مدرسه ، آموزش و « خبری و اطالع رسان

 «پالک آبی»و « تردد بی تو»و همچنین دارای دو کتاب شعر « 3گرافیک اطالع رسان »پرورش( و از مترجمان 

» ، «اینفوگرافیک تاریخ نگاشت»داور جشنواره های مختلف تخصصی )سرپرست داوری در جشنواره های  ●

، «اطالع نگاشت» ، داور مسابقات و جشنواره های«هنرواره انقالب اسالمی روایت ایرانی»، «اینفوگرافیک رسم سرخ

خبر و رسانه وآب و »،«کتاب و رسانه»، «و رسانهآیات »، «رسانه و نیرو»، «جشنواره رسانه ای امام رضا)ع(»

چهاردهمین، پانزدهمین و شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات، جشنواره نشریات دانشگاهی طی سالهای « تاالب

 مختلف ،جشنواره مطبوعات کرمان و...(

ترویجی  –علمی  پژوهشی )نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، مطالعات رسانه های نوین( و -داور مجالت علمی   ●

 )فصلنامه رسانه( و...

مشاور ارتباطی و رسانه ای )مشاور روابط عمومی و رسانه ای معاون سابق حقوقی رئیس جمهور، مشاور اطالع  ●

رسانی و رسانه ای مدیر سابق روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارای، مشاور مدیر بین الملل پرس تی وی، 

 ...(و سبق سازمان نظام مهندسی کشاورزیمشاور رسانه ای مدیرعامل ا

 )سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی( عضو کارگروه تخصصی گرافیک کتابهای درسی ●

ارزیاب کتاب در حوزه سوادهای نوین )دیجیتال، رسانه ای و...( در سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی مکتوب  ●

 )آموزش و پرورش(

مدیریت و...( ، نویسنده مقاله و یادداشت در رشد )نوجوان، خانواده، نویسنده مقاالت در مجالت مختلف  ●

 مقاله، یادداشت و...( 07خبرگزاریها و رسانه های مختلف و از جمله مجله مدیریت ارتباطات )دارای بیش از 

 



 تحصیالت 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات )موضوع پایان نامه در حوزه دیتاژورنالیسم(،  -دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

 6511تا  6516 – 37/61نمره پایان نامه  -61:61نمره امتحان جامع:   -61:11معدل 

وع پایان نامه در حوزه نیوزگرافیک موض -)استعدادهای درخشان(61:56معدل  -دانشگاه سوره -کارشناسی ارشد گرافیک 

 6511تا  6511 – 37نمره پایان نامه  -در رسانه های آنالین 

موضوع پایان نامه در حوزه  – 61:51معدل  -واحد تهران مرکزی –دانشگاه آزاد اسالمی  -کارشناسی ارشد روزنامه نگاری 

 03/61نامه  نمره پایان  -روزنامه( 67خبرگزاری و  0گرافیک خبری در ایران )

معدل  -تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 6دانشگاه علمی کاربردی ، فرهنگ وهنر شماره  -کارشناسی روابط عمومی

    03/61معدل  –جهاددانشگاهی –کاردانی روابط عمومی   – 61نمره پروژه:  -61:30

 

 سوابق تدریس

تهران مرکز، الکترونیک، یادگار امام(، دانشگاه سوره،  سابقه تدریس در دانشگاههای آزاد اسالمی )واحد 67دارای  ●

 ، خبرگزاری فارس و...(16دانشگاه جامع علمی کاربردی )واحد 

دوره آموزشی در حوزه اینفوگرافیک و نیوزگرافیک، سوادهای نوین، دیتاژورنالیسم،  377برگزاری قریب به  ●

سازمان، نهاد، انجمن، شرکت، مرکز، دانشگاه و... اعم از  17تبلیغات، ارتباطات تصویری و... در همکاری با بیش از 

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، معاونت تبلیغات وزارت ارشاد، آموزش و پرورش )بخشهای مختلف آن 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی، سازمان دانش آموزی و...(، نیروی انتظامی، نیروی دریایی، صدا و سیما 

هیسپان تی وی، پرس تی وی و شبکه همچون  ختلف آن مانند معاونت برون مرزی صدا و سیما )بخشهای م

و...(، سازمان مدیریت و برنامه  اداره کل نظارت بر فضای مجازی صدا و سیما ،مرکز تحقیقات صدا و سیما فرانسه،

مان زیباسازی شهر تهران، ، شهرداری )مناطق مختلف تهران و شهرستان ها(، ساز)تهران و شهرستان ها(  ریزی

وزارت اقتصاد، وزارت وزارت بهداشت،  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، 

، پژوهشکده آمار، سازمان آمار، سازمان محیط زیست، مجمع و پژوهشگاه نیرو آب و برقمجتمع آموزشی  نیرو و

، دانشگاه الزهرا طباطبائی گاه تهران، دانشگاه آزاد، دانشگاه عالمهتشخیص مصلحت نظام، حوزه هنری اردبیل، دانش

)س(، دانشکده خبر، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم بهزیستی 

، ایسکانیوز، بانک مرکزی، بانک سپه، پتروشیمی جم دانشگاه علمی و کاربردی،و توانبخشی، دانشگاه سوره، 

، خبرگزاری رسا، مدرسه روزنامه نگاری خبرگزاری مهرنیکوکاری رعد، آموزشی آکادمی اینفوگرام، مجتمع 

، ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان جنگلبانی، ،سازمان تنظیم مقرراتخبرگزاری فارس، روزنامه جام جم، 

، تابناک، نمایشگاه مطبوعات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، روزنامه نوآوراناستانداری اردبیل، 

، شرکت توسن، انجمن روابط عمومی، انجمن متخصصان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبیبیمارستان بقیه اهلل، 

امام  روابط عمومی، دبیرخانه راهبری کشوری شیمی، مدرسه آموزشی بهاران، اندیشکده فناوری نرم دانشگاه

 و... . آستان قدس رضوی، گمرک، خانه مطبوعات ، جهاد دانشگاهی،صادق )ع(

)معلوالن  سالگی در حوزه آموزش ماشین نویسی، مجتمع نیکوکاری رعد 61برگزاری اولین دوره آموزشی در  ●

 سال( 3جسمی و حرکتی( )مدت تدریس 

 

 ارائه و سخنرانی 

ارائه و سخنرانی در کنفرانسهای مختلف روابط عمومی الکترونیک، سمپوزیوم روابط عمومی، کنفرانس بین المللی روابط 

عمومی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها و ... در 



حصوالت گرافیکی، گرافیک خبری و اطالع رسان )اینفوگرافیک(، موضوعاتی همچون متاورس، ارتباطات و تبلیغات، آینده م

شبکه های اجتماعی، اپلی کیشنهای تلفن همراه، بازیهای جدی، اشتراک گذاری در نگاه آینده، فناوریهای پوشیدنی، 

 اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و رسانه ، ضرورت سوادهای نوین و...

 

 حیطه مطالعاتی

سوادهای نوین، دیتاژورنالیسم، اینفوگرافیک و نیوزگرافیک، آینده پژوهی، بازیها، تحوالت تکنولوژیکی از ارتباطات تصویری، 

 و... و تصویری )موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، متاورس، اینترنت اشیاء، واقعیت توسعه یافته و...( ابعاد ارتباطی

 

 موفقیتها

کسب عنوان روزنامه نگار منتقد دولت، کسب رتبه اول در نوزدهمین، هیجدهمین و پانزدهمین جشنواره مطبوعات در 

رشته های گزارش و مصاحبه، کسب رتبه اول گزارش در جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها در حوزه مالیات، کسب عنوان 

تحقیقی در نخستین  -رتبه دوم بخش گزارش تحلیلی خبرنگار برتر از سوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، کسب 

جشنواره مطبوعات در حوزه خودرو، کسب رتبه دوم بخش گفت وگو در دومین آیین تجلیل از برترینهای رسانه، کسب 

رتبه سوم مصاحبه درجشنواره رسانه و نقد صنعت بانکداری، کسـب عنوان رتبه سوم مقاله در هفتمـین همایش روابط 

ترونیک، کسب عنوان رتبه اول بخش کاریکاتور در نخستین جشنواره فرهنگی هنری محیط زیست، کسب رتبه عمومی الک

آموزش و پرورش تهران طی دو سال پی در پی و نیز  رتبه اول کاریکاتور در سطح استان  3اول کاریکاتور در سطح منطقه 

ریز شیشه ای، کسب رتبه دوم قصه و دوم شعر در تهران، کسب رتبه اول رشته طراحی گرافیک در سومین جشنواره خاک

 دو سال پی در پی، کسب عنـوان شایستـه تقدیر در بخـش حرفه ای در نخستین جشنواره اینفوگرافیک فارسی و...   

 مقاالت

 مقاله منتشر شده در مجالت خارجی )با 1مقاله ژورنالیستی و یادداشت در مجالت ایران و حدود  07در کنار بیش از 

مقاله در مجالت علمی و پژوهشی و علمی ترویجی  1موضوعاتی همچون بالکچین، گرافیک خبری و...(، می توان از انتشار 

یسم، گرافیک خبری، گرافیک نوول، بازی خبری، لبه این شرح یاد کرد که موضوعات آنها را مباحثی همچون دیتاژورنا

 یاد کرد.تحول وسایل ارتباطی، عینک گوگل، اخبار جعلی و.. 

 

 دوره های آموزشی طی شده

دوره آموزشی طی شده بر حیطه هایی مرتبط با روابط عمومی، روزنامه نگاری، بانکداری، کاریکاتور،  677تمرکز بیش از 

تحلیل گفتمان، ایجاد و پرورش محیط خالق و تیم سازی، فنون مذاکره، تشریفات، آی تی )مهارتهای هفت گانه، نرم افزار، 

با وب سه و...(، خودآگاهی، ذهن آگاهی، تحقیق و پژوهش، آینده نگری، بازاریابی، آئین نگارش، مهارتهای رانندگی  آشنایی

 )مقدماتی و پیشرفته( و... متمرکز است.

 

 راه های تماس

 salimi1356@yahoo.comایمیل:                         71631037103موبایل: 

 اطالعات بیشتر
     https://civilica.com/p/93843/                                  https://magiran.com/R448974 

 ویکی پدیا
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