به نام ایزد فرزانگان

 مشخصات فردي


نام و نام خانوادگي  :اشكان بروج



ایمیل:



وبسایت  :آکادمي گردشگری ایران



کانال تلگرام :آکادمي گردشگری



صفحه اینستاگرام

 سوابق تحصیلی

ashkan@tourismadviser.com
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تلفن همراه 09127380368 :

www.TourismAdviser.com

@TourismAcademy
@AshkanBorouj



مربي ملي راهنمایان گردشگری ایران در فدراسیون جهاني راهنمایان گردشگری
WFTGA National Trainer of Iran



دوره کوتاه مدت آنالین گردشگری الكترونیک -دانشگاه  USIسوئیس



دیپلم هتلداری از دانشگاه  UIBاسپانیا با درجه عالي ()A+

 2014میالدی

A



دیپلم گردشگری از دانشگاه  UIBاسپانیا با درجه عالي ()A+

 2015میالدی
 2012میالدی
 2012میالدی



لیسانس مترجمي زبان انگلیسي از دانشگاه ورامین با معدل 16/75

()82-86



دیپلم ریاضي– فیزیک از دبیرستان دکتر محمود افشار با معدل 18/60

w

w
w



کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی (گرایش بازاریابي) دانشگاه عالمه طباطبایي تهران با معدل 17.36

()88-91
()79-81

 سوابق كاري


(آذر  96تا کنون)

مشاور گردشگری الكترونیک سایت لست سكند



مدیر و موسس آکادمي گردشگری ایران – آموزش و مشاوره تخصصي کسب و کارهای گردشگری



سردبیر آپارات گردشگری

( 95تا کنون)
(فروردین تا مهر )96



مدیر بازاریابي گردشگری هلدینگ صبا ایده (مجموعه سایتهای آپارات -فیلیمو -میهن بالگ و)...




پروژه شبكه های اجتماعي نهاد گردشگری تایلند در ایران

( 94تا )96

مدیر آموزش و توسعه شرکت خدمات مسافرتي ایران دوستان

( 93تا ) 94



موسس گروه راهگشایان گردشگری ایران – مشاوره و راه اندازی کسب و کارهای دیجیتال در گردشگری(راگا)

( 93تا )95



مدرس دانشگاه آزاد اسالمي –واحد تهران غرب (فنون تور گرداني)

( 93تا )94



مدرس رسمي و مدعو دانشگاه جامع علمي کاربردی
(گردشگری الكترونیک -مدیریت ارتباط با مشتری -شناخت صنعت گردشگری -بازاریابي گردشگری و هتلداری) ( 92تا کنون)


m

واحد هتل هما



واحد جهانگردی شماره 3



دانشگاه کاراد
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()95-96

( 92تا کنون)

مشاور و عضو رسمي جامعه تخصصي گردشگری الكترونیكي ایران



مدیر دپارتمان گردشگری الكترونیک آزمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه صنعتي شریف(الیتک)

( 92تا کنون)



موسس و مدیرعامل موسسه توسعه پایدار گردشگری بوم گردی (اقامتگاههای بومگردی در ایران)

( 92تا کنون)



A

مدرس رسمي دوره های گردشگری و هتلداری سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری (شناخت صنعت گردشگری و
( 92تا کنون)
گردشگری الكترونیک)
 oموسسه آوای طبیعت پایدار
 oموسسه طبیعت
 oموسسه ارسباران
 oموسسه آوای جلب سیاحان
 oموسسه فروغ تمدن کویر -قم
 oموسسه سخن آفتاب شرق  -قم
 oموسسه بهار ارتباط ایرانیان –البرز
 oموسسه آوای طبیعت گلستان -گلستان



مشاور پژوهشكده تعطیالت نو

( 89تا )92
( 90تا )92

w



عضو هیئت تحریریه و مشاور گردشگری هفته نامه تعطیالت نو

w
w



عضو هیئت مدیره انجمن صنفي راهنمایان گردشگری تهران

( 92تا )93



کارشناس گردشگری در برنامههای تلویزیوني صدا و سیمای جمهوری اسالمي ایران

( 88تا کنون)



کارشناس و پژوهشگر گردشگری در برنامههای رادیویي صدای جمهوری اسالمي ایران

( 88تا کنون)



راهنمای تورهای خروجي ( اروپا ،آمریكای جنوبي ،آسیای جنوب شرقي و استرالیا) و تورهای ورودی



همكاری با مجالت ،روزنامهها و خبرگزاریهای داخلي ایران در زمینه گردشگری و اکوتوریسم

( 87تا کنون)



خبرنگار خبرگزاری میراث فرهنگي(  ) CHNدر حوزه گردشگری ،میراث فرهنگي و اکوتوریسم

( فروردین -شهریور ) 88



کارشناس و پژوهشگر گردشگری در برنامه زنده صبح و آموزش  -شبكه آموزش



عضو هیئت تحریریه مجله ایرانا

( آبان 88تا کنون)

( خرداد -شهریور ) 88
( 87تا ) 89



عضو هیئت مدیره تعاوني یاران همراه طبیعت گردان

()87-86



تدریس دروس آشنایي با سخت افزار کامپیوتر ،آموزش ویندوز و بازاریابي حضوری در شرکت صبا سیستم

()86-85



ارائه مقاالت و ترجمه های متعدد در زمینه گردشگری در مجالت و روزنامه های داخلي

( 85تا کنون)



طراحي و اجرای تورهای فرهنگي و طبیعت گردی داخلي (برای آژانسهای قدس گشت ،آژانس اسپیلت ،موسسه اکوتور،
() 88 – 83
مارکوپولو و )...

 فعالیتهاي علمی


کارگاه تحوالت دیجیتال سفر – همایش روز جهاني گردشگری سازمان میراث فرهنگي و گردشگری تهران

(شهریور )97



سخنران درباره وضعیت سرمایهگذاری در صنعت خالق گردشگری -نشست هماندیشي بررسي فرصتها و چالشهای
(شهریور )97
سرمایهگذاری در صنایع خالق و فرهنگي – نهاد ریاست جمهوری



همبرگزار کننده جشنواره سفرنگاری دیجیتال ماکوگرام – مسابقه بالگری سفر برای منطقه آزاد ماکو

(مرداد )97




همبرگزارکننده نخستین سمینار بازاریابي دیجیتال در صنعت گردشگری و مهماننوازی – هتل الله تهران

(مرداد )97

سخنراني درباره دیجیتالیسم سفر -برنامه نیكت فرشته -شهر کتاب فرشته تهران

(خرداد )97



کارگاه گردشگری خالق و موزه – مدرسه ملي سینمای ایران و موزه سینما

(خرداد )97



کارگاه بازاریابي شبكههای اجتماعي – دوره تخصصي دیجیتال مارکتینگ دانشگاه شریف

(اردیبهشت )97
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کارگاه تخصصي گردشگری الكترونیک – موسسه آموزشي بهارستان و معاونت گردشگری استان کرمانشاه

(اردیبهشت )97



نشست تخصصي اقامتگاههای بومگردی و گردشگری غذا -مرکز پژوهشهای صدا و سیما جمهوری اسالمي ایران (اردیبهشت )97



کارگاه تخصصي استارتاپهای گردشگری -دانشگاه کاراد تهران

(اردیبهشت )97



کارگاه تخصصي فنون راهنمایان گردشگری -رشت – موسسه توسعه پایدار گیل و انجمن صنفي راهنمایان گیالن (فروردین )97



کارگاه کاربر با اپلیكشنهای سفر برای راهنمایان تورهای اروپا -انجمن صنفي راهنمایان تهران



سخنران ویژه همایش آینده وب و موبایل ایران – فناوریهای نوین گردشگری و آینده سفر

(فروردین )97
(اسفند )96



داور استارتاپ ویكند گردشگری توسعه پایدار – دانشگاه تهران




سخنران و برگزیده بخش گردشگری نخستین همایش ملي فناوریهای فرهنگي ،تولید و اشتغال -دانشگاه شریف

(بهمن )96

سخنران همایش تخصصي کارافریني در گردشگری -بنیاد ملي نخبگان تهران

(بهمن )96



کارگاه کسب و کارها و استارتاپهای گردشگری الكترونیک – موسسه آموزش عالي بهار



سخنران ویژه همایش کارآفریني در گردشگری  -روندهای نوین کسب و کارهای نوپا گردشگری  -بنیاد ملي نخبگان (دی )96




سخنران ویژه همایش لست سكند (بزرگترین قرعهکشي تاریخ گردشگری ایران) با موضوع بالگرنویسي نوین در سفر
مشاور طراحي و مدرس سه دوره آموزش تخصصي راهنمایان خروجي آژانس مسافرتي ایوار

کارگاه بازاریابي دیجیتالي و شبكههای اجتماعي در گردشگری -سمینار تخصصي بازاریابي گردشگری -سنندج
داور استارتاپ ویكند هوگر اردبیل – اردبیل

(دی )96

(آذر 93تاکنون)
(آذر)96

w
w



(دی )96

A



(اسفند )96



کارگاه تخصصي کارآفریني گردشگری و آشنایي با استارتاپهای گردشگری -دانشگاه علوم دریانوردی چابهار

(آذر)96

w



منتور بالگرنویسي و سفر دیجیتال  -رویداد تهران تراول شو

(آذر)96
(آبان )96



سخنراني درباره گردشگری غذا در نشست تخصصي گردآش 97 -مین باشگاه هنر و طبیعت -خانه هنرمندان تهران



سخنران کارگاه بازاریابي دیجیتالي و شبكههای اجتماعي در گردشگری -سمینار تخصصي بازاریابي گردشگری -تهران (آبان )96



داور استارتاپ ویكند گردشگری دانشگاه تهران – دانشكده کارآفریني

(آبان )96
(مهر )96



کارگاه آشنایي با اصول توسعه پایدار گردشگری و گردشگری پایدار– دانشكده موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان (مهر )96



مدرس کارگاه مشارکتي توانمندسازی جوامع بومي روستاهای جنگل حرا قشم -با موضوعات بازاریابي ،تیم سازی و مدیریت
(مرداد )96
ارتباط با مشتری – پروژه اکوجزیره قشم با همكاری جایكا ژاپن و موسسه ارسباران



سخنران تخصصي حوزه گردشگری برنامه تكانه (تدکس ایراني دانشگاه تهران)



مدرس کارگاه تخصصي نقش راهنمایان گردشگری در توسعه پایدار گردشگری (به زبان انگلیسي) – 17مین کنوانسیون جهاني
(دی )1396
راهنمایان گردشگری



برگزاری دوره ارتباط با مشتری ( )CRMدر گردشگری و هتلداری

( 20اسفند )95

 oآژانس ایوار -آذر  95و 96
 oاهواز -خرداد 94



برگزاری کارگاه آشنایي با بوم مدل کسب و کار و استفاده از آن در جهت کارآفریني گردشگری -دانشگاه شیراز

(آذر )95

سخنران ویژه نخستین گردهمایي کسب و کارهای نوین گردشگری در فضای مجازی -دانشگاه علم و فرهنگ

(آذر )95



داور و سخنران استارتاپ تریپ دانشگاهي دانشگاه شریف

(آبان )95



داور و سخنران نخستین استارت آپ ویكند گردشگری بوشهر – ( 14-12اسفند )94



مدرس و داور پنجمین دوره مسابقه ملي راهنمایان موزه – موزه ملک ( 29-28آذر )94
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برگزاری کارگاه تخصصي راه اندازی و آشنایي با استانداردهای اقامتگاههای بومگردی با تكیه بر اصول توسعه پایدار گردشگری :
 oسمنان -اردیبهشت ( 97همایش توانمندسازی مدیران اقامتگاه های بومگردی سمنان)
 oتهران -دانشگاه کاراد – اردیبهشت 97
 oکاشان -مرداد ( 96همایش گردشگری پایدار و اقامتگاههای بومگردی)
 oآبادان -اسفند ( 95با همكاری موسسه آوای طبیعت پایدار)
 oکرمان -شهریور ( 95با همكاری موسسه سپهر گردشگری هفتواد کویر)
 oکرج -مرداد 95
 oقشم -تیر 95



سخنران نخستین همایش کارآفریني در صنعت گردشگری ویژه مدیران و اساتید مراکز دانشگاه جامع علمي کاربردی تهران –
پژوهشكده هنر و فرهنگ جهاد دانشگاهي ( 21مهر )94



سخنران نخستین همایش گردشگری الكترونیک خوزستان – با موضوع نقش بازاریابي رسانههای اجتماعي در توسعه گردشگری و
هتلداری – اهواز ( 15مهر )94



برگزار کننده نخستین استارت آپ ویكند گردشگری در تهران (خرداد )94



مدرس نمونه مرکز جامع علمي کاربردی هتل هما (اردیبهشت )94



مربي کسب و کار در دومین استارت آپ ویكند گرگان (اسفند )93



برگزاری دوره آموزشي:



خالقیت و ایده های نوین در گردشگری – دوره  Mini MBAگردشگری در آکادمي کسب و کار نیكان ( 20اسفند )94

A



مدرس فنون میزباني و ارتباط با مشتری  -دوره آموزش سر میهمان داران و میهمان داران قطار لوکس زندگي (بهمن )93



گردشگری ،موبایل و اینترنت – روز جهاني گردشگری – نمایشگاه تخصصي سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری
در پارک آب و آتش تهران (مهر )94



فنون میزباني اساتید بین المللي ستاد علوم شناختي -نهاد ریاست جمهوری



بازآموزی راهنمایان گردشگری آژانس ایران دوستان

w



مهارتهای میزباني و ارایه خدمات گردشگری -مجموعه علیصدر همدان

w
w



چگونه هوشمند سفر کنیم؟ ( معرفي اپلیكشنها و وبسایتهای راهنما و مشاور سفر) – نهمین گردهمایي راهنمایان گردشگری
ایران ( 1اسفند )94

(دی )93
(آبان )93

(مرداد )93



برگزاری کارگاه :چگونگي حضور کسب و کارهای گردشگری در رسانه های اجتماعي آنالین -دومین کنفرانس گردشگری
(مهر)93
الكترونیک – تهران



برگزاری کارگاه :نقش رسانه های اجتماعي آنالین در توسعه گردشگری و هتلداری -اولین کنفرانس علمي بینالمللي توسعه
(مهر)93
گردشگری جمهوری اسالمي ایران – مشهد



سخنران پنل برنامه ریزی منطقه ای با تكیه بر جوامع بومي و معرفي اقامتگاه های بوم گردی به عنوان نمونه موفق اقامتگاه ای
(مهر)93
جامعه بنیاد -اولین سمپوزیوم بین المللي توسعه گردشگری پایدار –تهران



سخنران پنل تخصصي نخستین مستر کالس یک روزه شبكههای اجتماعي در گردشگری و هتلداری با همراهي خانم Kari n
(خرداد)93
 Elgin -مشاور ارشد بازاریابي الكترونیكي و برند الكترونیكي سازمان UNWTO



سخنران و مدرس توسعه پایدار گردشگری دوره بازآموزی کارشناسان طبیعت گردی سازمان های میراث فرهنگي ،صنایع دستي
(خرداد)93
و گردشگری کل کشور



WFTGA- HANDS ON TOURIST GUIDING CERTIFICTAE



سخنران علمي اولین کنفرانس گردشگری الكترونیكي ایران -نقش تجهیزات الكترونیكي هوشمند در گردشگری



مقاله علمي – پژوهشي  Iran’s Desert Lodges and Sustainable Tourism Developmentدر ژورنال اکوتوریسم
(مرداد )1392
ایران -مرکز  DAADآلمان



مقاله علمي -ترویجي استانداردسازی اقامتگاه های بوم گردی ایران -رتبه سوم نخستین کنفرانس بینالمللي استانداردسازی در
(بهمن )1391
صنعت گردشگری و صنایع وابسته



لوح و کارت راهنمایان فرهنگي ایرانگردی و جهانگردی از موسسه گردشگری "ایفاچي کار" زیر نظر دانشگاه جامع علمي و
کاربردی با معدل 100/89



لوح و کارت راهنمایان طبیعت گردی از" موسسه طبیعت" زیر نظر استاد محمد علي اینانلو



اخذ مدرک در کارگاه کوتاه مدت راهنمایان تورهای خارجي ( 16ساعت)



اخذ مدرک از دومین همایش برند گردشگری



اخذ لوح تشویق و قدرداني از سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری ایران برای:

(آبان )92

با معدل 100/90
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اخذ مدرک در کارگاه کوتاه مدت آموزشي – تخصصي اکوتوریسم ( 16ساعت)

 2014میالدی



همكاری در پروژه  1001مسیر گردشگری ایران



ایدهپرداز و مجری پروژه تقویم جشنواره ها و آیین های سنتي ایران



خبرنگار منتخب حوزه گردشگری



پژوهشگر و تدوینگر آییننامه استانداردسازی اقامتگاه های بوم گردی ایران

()93

 تسلط به زبان انگلیسی (خواندن – نوشتن – مكالمه)  :کامل
 تسلط به كامپیوتر




مدرس و مشاور تخصصي کسب و کارهای نوپا گردشگری و گردشگری الكترونیک



مدرس و مشاور تخصصي بازاریابي گردشگری و هتلداری

w



مدرس و مشاور تخصصي اقامتگاه های بومگردی و توسعه پایدار گردشگری

w
w

 فعالیتهاي تخصصی

A

تسلط کامل در:
 oسخت افزار ،نصب ویندوز و رفع عیوب کامپیوتر
 oویندوز ،مباني مقدماتي و پیشرفته کامپیوتر
ICDL o
 oاینترنت
 oشبكه های اجتماعي



رتبه دوم بخش ایده های نو با معرفي کمپین شبكه های اجتماعي  #DiscoverPersiaدر دومین جشنواره ملي مشارکت
گردشگری (مهر )1394



تدوین آیین نامه اقامتگاه های بوم گردی ایران برای سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری



طراح و مجری کتابچه راهنمای مسیریاب ایران



نگارنده کتاب مسیرهای گردشگری تهران



همكاری در ترجمه و ویراست کتاب راهبردهای سازمان جهاني جهانگردی برای سال 2011



همكاری در ترجمه کتاب میراث معنوی



حضور و بازاریابي در نمایشگاه بینالمللي گردشگری و هتلداری ایران



عضو تیم اجرایي  9دوره جشن راهنمایان گردشگری ایران



عضو تیم اجرایي و برگزیده بخش نوشتاری اولین جشنواره سفرنامه نویسي ناصر خسرو قبادیاني



عضو تیم اجرایي دومین همایش برند گردشگری در ایران



مشاور و پژوهشگر گروه خوشه سار بومگردی



عضو انجمن صنفي راهنمایان گردشگری تهران با شماره 10051



همكاری در پروژه های گردشگری سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری
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