نام ونام خانوادگی  :افسانه احسانی
استاد درس :اکوتوریسم و فنون راهنمایان تور
سوابق تحصیلی:
کارشناسی زیست شناسی(شهید بهشتی) و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی
توریسم(علوم تحقیقات)
زمینه های کاری:
 اکوتوریسم -توریسم -جامعه بومی مدیر آموزشی موسسه اکوتورایران1831-1831 مدیر آموزشی موسسه آوای طبیعت پایدار  1831تاکنون مدرس رسمی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری عضو سابق هیات مدیره جامعه راهنمایان تور عضو کارگروه آموزشی کمیته ملی اکوتوریسم عضو گروه برنامه ریزی درسی و استاندارهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای سال 1831 عضو کارگروه مشترک اکوتوریسم کمیته ملی طبیعت گردی و بخش کمک های کوچکتسهیالت محیط زیست جهانی سازمان ملل متحد
 عضو گروه همکاری های منطقه ای زنان خاورمیانهWomen Alliance For (WAVE)Virtual Exchange

دوره های آموزشی مرتبط :
راهنمای طبیعت گردی ،مدیریت فنی ،فروش بلیط هواپیما) ،( ticketingدوره آموزشی مدرسین درس
فنون راهنمایان تور و درس اکوتوریسم ،دوره آموزش مدرسین فنون راهنمایان تور دانشگاه
NHTVهلند ،دوره آموزشی مربیگری سازمان فنی و حرفه ای در زمینه گردشگری ،کنفرانس های ملی و
بین المللی اکوتوریسم

فعالیت های انجام شده:
 طراحی و اجرای پروژه توانمندسازی بانوان روستای شیب دراز و برکه خلف جهت تولید و عرضهصنایع دستی کاربردی برای کمک به محیط زیست(هنر برای حفاظت از طبیعت و فرهنگ) با
همکاری بخش کمک های کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی سازمان ملل متحد
 طراحی و اجرای پروژه تهیه شناسنامه صنایع دستی عشایر استان تهران(با هدف ایجاد معیشتمکمل برای خانوارهای عشایری وکاهش اثرات منفی حضور دام در منطقه)
 مشارکت در پروژه اکوتوریسم روستای شیب دراز(با همکاری بخش کمکهای کوچک تسهیالتمحیط زیست جهانی سازمان ملل متحد و منطق آزاد قشم)
 مدرس دوره مدیریت جهانگردی دانشگاه  TAFEاسترالیا سال (1831تهران و اهواز) تدریس درس های اکوتوریسم و فن راهنمای گشت در موسسات آموزشی تدریس درس فن راهنمای گشت در دانشگاه عالمه طباطبایی مدیریت اجرایی جزوات آموزشی دوره راهنمایان طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی،صنایعدستی و گردشگری
 مشارکت در پروژه ژئوپارک جزیره قشم( فعالیت های مشارکتی بانوان  -کودکان و نوجوانان ) مدیرپروژه هنربرای حفاظت از طبیعت و فرهنگ روستای سلمان آباد ورامین(روستای عشایرنشیناستان تهران)با همکاری اداره امور عشایر استان تهران و گروه همکاری های منطقه ای زنان
خاورمیانهWAVE
 مدیر پروژه ایجاد طرح کسب و کار پایدارباتکیه صنایع دستی برای حفاظت از منابع طبیعی(هنربرای حفاظت از طبیعت و فرهنگ)استان خراسان جنوبی در روستاهای
تاجمیر،کسراب،نازدشت،حجت آباد ،همت آباد درمحدوده پروژه بین المللی ترسیب کربن-با
همکاری سازمان ملل متحد و سازمان جنگلها و مراتع

تالیفات:
کتاب شناسنامه صنایع دستی عشایر استان تهران
کتاب گردشگری افتخار ماندگار
مشارکت در تدوین جزوه آموزشی اکوتوریسم دوره راهنمایان طبیعت گردی
ارائه مقاالت علمی:
کنفرانس Advance in Hospitality and tourism Marketing and Management
استانبول()Jun-1111
کنفرانس  Global Ecoسیدنی)(November 1111
کنفرانس  Responsible Tourismعمان -مسقط()October-1111
کنفرانس  Responsible Tourismبرزیل-سائوپائولو()June-1111
کنفرانس ژئوپارک های جهانی()GGNدر کشورژاپن-شیمابارا()May-1111
کنفرانس ژئوتوریسم ایران -آلمان –دانشگاه گیسن()September-1111
کنفرانس گروه- Women Alliance For Virtualآذربایجان-باکو()November-1111
چاپ مقاله در مجله علمی -پژوهشی سرزمین-دانشگاه علوم تحقیقات -با عنوان تاثیر اقامتگاه های محلی
برارتقاءسطح زندگی جامعه محلی(با تکیه بر روستای گرمه و شیب دراز)
سایر مقاالت:
ارائه مقاله در همایش ملی اکوتوریسم  -زنجان 1831
ارائه مقاله در پنجمین همایش ملی انجمن های علمی ،دانشجویی زیست شناسی 1833
ارائه مقاله در کنفرانس صنایع دستی -دانشگاه تبریز1831-
ارائه مقاله در سمینار تغییرات محیطی توسعه گردشگری و کاهش فقر-دانشگاه عالمه 1831
ارائه مقاله در سمینار سفیران مرز پرگهر -دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پاییز1831
سخنرانی در زمینه شیوه های کارآفرینی بانوان در مناطق روستایی-دانشگاه الزهرا-پاییز 1831
مقاالت مختلف در مجالت گردشگری(ایرانا،سفر،صاعقه،گردشگر،تعطیالت نو،آریانا گردشگر و)...
فعالیت های رسانه ای:
مدعو در برنامه روز از نو-شبکه  ،1عمق آب-شبکه آموزش،صبح عالی به خیر-شبکه ،1سالم تهران -
شبکه ،5شبکه برون مرزی العالم،الکوثر و سحر
برنامه های رادیویی:اقتصاد،فرهنگ  ،جوان ورادیوی بین المللی صدای آشنا

افتخارات:
راهنمای برتر گردشگری اولین جشن راهنمایان گردشگری ایران
دریافت تقدیر نامه از بخش کمکهای کوچک تسهیالت محیط زیست جهانی سازمان ملل متحد
بابت فعالیت های داوطلبانه و مشارکتی
دریافت تقدیرنامه از سازمان محلی بانوان پروژه "هنر برای حفاظت" روستای شیب دراز و برکه
خلف
لوح تقدیر از فرهنگنامه کودکان و نوجوانان برای داوطلبانه آموزشی کودکان و طبیعت
لوح تقدیر از سازمان دانش آموزی کشور برای فعالیت های آموزشی مرتبط با طبیعت برای دانش
آموزان
لوح تقدیر از دانشنامه جهان اسالم برای مشارکت در اجرای سفرهای علمی
عضو افتخاری انجمن زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی

