پیشهنامه )رزومه)
تهران – خیابان آزادی-میدان حبیباللهی-بلوار تیموری غربی-جنب ایستگاه مترو دانشگاه صنعتی
شریف –پالک – 531طبقه – 1واحد 51
تماس125-66131566 :
نمابر125-66131635 :
کدپستی5655651651 :
وب سایتiftga.com :
ایمیلiftga2152@gmail.com :

هویت سازمانی:
به موجب ماده  535قانون کار جمهوری ا سالمی ایران در تاریخ  31بهمن  / 5365شماره ثبت 32-2/5-133 :در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

هویت بصری
ترکیبی از نقش یك بال که الهام گرفته شده از نگارگریهای ایرانی و نقوش ترنجی گنبد مسجد شیخ
لطفاهلل اصفهان که بال به سفر اشاره دارد و نقوش نمادی هستند از وحدت در کثرت اعضا

معرفی
"کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور") ( IFTGA
در بیشتر کشورهای دنیا به ویژه در قاره اروپا ،دیری است که راهنمایان گردشگری جایگاه اجتماعی
و حقوقی خود را یافتهاند .در ایران سالهای اخیر نیز ،تالشهای ب سیاری برای ایجاد شرایط مطلوب و
فراهم آوردن جایگاهی منا سب برای راهنمایان انجام شده که از آن جمله میتوان به پایهگذاری و
شكلگیری انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری در استانهای مختلف کشور اشاره کرد.
ا صفهانیهای پی شرو ،نخ ستین انجمن صنفی راهنمایان گرد شگری را در سال  5326تأ سیس کردند.
کمی بعد ،انجمن راهنمایان گردشگری در ا ستانهای فارس و کرمان نیز ت شكیل شد و سپس در سال
 ، 5355انجمن صنننفی راهنمایان گردشننگری اسننتان تهران آغاز به کار کرد .به مرور ،با برگزاری
گردهمایی سالیانه راهنمایان گرد شگری ،شوق پیو ستن به این جمع بی شتر شده و هر سال تعداد
انجمنهای استانی ثبت شده نیز افزایش یافت.
در ادامه ،به منظور همبستگی بیشتر راهنمایان کشور و همراستایی فعالیتهای انجمنهای استانی و
نظر به اینكه ح ضور در مجامع جهانی و ع ضویت در فدرا سیون جهانی راهنمایان گرد شگری ،یكی از
راهكارهای کلیدی برای معرفی ایران و بازنمایی ظرفیتهای گردشگری کشور است،
در سومین جشن راهنمایان در تبریز ایده تشكیل کانون مطرح شد و پس از برگزاری جلسات تبادل
نظر ،همفكری ،رایزنیها و پیگیریهای اداری م ستمر ” ،کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان
گرد شگری سرا سر ک شور “ ) (IFTGAدر تاریخ  5365/55/31و به شماره  32-2/5-133در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسید و موجودیت و فعالیت آن ،به طور رسمی در ششمین جشن
راهنمایان در اورمیه اعالم شد.
کانون ،ت شكلی غیرانتفاعی ا ست که برای همافزایی فعالیتهای اع ضا و یكپارچگی و بهینه سازی
اقدامات آنان در جهت بهرهمندی از امكانات و فرصتها به صورت موثر ،شكل گرفته است.
مطابق آنچه در ا سا سنامه کانون ذکر شده ،ایجاد جایگاه حقوقی و قانونی برای ت شكلهای صنفی
ا ستانی ،برگزاری برنامههای آموز شی و ارتقای سطح دانش اع ضا ،فعالیت در را ستای بهبود شرایط
شغلی و تأمین ت سهیالت و رفاه برای اع ضا ،تدوین آییننامهها و ارائه نظر م شورتی و حقوقی در
خ صوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قانونکار و حقوق قانونی راهنمایان گرد شگری ،برگزاری

گردهماییهای فرهنگی ،سمینار و بزرگدا شت ،نمای شگاه و هفته فرهنگی و همچنین ایجاد ارتباط با
سازمانهای بینالمللی ،در دستورکار قرار دارد.
همزمان با آغاز فعالیت ،کانون به عضویت فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری ) (WFTGAدرآمد
و مدت کوتاهی پس از ع ضویت ،با دعوت از مدر سان برتر فدرا سیون ،نخ ستین برنامه آموز شی هفت
روزه با عنوان » «Hands on Tourist Guiding Courseرا با حمایت مالی و همكاری دفتر خدمات
مسافرتی ایوار و با حضور  21تن از راهنمایان گردشگری برگزار کرد.
در ادامه فعالیت ها ،کانون برای معرفی ایران به جامعه جهانی گردشننگری ،با پیشنننهاد میزبانی
هفدهمین کنوان سیون راهنمایان ،در شانزدهمین گردهمایی فدرا سیون جهانی راهنمایان گرد شگری
شرکت کرد و با تفاوت قابل توجه آرا ،در این رقابت پیروز شد .این پیروزی شایان توجه ،نتیجه همدلی
و همراهی راهنمایان گردشننگری کشننور از اسننتانهای مختلف و نویدبخش آینده روشننن صنننعت
گردشگری ایران است.
در زمان تأ سیس کانون 52 ،انجمن صنفی در ا ستانهای مختلف م شغول انجام وظایف صنفی خود
بودند .هیئت مدیره دوره نخ ست کانون را ا ستانهای تهران ،یزد ،کرمان ،فارس ،اردبیل و اع ضای
علیالبدل را ا ستانهای ا صفهان و گیالن ت شكیل میدادند و از آنجا که مدت م سئولیت بازرس در
کانون یك ساله ا ست ،ا ستانهای خوز ستان و خرا سان ر ضوی به ترتیب ،بازرس ا صلی و بازرس
علیالبدل برای سال نخست بودند و استانهای همدان و خوزستان برای سال دوم جایگزین شدند.
دو سال بعد ،یعنی در سال  21 ، 5363انجمن صنفی ا ستانی به ع ضویت کانون درآمده در انتخابات
دوره دوم تهران ،یزد ،اردبیل ،اصفهان و کرمان ،ترکیب هیئت مدیره را تشكیل دادند که تا اسفند ماه
 ، 5361عهدهدار این مسئولیت خواهند بود .استانهای آذربایجان شرقی و فارس ،اعضای علیالبدل
ه ستند؛ ا ستان همدان بازرس کانون برای سال اول ،ا ستان گیالن بازرس سال دوم و زنجان نیز به
عنوان بازرس علیالبدل برای هر دو سال انتخاب شد.
اکنون خانواده بزرگ کانون راهنمایان گرد شگری ک شور با بیش از  2111ع ضو مت شكل از  21انجمن
صنفی ا ستانی و شهر ستانی شامل ا ستانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،ا صفهان،
البرز ،تهران ،خراسننان رضننوی ،خوزسننتان ،زنجان ،فارس ،قزوین ،قم ،کردسننتان ،کرمان ،گیالن،
مازندران ،مرکزی ،همدان ،یزد ،شهر ستان کا شان ،ت شكل جزایر ق شم و کیش ،و انجمن مردمنهاد
راهنمایان ا ستان کرمان شاه بوده که همگی در کنار هم و تحت عنوان " کانون انجمنهای صنفی

کارگری راهنمایان گرد شگری سرا سر ک شور"  ،همدل و همزبان برای ر سیدن به فردای رو شن و
پررونق صنعت گردشگری در ایران دست به دست هم داده و تالش میکنند.

اهم فعالیتهای "کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری" از
بدو تشكیل تاکنون:
فعالیتهای مرتبط با حقوق قانونی و صنفی راهنمایان گردشگری


مذاکره و معرفی شغل راهنمای گردشگری به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی



شرکت در جلسات انتخابات ،حل و فصل اختالفات و همچنین کمك در نوشتن اساسنامه
انجمنها و تشكلهای استانی

 تصویب ارتقای دستمزد روزانه و اعالم رسمی کف حقوق راهنمایان


همكاری برای تدوین قوانین مورد نیاز شننغل راهنمای تور و رایزنی با سننازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و مجلس برای تصویب و اجرا



تشكیل کمیته حقوقی و دفاع از راهنمایان در اختالفهای مطرح شده در سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری



تعامل نزدیك با تورگردانان داخل ک شور برای معرفی راهنما؛ از جمله پا سارگاد ،ایوار،
مارکوپولو و غیره

 راهاندازی وبسایت کانون و ارائه Guide Service


راها ندازی گروه های تلگرامی به عنوان محلی برای درج آگهی های ن یازم ندی های
راهنمایان



همكاری با شرکت  Orient Stayبه منظور معرفی راهنمایان گرد شگری ورودیکار در
تمام استانها



عقد قرارداد و تفاهمنامه با اتحادیه صنایع د ستی ا صفهان به منظور ساماندهی فروش
صنایع دستی



عقد تفاهمنامه پلتفرم راهنمایان با پی شخوان دولت برای ساماندهی امور راهنمایان در
حیطه دولت الكترونیك



ت شكیل تعاونی راهنمایان گرد شگری برای بهبود و ضعیت مالی راهنمایان گرد شگری،
تابستان 61

حمایت و مشارکت در برگزاری رویدادهای مهم در حوزه گردشگری


برگزاری گردهمایی سنناهنه "روز جهانی راهنمایان گردشننگری" در کرمان ،مشننهد و
اصفهان



همكاری در برگزاری مراسم "روز جهانی جهانگردی"



طرح ایده و مشارکت برای "جشنواره مشارکت ملی گردشگری"



م شارکت در برگزاری نمای شگاه بینالمللی گرد شگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری



حمایت از برگزاری استارتآپ ویكندهای گردشگری



برنامهریزی ،اطالعر سانی و اجرایی نمودن مقدمات کنوان سیون  2152از جمله؛ صعود به
قله دماوند ،برنامه رکابزنی نوشهر تا بوشهر

 تألیف و تدوین کتاب ،اجرای برنامههای آموزشی ،تابستان 61


ایدهپردازی و م شارکت در برگزاری نخ ستین م سابقه وبالگنوی سی در جزیره ق شم به
منظور یاری رساندن برای توسعه گردشگری

جزیره قشم ،اردیبهشت 61


همكاری در برگزاری مرا سم "معرفی چوگان با رویكرد گرد شگری" و ام ضای تفاهمنامه
میان کانون و فدراسیون چوگان ،مرداد 61

اقدامات بینالمللی


عضویت در فدراسیون جهانی راهنمایان WFTGA



برگزاری دورههای آموزشی (HOT) Hands On Tourist Guiding



دعوت و حضننور رئیس فدراسننیون جهانی راهنمایان در هفتمین گردهمایی راهنمایان
سراسر کشور در کرمان



شرکت در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری  2151در شهر پراگ ()2151



ک سب میزبانی کنوان سیون جهانی راهنمایان سال ( ، 2152بهمن  63در پراگ جمهوری
چك(



دعوت و میزبانی از نایب رئیس فدرا سیون جهانی راهنمایان گرد شگری در گردهمایی
هشتم راهنمایان سراسر کشور در مشهد مقدس ،زمستان 63



میزبانی از بازرسننان فدراسننیون جهت ارزیابی زیرسنناختهای گردشننگری ایران برای
کنوانسیون 2152



همكاری با همایش بینالمللی "اوج انسان" و "بنیاد عطار" در ارائه خدمات گردشگری،
اردیبهشت 61



همكاری در ارائه خدمات گرد شگری برای سمپوزیوم جهانی جراحان مغز و اع صاب ،بهار
61



حامی دانشی کنفرانس بینالمللی جمع سپاری تهران ،اردیبهشت 61

 برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان  6تا  56بهمن ( 26ژانویه تا  2فوریه  )2152در نهایت
توانمندی و با ا ستفاده از امكانات موجود در ک شور با پ شتیبانی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،با حضور  321نفر از راهنمایان گردشگری دنیا از  11کشور
 برگزاری دوره  HOTدر تهران ( 52تا  21مهر )66
مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و زیستمحیطی


اولین بزرگدا شت و ج شن صد سالگی ا ستاد منوچهر ستوده؛ ایران شناس و جغرافیدان
بزرگ ایران



مشارکت در برگزاری سه دوره جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو



مشارکت در پروژه نجاتبخشی دریاچه اورمیه



گنجاندن برنامههای درختكاری و کویرزدایی در آیین جشن روز راهنمایان



همكاری برای حفاظت از گونههای جانوری در معرض انقراض همچون یوزپلنگ آسیایی



همكاری برای درج تصویر گونههای جانوری روی لباس ورزشكاران تیمهای ملی کشور



طراحی عرو سك گونههای در حال انقراض و سفر آنها به نقاط مختلف ایران و جهان به
صورت نمادین حمایت از درنای سیبری در جریان برگزاری لیگ جهانی والیبال



ن صب تندیس یادمان گردهمایی راهنمایان در ا ستان کرمان؛ محور بم-کرمان ،هفتمین
گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور



پروژه "ایران ،مرز مهماننوازی" با هدف معرفی گردشگری و مهماننوازی ایرانی و جوامع
محلی



اجرای پروژه ” “Bam Is Aliveبم زنده است ( با حضور  111راهنمای گردشگری در بم به
منظور دوباره بادازگرندن بم و کرمان به مسیر گردشگری) 62 ،



اجرای پروژه ” “I Love Isfahanاصننفهان دوسننتت دارم( به عنوان نخسننتین حرکت
نمادین برند در کشور با حضور  611راهنمای گردشگری در میدان نقش جهان ،اسفند ) 61



طراحی کارت پستال ویژه به منظور احیای مرا سم قا شقزنی و آزادی محیطبانان ،ا سفند
61



همكاری برای انتشار کتاب در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی



چاپ و انتشار مجله گیلگمش با موضوع میراث و گردشگری ،زمستان 61



پروژه "بزرگداشت یكصدو سومین زادروز دکتر منوچهر ستوده" 25 ،تیر ماه 61

 برگزاری دهمین گردهمایی سراسر راهنمایان کشور در شهر رشت (زیباکنار با حضور 511
راهنمای گردشگری و نصب تندیس یادمان گرهمایی در میدان شهرداری شهر رشت )61
 مشارکت در پروژه  23روستای هدف گردشگری با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی،
صنایع د ستی و گرد شگری برای شنا سایی پتان سیل قابل تقویت در رو ستا به منظور
کارآفرینی در زمینه گردشگری
 کمك به شرکت راهنمایان گردشگری از حدود  51شهر در دوره آموزش بینالمللی توسعه
شنبكهها و خوشنههای توریسنم روسنتایی برای افزایش رقابت پذیری کسنب و کارهای
کوچك با هدف ارتقاء کیفیت
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