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      هویت بصری
 

 اشاره سفر به بالاصفهان كه  اهلل لطف شيخ مسجد گنبد ترنجی نقوش و ايرانی هاي نگارگري شده ازالهام گرفته  كه بال يك نقش ی ازتركيب
 ارد و نقوش نمادي هستند از وحدت در كثرت اعضاد
 

 
 

 یمعرف
 (IFTGA)  کشور سراسر گردشگری راهنمایان یکارگر صنفی هایانجمن کانون

 
 يهاسال ايران در. انديافته را خود حقوقی و اجتماعی جايگاه گردشگري راهنمايان كه است يريد اروپا، قاره در ژهيو به دنيا كشورهاي بيشتر در

 به توانمی جمله آن از كه شده انجام انيراهنما يبرا مناسب یجايگاه آوردن فراهم و مطلوب شرايط ايجاد براي بسياري هايتالش ز،ين رياخ

 .كرد اشاره كشور مختلف يهااستان در گردشگري راهنمايان صنفی هايانجمن گيريشكل و گذاريپايه

 در يگردشگر انيراهنما انجمن بعد، یكم. كردند تأسيس 1379 سال در را يگردشگر انيراهنما یصنف انجمن نينخست پيشرو، هاياصفهانی

 با مرور، به. كرد كار به آغاز تهران استان يگردشگر انيراهنما یصنف انجمن ،1388 سال در سپس و شد ليتشك زين كرمان و فارس يهااستان

 افزايش زين شده ثبت استانی هايانجمن تعداد سال هر و شده بيشتر جمع اين به پيوستن شوق گردشگري، راهنمايان انهيسال يیگردهما برگزاري

  .يافت

 و جهانی مجامع در حضور كهاين به نظر و استانی هايانجمن هايفعاليت راستايیهم و كشور راهنمايان بيشتر همبستگی منظور به ادامه، در

 است، كشور گردشگري يهاتيظرف بازنمايی و ايران معرفی براي كليدي راهكارهاي از يكی گردشگري، راهنمايان جهانی فدراسيون در عضويت

 اداري هايپيگيري و هارايزنی همفكري، نظر، تبادل جلسات برگزاري از پس و شد مطرح كانون تشكيل ايده تبريز در راهنمايان جشن سومين در

 32-1/7-533 شماره به و 30/11/1391 تاريخ در“ (IFTGA) كشور سراسر يگردشگر انيراهنما يكارگر یصنف يهاانجمن كانون ”مستمر،

  .شد اعالم اورميه در راهنمايان جشن ششمين در یرسم طور به آن، تيفعال و تيموجود و رسيد ثبت به اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت در
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 و امكانات از منديبهره جهت در آنان اقدامات سازيبهينه و يكپارچگی و اعضا هايفعاليت افزايیهم براي كه است غيرانتفاعی تشكلی كانون،

  .است گرفته شكل موثر، صورت به هافرصت

 يارتقا و آموزشی هايبرنامه برگزاري استانی، صنفی هايتشكل براي قانونی و حقوقی جايگاه ايجاد شده، ذكر كانون اساسنامه در چهآن مطابق

 حقوقی و مشورتی نظر ارائه و هانامهآيين تدوين اعضا، براي رفاه و تسهيالت تأمين و شغلی شرايط بهبود راستاي در فعاليت اعضا، دانش سطح

 و سمينار فرهنگی، هايگردهمايی برگزاري گردشگري، راهنمايان قانونی حقوق و كار قانون به مربوط هايطرح و لوايح تهيه خصوص در

  .دارد قرار كار دستور در المللی،بين هايسازمان با ارتباط ايجاد نيهمچن و فرهنگی هفته و نمايشگاه بزرگداشت،

 دعوت با عضويت، از پس كوتاهی مدت و درآمد (WFTGA) گردشگري راهنمايان جهانی فدراسيون عضويت به كانون فعاليت، آغاز با زمانهم

 و یمال تيحما با را «Hands on Tourist Guiding Course» عنوان با روزه هفت آموزشی برنامه نينخست فدراسيون، برتر مدرسان از

  .كرد برگزار يگردشگر انيراهنما از تن 25 حضور با و واريا یمسافرت خدمات دفتر يهمكار

 شانزدهمين در ان،يراهنما كنوانسيون هفدهمين یزبانيم شنهاديپ با ،يگردشگر یجهان جامعه به رانيا یمعرف يبرا كانون ها،فعاليت ادامه در

 جهينت توجه، انيشا يروزيپ نيا. شد روزيپ رقابت نيا در آرا، توجه قابل تفاوت با و كرد شركت گردشگري راهنمايان جهانی فدراسيون گردهمايی

 .است رانيا يگردشگر صنعت روشن ندهيآ دبخشينو و مختلف يهااستان از كشور يگردشگر انيراهنما یهمراه و یهمدل

 
 را كانون نخست دوره رهيمد ئتيه. بودند خود یصنف فيوظا انجام مشغول مختلف يهااستان در یصنف انجمن 12 كانون، سيتأس زمان در

 تيمسئول مدت كه جاآن از و دادندمی تشكيل النيگ و اصفهان يهااستان را البدلیعل ياعضا و لياردب فارس، كرمان، زد،ي تهران، يهااستان

 و بودند نخست سال يبرا البدلعلی بازرس و اصلی بازرس ب،يترت به يرضو خراسان و خوزستان يهااستان است، كسالهي كانون در بازرس

 .شدند نيگزيجا دوم سال يبرا خوزستان و همدان يهااستان

 كرمان، و اصفهان ل،ياردب زد،ي تهران، دوم دوره انتخابات در درآمده كانون عضويت به یاستان یصنف انجمن 20 ،1393 سال در یعني بعد، سال دو

 ياعضا فارس، و یشرق جانيآذربا يهاناستا. بود خواهند تيمسئول نيا دارعهده ،1395 ماه اسفند تا كه دادند تشكيل را رهيمد ئتيه بيترك

 دو هر يبرا البدلعلی بازرس عنوان به زين زنجان و دوم سال بازرس النيگ استان اول، سال يبرا كانون بازرس همدان استان هستند؛ البدلیعل

 .شد انتخاب سال

 يهااستان شامل شهرستانی و یاستان یصنف انجمن 20 از متشكل عضو 2500 از بيش با كشور يگردشگر انيراهنما كانون بزرگ خانواده اكنون

 گيالن، كرمان، كردستان، قم، قزوين، فارس، زنجان، خوزستان، رضوي، خراسان تهران، البرز، اصفهان، ل،ياردب ،یغرب جانيآذربا ،یشرق جانيآذربا

 در یهمگ كه بوده كرمانشاه استان انيراهنما نهادمردم انجمن و ش،يك و قشم ريجزا تشكل كاشان، شهرستان يزد، همدان، ،يمركز مازندران،

 و روشن يفردا به دنيرس يبرا همزبان و همدل ،«كشور سراسر يگردشگر انيراهنما يكارگر یصنف يهاانجمن كانون» عنوان تحت و هم كنار

 .كنندیم تالش و داده هم دست به دست رانيا در يگردشگر صنعت پررونق
 

 تاکنون لیتشک بدو از «یگردشگر انیراهنما یکارگر یصنف یهاانجمن کانون» یهاتیفعال اهم
 یگردشگر انیراهنما یصنف و یقانون حقوق با مرتبط یهاتیفعال

 
 یاجتماع رفاه و كار تعاون، وزارت به يگردشگر يراهنما شغل یمعرف و مذاكره  

 یاستان يهاتشكل و هاانجمن اساسنامه نوشتن در كمك نيهمچن و اختالفات فصل و حل انتخابات، جلسات در شركت 

 انيراهنما حقوق كف یرسم اعالم و روزانه دستمزد يارتقا بيتصو  

 مجلس و گردشگري و دستی صنايع فرهنگی، ميراث سازمان با یزنيرا و تور يراهنما شغل ازين مورد نيقوان نيتدو يبرا يهمكار 

  اجرا و بيتصو يبرا

 گردشگري و دستی صنايع فرهنگی، ميراث سازمان در شده مطرح يهااختالف در انيراهنما از دفاع و یحقوق تهيكم ليتشك 

 رهيغ و ماركوپولو وار،يا پاسارگاد، جمله از راهنما؛ یمعرف يبرا كشور داخل تورگردانان با كينزد تعامل 

   ارائه و كانون تيساوب ياندازراه   Guide Service  

 انيراهنما يهايازمندين يهایآگه درج يبرا یمحل عنوان به یتلگرام يهاگروه ياندازراه  



 شركت با يهمكار Orient Stay هااستان تمام در كاريورود يگردشگر انيراهنما یمعرف منظور به 

 یدست عيصنا فروش یسامانده منظور به اصفهان یدست عيصنا هياتحاد با نامهتفاهم و قرارداد عقد  

 كيالكترون دولت طهيح در انيراهنما امور یسامانده يبرا دولت شخوانيپ با انيراهنما پلتفرم نامهتفاهم عقد  

 95، تابستان يگردشگر انيراهنما یمال تيوضع بهبود يبرا يگردشگر انيراهنما یتعاون ليتشك 

 
 یگردشگر حوزه در مهم یدادهایرو یبرگزار در مشارکت و تیحما

 
  اصفهان و مشهد كرمان، در "يگردشگر انيراهنما یجهان روز" ساالنه يیگردهما يبرگزار •

  "يجهانگرد یجهان روز" مراسم يبرگزار در همكاري •

 "يگردشگر یمل مشاركت جشنواره" يبرا مشاركت و دهيا طرح •

 يگردشگر و یدست عيصنا ،یفرهنگ راثيم سازمان نظر ريز يگردشگر یالمللنيب شگاهينما يبرگزار در مشاركت •

 يگردشگر يكندهايو آپاستارت يبرگزار از تيحما •

 بوشهر، تا نوشهر ركابزنی برنامه دماوند، قله به صعود جمله؛ از 2017 كنوانسيون مقدمات نمودن يیاجرا و رسانیاطالع ريزي،برنامه •

 94، تابستان آموزشی هايبرنامه ياجرا كتاب، نيتدو و فيتأل

 يگردشگر توسعه يبرا رساندن ياري منظور به قشم رهيجز در یسينووبالگ مسابقه نينخست يبرگزار در مشاركت و يپردازدهيا •

  95شم، ارديبهشت ق رهيجز

 95مرداد  ،ميان كانون و فدراسيون چوگان نامهامضاي تفاهم و "معرفی چوگان با رويكرد گردشگري"همكاري در برگزاري مراسم  •

 

 
 یالمللنیب اقدامات

 
 WFTGA  انيراهنما یجهان ونيفدراس در تيعضو •

  On Tourist Guiding (HOT) Handsیآموزش يهادوره يبرگزار •

   كرمان در كشور سراسر انيراهنما يیگردهما نيهفتم در انيراهنما یجهان ونيفدراس سيرئ حضور و دعوت •

  (2015) پراگ شهر در 2015گردشگري  انيراهنما یجهان ونيكنوانس در شركت •

 (جمهوري چك) پراگ در 93، بهمن 2017 سال راهنمايان یجهان ونيكنوانس یزبانيم كسب •

، سمقد مشهد در كشور سراسر انيراهنما هشتم يیگردهما در يگردشگر انيراهنما یجهان ونيفدراس سيرئ بينا از یزبانيم و دعوت •

 93زمستان 

 2017 كنوانسيون براي ايران گردشگري هايزيرساخت ارزيابی جهت فدراسيون بازرسان از ميزبانی •

 95، ارديبهشت يگردشگر خدمات ارائه در "عطار اديبن" و "انسان اوج" یالمللنيب شيهما با يهمكار •

 95، بهار اعصاب و مغز جراحان یجهان وميسمپوز يبرا يگردشگر خدمات ارائه در يهمكار •

 95ارديبهشت  فرانس بين المللی جمع سپاري تهران،حامی دانشی كن •

 
 یطیمحستیز و یفرهنگ یهاتیفعال در مشارکت

 
  رانيا بزرگ دانيجغراف و شناسرانيا ستوده؛ منوچهر استاد یصدسالگ جشن و بزرگداشتاولين  •

  ناصرخسرو يسفرنگار جشنواره دوره سه يبرگزار در مشاركت •

 هياورم اچهيدر یبخشنجات پروژه در مشاركت •

 انيراهنما روز جشن آيين در يیرزدايكو و يدرختكار يهابرنامه گنجاندن •



 يیايآس وزپلنگي همچون انقراض معرض در يجانور يهاگونه از حفاظت يبرا يهمكار •

 كشور یمل يهاميت ورزشكاران لباس يرو يجانور يهاگونه ريتصو درج يبرا يهمكار •

  نينماد صورت به جهان و رانيا مختلف نقاط به آنها سفر و انقراض حال در يهاگونه عروسك یطراح •

  باليوال یجهان گيل يبرگزار انيجر در يبريس يدرنا از تيحما •

 ، هفتمين گردهمايی راهنمايان گردشگري سراسر كشوركرمان-بم محور كرمان؛ استان در انيراهنما يیگردهما ادماني سيتند نصب •

  یمحل جوامع و یرانيا ينوازمهمان و يگردشگر یمعرف هدف با "ينوازمهمان مرز ران،يا" پروژه •

 كرمان و بم بازگرداندن دوباره منظور به بم در يگردشگر يراهنما 500 حضور با )است زنده بم( ”Bam Is Alive“ پروژه ياجرا •

  92،يگردشگر ريمس به

 يراهنما 600 حضور با كشور در برند نينماد حركت نينخست عنوان به )اصفهان دوستت دارم(  ”I Love Isfahan“ پروژه ياجرا •

 94، اسفند جهان نقش دانيم در يگردشگر

  94، اسفند بانان طيمح يآزاد و یزن قاشق اسمطراحی كارت پستال ويژه به منظور احياي مر •

 یفرهنگ راثيم و يگردشگر حوزه در كتاب انتشار يبرا يهمكار •

  94، زمستان يگردشگر و راثيم موضوع با لگمشيگ مجله انتشار و چاپ •

 95تير ماه  28، "دكتر منوچهر ستوده زادروزبزرگداشت يكصدو سومين "پروژه  •
 

  کانون رشد
 (از بدو تاسیس  )تعداد انجمن های عضو کانون

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  (95)تا تابستان عضو کانون  و سازمان های مردم نهاد انجمن
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