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هات مدیرهااسامی هی های مهم انجمنفعالیت   دوره 
 

 )محمدحسین یزدانی )رییس هیات مدیره 

  زهره عباس زاده )نایب رییس هیات

 مدیره(

 )آرش نورآقایی )عضو اصلی و دبیر 

  اصلی هیات مدیره(کیانوش محرابی )عضو 

 )علی رجبی )خزانه دار 

  شهره جلیلی )عضو علی البدل هیات

 مدیره(

  کامبیز مدنی پور )عضو علی البدل هیات
 مدیره( 

 )ابراهیم مقدم )بازرس اصلی 

 )مصیب دوانی )بازرس علی البدل 

 

 )مصیب دوانی )بازرس اصلی 

 البدل(مهرانگیز حاتمی )بازرس علی 

 

 

 

 کمیته فرهنگی:

  ۸۹تا  ۸۷در برگزاری جشن هفته گردشگری با سازمان استان تهران سالتعامل 

 ۸۹تا  ۸۷اندیشی راهنمایان گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی سال برگزاری یک دوره هم 

 های تلویزیونی و رادیویی گردشگری به عنوان کارشناسمعرفی راهنمایان برای شرکت در برنامه  

  و راهنمایان گردشگری استان تهران ها(کمیته ملی موزه)برگزاری پنل گفتگو میان ایکوم 

 مرتبط با گردشگری  هایشرکت در نمایشگاه 

 مدیای گردشگریتأسیس کتابخانه و بانک مولتی 

 های متعدد مرتبط با گردشگری و حمایت از تهیه و چاپ چند کتاب مرتبط با انجام پژوهش

 گردشگری، میراث فرهنگی و میراث معنوی

 های مختلفراهنمایان گردشگری در سال تقدیر از 

 تجلیل از بزرگان فرهنگی و علمی کشور 

  درج گزارش جشن روز جهانی راهنمایان گردشگری ایران در سایت فدراسیون جهانی

 راهنمایان گردشگری با لینک:

 ht t p://wf t ga.org/mai n.php?page=i nt ernat i onal _ t ouri st _gui de_day 

 کمیته آموزش:

 شنبه هر هفته برگزاری سمینارهای آموزشی منظم سه 

 گردشگری: دانشکده هنر در اصفهان، دانشکاه عالمه ها و سمینارهای علمی ارائه مقاله در همایش

 طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، همایش اکوتوریسم و ...

 شناسی و تور برگزاری کارگاه تهران های آموزشی ضمن خدمت برای راهنمایانطراحی دوره

راسر تهران گردی به میزبانی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران برای راهنمایان س

 ۸۸کشور اسفند 

 های آموزشی متعدد جهت آشنایی راهنمایان با مقاصد گردشگری  برگزاری کارگاه 

 

 کمیته صنفی :

 13۸۷نامه اجرایی فعالیت راهنمایان گردشگری طراحی آیین 

 13۸۷ای شغل راهنمایی تور سال نامه حرفهطراحی مرام 

 های شغل راهنمایی تبیین ویژگی تعامل با دفاتر نظارت و استانداردسازی سازمان جهت

 گردشگری 

 های اصلی گردشگری گیریشرکت در جلسات مشورتی سازمان در خصوص تصمیم 

  بر بخشنامه شماره تشکیل پرونده اولیه صدور کارت راهنمایان گردشگری استان تهران بنا

به منظور همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  10/۹/۸۸مورخ  1۲۶-155۶۲

 گردشگری 

 

 

 

۲۷/۰۲/۸۷  

 تا

۲۷/۰۲/۹۰  

http://www.ttga.ir/
http://wftga.org/main.php?page=international_tourist_guide_day
http://wftga.org/main.php?page=international_tourist_guide_day
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  1۲۶-155۶۲بر بخشنامه شماره تنظیم نامه تمدید کارت راهنمایان گردشگری استان تهران بنا 

 به منظور همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 10/۹/۸۸مورخ 

  با توجه به مصوبات کف حقوق وزارت کار و رفاه طبقه حقوقی برای راهنمایان  3۶محاسبه

 ها مسلط است.هایی که راهنما به آنها و تعداد زباناجتماعی بر اساس: تحصیالت، سوابق، مهارت

  از سوی  ۲۲/۲/۸۹مورخ  1۲۶-۲۶1۸بازرسی از تورهای استان تهران که بنا بر بخشنامه شماره

های فیمابین انجمن و به منظور همکاریسازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی 

 سازمان 

 های مرتبط با گردشگری جهت تحلیل و تبیین شرایط تعامل و نشست با انجمن پیگیری

های مختلف گردشگری از جمله: دفاتر خدمات مسافرتی، مجالت گردشگری، راهنمایان با بخش

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 های شغل راهنمایی ظارت و استانداردسازی سازمان جهت تبیین ویژگیتعامل با دفاتر ن

 گردشگری

 

 کمیته روابط عمومی:

  ایجاد سایت رسمی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران به نشانی  www.t t ga.i r   

  عکاسی، فیلمبرداری و گزارش نویسیهمکاری در مسند سازی سمینارها و رویدادها از جمله 

 مدیریت و اطالع رسانی برنامه های انجمن در سایت و شبکه های مجازی 

 طراحی پوستر و کارهای گرافیکی 

 پل ارتباطی بین اعضا و هیات مدیره انجمن 

 همکاری در تولید محتوا برای رویدادها 

 

 کمیته حقوقی:

  رسیدگی به مشکالت حقوقی راهنمایان با دفاتر خدمات مسافرتی 

 

 غال:کمیته اشت

 المللیمعرفی راهنمایان به دفاتر خدمات مسافرتی جهت انجام تورهای داخلی و بین 

 

 کمیته رفاهی:

 عقد قرارداد با صندوق امام علی )ع( برای اخذ وام برای راهنمایان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttga.ir/
http://www.ttga.ir/
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  ت مدیره(انور آقایی )رئیس هیآرش 

  عضو نایب رئیس و  )سیده مهسا مطهر

  اصلی هیات مدیره(

 ( خزانه دارفرشاد طهمورثی) 

 ) حمید درودیان )دبیر 

  عضو اصلی هیات مدیره(کیومرث غفاری( 

 عضو علی البدل هیات  مهرانگیز حاتمی(

 مدیره( 

 عضو علی البدل هیات نسرین شهریوری(

 مدیره( 

 بازرس اصلی( مصیب دوانی( 

  البدل()بازرس علیزهره عباس زاده 

 

 

 کمیته فرهنگی:

  عثمان "با همکاری برج میالد برای هنرمند بوکانی  "پدر ژپتوی ایران"برگزاری نمایشگاه

 13۹0در راستای اهداف فرهنگی انجمن در مرداد  "زادهرحمان

 سفرنامه نویسی ناصر خسرو قبادیانی"پردازی و همکاری در برگزاری جشنواره ملی ایده"  

  ۹0تعامل در برگزاری جشن هفته گردشگری با اداره میراث فرهنگی استان تهران سال 

  نیا ترجمه خانم سمیه مهدوی "میراث معنوی"حمایت از پژوهش و چاپ کتاب 

  همکاری با جشنواره برند 

 های تلویزیونی و رادیویی گردشگری به عنوان کارشناسمایان برای شرکت در برنامهمعرفی راهن 

 

 کمیته آموزش:

 شنبه هر هفته برگزاری سمینارهای آموزشی منظم سه 

  13۹0برگزاری تور آموزشی محله عودالجان شهریور 

 راهکارهاها و مدیریت و توسعه گردشگری؛ چالش"المللی اجرای پنل تخصصی در همایش بین"   

 13۹0در دانشگاه شریف، مهرماه 

  برگزاری دو مرتبه تور آشنایی راهنمایان با کیالن دماوند با حضور اساتید مطرح گردشگری و

 دفاتر خدمات مسافرتی و با همکاری شهرداری کیالن دماوند

 

 کمیته صنفی :

 های منظم از مبادی حرکت تورها، به منظور نهادینه کردن استفاده از راهنمای انجام بازرسی

 دار و تعامل با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران کارت

  تبیین روش قانونی محاسبه حداقل دستمزد راهنمایان و اعالم به دفاتر خدمات مسافرتی و

 های مرتبطارگان

  نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری 

  نظارت و تاکید بر استفاده از راهنمایان مجاز و دارای کارت در تورهای داخلی و خارجی 

 شرکت در جلسات کمیته فنی راهنمایان گردشگری با همکاری وزرات میراث 

 

 کمیته روابط عمومی:

 

 ،فیلمبرداری و گزارش نویسی همکاری در مسند سازی سمینارها و رویدادها از جمله عکاسی 

 مدیریت و اطالع رسانی برنامه های انجمن در سایت و شبکه های مجازی 

 طراحی پوستر و کارهای گرافیکی 

 پل ارتباطی بین اعضا و هیات مدیره انجمن 

 همکاری در تولید محتوا برای رویدادها 

 

 

 

۱۳اردیبهشت

۹۰ 

 تا 

اردیبهشت 

۱۳۹۱  

http://www.ttga.ir/
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 کمیته حقوقی:

  پیگیری مشکالت حقوقی راهنمایان با دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه نظر کارشناسی 

 کمیته اشتغال:

 المللیمعرفی راهنمایان به دفاتر خدمات مسافرتی جهت انجام تورهای داخلی و بین

 

 کمیته رفاهی :

 گذار در حوزه گردشگریهای سرمایهتعامل با نهادها و سازمان 

 

 

 

  مدیره( هیاتآرش نور آقایی )رئیس 

  عضو اصلی ) دبیر و حمید درودیان

 (هیات مدیره

  نایب رییس هیات مدیره(ژاله ابراهیمی( 

  عضو اصلی هیات سیده مهسا مطهر(

  مدیره(

 عضو اصلی خزانه دار و  )فرشاد طهمورثی

 هیات مدیره(

  عضو علی البدل هیات کیومرث غفاری(

 مدیره(

 عضو علی البدل هیات بابک نعمت پور(

 مدیره(

  بازرس اصلی(مریم حصارکی( 

 البدل()بازرس علیمصیب دوانی 

 

 

 :کمیته فرهنگی

 پردازی، طراحی و برگزاری همایش گردشگری ادبی و برگزاری اولین تور گردشگری ادبی و ایده

 "مجموعه مقاالت همایش"چاپ کتاب 

 و بالگرها در موزه ملیها اندیشی موزهبرگزاری هم 

  های همایش ملی بهبود صنعت گردشگری و ضرورت تغییر نگرش سیاستحمایت از اولین

 شهرسازی

  تعامل با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در برگزاری مراسم

 مهر، در سالن هتل المپیک تهران   ۹بزرگداشت هفته گردشگری مورخ 

 گزاری دومین دوره جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو قبادیانی در برج میالد تهرانهمکاری در بر 

 

 کمیته آموزش:

 شنبه هر هفتهبرگزاری سمینارهای آموزشی منظم سه 

 های تخصصی گردشگری توسط مدرسه هتلداری دانشگاه حمایت از برگزاری دورهUI B   در

  کشور اسپانیا

 های آموزشی منظم برای راهنمایان به منظور ارتقای سطح علمی و برگزاری اتاق فکر و  کارگاه

 اجرایی راهنمایان 

  بازدید از موزه زندان قصر و آموزش راهنمایان در آذرماه 

 

 کمیته صنفی :

 های منظم از مبادی حرکت تورها، به منظور نهادینه کردن استفاده از راهنمای انجام بازرسی

 دار و تعامل با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران کارت

  تبیین روش قانونی محاسبه حداقل دستمزد راهنمایان و اعالم به دفاتر خدمات مسافرتی و

 های مرتبطارگان

  نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری 

  نظارت و تاکید بر استفاده از راهنمایان مجاز و دارای کارت در تورهای داخلی و خارجی 

 شرکت در جلسات کمیته فنی راهنمایان گردشگری با همکاری وزرات میراث 

 

 

 

اردیبهشت 

۱۳۹۱ 

 تا

۱۳اردیبهشت

۹۲ 

http://www.ttga.ir/
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 کمیته روابط عمومی:

 

 ،فیلمبرداری و گزارش نویسی همکاری در مسند سازی سمینارها و رویدادها از جمله عکاسی 

 مدیریت و اطالع رسانی برنامه های انجمن در سایت و شبکه های مجازی 

 طراحی پوستر و کارهای گرافیکی 

 پل ارتباطی بین اعضا و هیات مدیره انجمن 

 همکاری در تولید محتوا برای رویدادها 

 

 کمیته حقوقی:

  پیگیری مشکالت حقوقی راهنمایان با دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه نظر کارشناسی 

 

 کمیته اشتغال:

 المللیمعرفی راهنمایان به دفاتر خدمات مسافرتی جهت انجام تورهای داخلی و بین

 

 کمیته رفاهی :

 گذار در حوزه گردشگریهای سرمایهتعامل با نهادها و سازمان 

 

 رئیس هیات مدیره(محمد حسین یزدانی( 

 نایب رییس هیات مدیره( ژاله ابراهیمی( 

 (عضو اصلی هیات مدیره) دبیر و حمید درودیان 

 )اشکان بروج)عضو اصلی هیات مدیره 

  عضو اصلی هیات خزانه دار و  )ارژنگ انتصاری

 (مدیره

 عضو علی البدل هیات مدیره(یر روستایی ام( 

  عضو علی البدل هیات مدیره(مطهرمهسا( 

 

 ( فرشاد طهمورثی )بازرس اصلی 

 اصلی(علی  بازرس ) ساغر کوهستانی 

 

 :کمیته فرهنگی

  تعامل با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در برگزاری مراسم

 بزرگداشت هفته گردشگری 

 

 کمیته آموزش:

 شنبه هر هفتهبرگزاری سمینارهای آموزشی منظم سه 

 های آموزشی منظم برای راهنمایان به منظور ارتقای سطح علمی و برگزاری اتاق فکر و  کارگاه

 اجرایی راهنمایان 

 

 کمیته صنفی :

 های منظم از مبادی حرکت تورها، به منظور نهادینه کردن استفاده از راهنمای انجام بازرسی

 دار و تعامل با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران کارت

  تبیین روش قانونی محاسبه حداقل دستمزد راهنمایان و اعالم به دفاتر خدمات مسافرتی و

 های مرتبطارگان

 ظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری ن 

  نظارت و تاکید بر استفاده از راهنمایان مجاز و دارای کارت در تورهای داخلی و خارجی 

 شرکت در جلسات کمیته فنی راهنمایان گردشگری با همکاری وزرات میراث 

 

 

۱۳۹۳تا ۱۳۹۲  
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 کمیته روابط عمومی:

 

  ،فیلمبرداری و گزارش نویسیهمکاری در مسند سازی سمینارها و رویدادها از جمله عکاسی 

 مدیریت و اطالع رسانی برنامه های انجمن در سایت و شبکه های مجازی 

 طراحی پوستر و کارهای گرافیکی 

 پل ارتباطی بین اعضا و هیات مدیره انجمن 

 همکاری در تولید محتوا برای رویدادها 

 

 کمیته حقوقی:

  پیگیری مشکالت حقوقی راهنمایان با دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه نظر کارشناسی 

 

 کمیته اشتغال:

 المللیمعرفی راهنمایان به دفاتر خدمات مسافرتی جهت انجام تورهای داخلی و بین

 

 کمیته رفاهی :

 گذار در حوزه گردشگریهای سرمایهتعامل با نهادها و سازمان 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 )محمدحسین یزدانی )رییس هیات مدیره 

 )آرش نورآقایی )عضو اصلی هیات مدیره 

 )ژاله ابراهیمی )نایب رییس هیات مدیره 

  عضو اصلی هیات حمید درودیان ) دبیر و
 (مدیره

  علی اکبری )عضو اصلی هیات مدیره و

 خزانه دار(

 )دینا چراغوند )عضو علی البدل هیات مدیره 

  عضو علی البدل هیات بابک نعمت پور(

 مدیره(

 )ساغر کوهستانی )بازرس اصلی 

 )امیر روستایی )بازرس علی البدل 

 

 کمیته آموزش:

 شنبه هر هفته برگزاری سمینارهای آموزشی منظم سه 

 سفر اموزشی آشنایی با هدایت گردشگران در کاروانسراها، آتشکده ها و برج مقبره ها 

 کارگاه آشنایی با کاخ گلستان 

 دوره فنی هدایت گردشگران خروجی ایران مبتنی بر برنامه سفر در کشورهای آسیای میانه 

 کارگاه آموزشی موزه ملی جواهرات، موزه ملی ملک و میدان مشق 

 دوره فنی هدایت گردشگران ورودی ایران مبتنی بر برنامه سفر دور ایران به زبان انگلیسی 

 سمینار آشنایی با اسطوره های ایرانی 

 کمیته صنفی :

 های منظم از مبادی حرکت تورها، به منظور نهادینه کردن استفاده از راهنمای انجام بازرسی

 دار و تعامل با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران کارت

  تبیین روش قانونی محاسبه حداقل دستمزد راهنمایان و اعالم به دفاتر خدمات مسافرتی و

 های مرتبطارگان

  نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری 

  نظارت و تاکید بر استفاده از راهنمایان مجاز و دارای کارت در تورهای داخلی و خارجی 

 دشرکت در جلسات کمیته فنی راهنمایان گردشگری با همکاری وزرات میراث 

 

 

 

۱۳۹۳خرداد   

 تا

۱۳۹۵خرداد  

http://www.ttga.ir/
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 کمیته روابط عمومی:

 

  رویدادها از جمله عکاسی، فیلمبرداری و گزارش نویسیهمکاری در مسند سازی سمینارها و 

 مدیریت و اطالع رسانی برنامه های انجمن در سایت و شبکه های مجازی 

 طراحی پوستر و کارهای گرافیکی 

 پل ارتباطی بین اعضا و هیات مدیره انجمن 

 همکاری در تولید محتوا برای رویدادها 

 

 کمیته حقوقی:

  پیگیری مشکالت حقوقی راهنمایان با دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه نظر کارشناسی 

 

 کمیته اشتغال:

 المللیمعرفی راهنمایان به دفاتر خدمات مسافرتی جهت انجام تورهای داخلی و بین

 

 کمیته رفاهی :

 گذار در حوزه گردشگریهای سرمایهتعامل با نهادها و سازمان 

 به راهنمایان عضو انجمن با لحاظ درصد تخفیف رائه مستر کارتا 

 

  رئیس هیات مدیره(محمدحسین یزدانی( 

  نائب رئیس هیات الهام خادم حسینی (
 مدیره(

 عضو هیات مدیره(مهسا مطهر ( 

 خزانه دار(امیر روستایی( 

 دبیر و عضو هیات مدیره (حمید درودیان ( 

 عضو عل البدل هیات ) پور رضا رحیمیان
 مدیره(

 عضو عل البدل هیات حمزه رشدی (
 مدیره(

  بازرس اصلی(فاطمه رحیمی ( 

  بازرس عل البدل(رضا بازگیر ( 

 :13۹۶بازرسین سال 

 حمیده بنیادی : بازرس اصلی

 مسعود سلمان زاده : بازرس علی البدل

 

 کمیته فرهنگی:

 
 سالن اجالس سراندر  ۲01۷همراهی در مراسم کنوانسون جهانی سال 

 

 کمیته آموزش:

 شنبه هر هفتهبرگزاری سمینارهای آموزشی منظم سه 

  همکاری با وزارت میراث در برگزاری دوره های توانمندسازی راهنمایان ورودی و خروجی 

 کارگاه بازدید از اشیا موزه لوور در تهران 

 دوره آموزشی آشنایی با فرش دستباف ایرانی 

  نگلیسی برای راهنمایان گردشگریدوره آموزشی  زبان 

 تور آموزشی بازدید از موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

 برگزاری سمینارهای تخصصی معرفی موزه با همکاری موزه های تهران 

 دوره آموزشی تهران شناسی و تاریخ تهران 

 سمینار آشنایی با سفال ایرانی و تاریخچه آن در ایران 

  موزه ملی ایرانسمینار آشنایی با جواهرات 

 دوره آموزشی آشنایی با هدایت گردشگران در تهران قدیم 

 

 کمیته صنفی :

 های منظم از مبادی حرکت تورها، به منظور نهادینه کردن استفاده از راهنمای انجام بازرسی

 دار و تعامل با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران کارت

 

 

 

  ۱۳۹۵خرداد 

 تا

۱۳۹۷مرداد   
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 ی و محاسبه حداقل دستمزد راهنمایان و اعالم به دفاتر خدمات مسافرت تبیین روش قانونی

 های مرتبطارگان

  نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری 

  نظارت و تاکید بر استفاده از راهنمایان مجاز و دارای کارت در تورهای داخلی و خارجی 

 راثشرکت در جلسات کمیته فنی راهنمایان گردشگری با همکاری وزرات می 

 

 کمیته روابط عمومی:

 

 همکاری در مسند سازی سمینارها و رویدادها از جمله عکاسی، فیلمبرداری و گزارش نویسی 

 مدیریت و اطالع رسانی برنامه های انجمن در سایت و شبکه های مجازی 

 طراحی پوستر و کارهای گرافیکی 

 پل ارتباطی بین اعضا و هیات مدیره انجمن 

  محتوا برای رویدادهاهمکاری در تولید 

 

 کمیته حقوقی:

  پیگیری مشکالت حقوقی راهنمایان با دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه نظر کارشناسی 

 کمیته اشتغال:

 المللیمعرفی راهنمایان به دفاتر خدمات مسافرتی جهت انجام تورهای داخلی و بین 

  با حضور  13۹۶ نوروزتهرانگردی در  جهت اجرای تورهای  1۲همکاری با شهرداری منطقه

 راهنمایان گردشگری عضو انجمن

 کمیته رفاهی :

 گذار در حوزه گردشگریهای سرمایهتعامل با نهادها و سازمان 

 همکاری با وزارت میراث در برگزاری دوره های توانمندسازی راهنمایان ورودی و خروجی 

 

 

 مدیره( محمد حسین یزدانی )رئیس هیات 

 )آرش نورآقایی ) نائب رئیس هیات مدیره 

 )حمید درودیان )خزانه دار 

  حمیده بنیادی ) دبیر و عضو هیات مدیره
) 

 )مهسا مطهر ) عضو هیات مدیره 

  رضا رحیمیان پور ) عضو عل البدل هیات
 مدیره(

 )مسعود سلمان زاده ) بازرس اصلی 

 )احسان جعفری ) بازرس عل البدل 

 

 

 

 

 

 کمیته فرهنگی:

  13۹۸دورهمی بمناسبت شب یلدا سال 

 همکاری با انجمن معلوالن پارس در برگزاری مناسبت روز موزه و معلولیت 

  تفاهم نامه با مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد 

 تقدیر از راهنمای برتر سال 

  

 کمیته آموزش:

 شنبه هر هفتهبرگزاری سمینارهای آموزشی منظم سه 

  همکاری با وزارت میراث در برگزاری دوره های توانمندسازی راهنمایان ورودی و

 خروجی 

 برگزاری تور آشنایی با شهر ری 

  مشارکت با خانه ندیشمندان علوم انسانی در برگزاری نشست های تخصصی 

 دوره آموزشی مهارت در زبان انگلیسی گردشگری 

 

 

 

۱۳۹۷رداد م  

 

تا مرداد 

۱۳۹۹  
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هیات مدیره: تغییرات در  

 
از هیات مدیره استعفای آقای محمد منظر نژاد  

 

 
 

:۱۳۹۷بازرسین سال   
علی اکبری : بازرس اصلی   

 مسعود سلمان زاده : بازرس علی البدل

  دوره آموزشی هدایت گردشگران در کشور ارمنستان 

 دوره آموزشی هدایت گردشگران در کشور گرجستان 

 کارگاه آموزشی هدایت گردشگران در کاخ نیاوران 

  چینی گردشگری با همکاری مرکز متخصصین ایران و چیندوره آموزشی زبان 

 

 کمیته صنفی :

 از سوی  ۲۲/۲/۸۹مورخ  1۲۶-۲۶1۸ازرسی از تورهای استان تهران که بنا بر بخشنامه شماره ب

های فیمابین انجمن و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی به منظور همکاری

 سازمان 

 اقل دستمزد راهنمایان و اعالم به دفاتر خدمات مسافرتی و تبیین روش قانونی محاسبه حد

 های مرتبطارگان

  نظارت بر فعالیت راهنمایان گردشگری 

  نظارت و تاکید بر استفاده از راهنمایان مجاز و دارای کارت در تورهای داخلی و خارجی 

 شرکت در جلسات کمیته فنی راهنمایان گردشگری با همکاری وزرات میراث 

 

 کمیته روابط عمومی:

 

 همکاری در مسند سازی سمینارها و رویدادها از جمله عکاسی، فیلمبرداری و گزارش نویسی 

 مدیریت و اطالع رسانی برنامه های انجمن در سایت و شبکه های مجازی 

 طراحی پوستر و کارهای گرافیکی 

 پل ارتباطی بین اعضا و هیات مدیره انجمن 

  برای رویدادهاهمکاری در تولید محتوا 

 

 کمیته حقوقی:

  پیگیری مشکالت حقوقی راهنمایان با دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه نظر کارشناسی 

 

 کمیته اشتغال:

 المللیمعرفی راهنمایان به دفاتر خدمات مسافرتی جهت انجام تورهای داخلی و بین 

 

 کمیته رفاهی :

 گردشگریگذار در حوزه های سرمایهتعامل با نهادها و سازمان 

 
 

http://www.ttga.ir/

