
   جهانگردي  راهنمايان  نامه آيين
   

   قانون٦   استناد مادة  و به و جهانگردي اطالعات   وزارت٣١/٤/٥٤   مورخ٧٠٣/٢٢/٤٩٢٢   پيشنهاد شمارة ، بنا به٥/٧/١٣٥٤  مورخ   در جلسة  وزيران هيأت
  :  نمودند  زير تصويب شرح  را به  جهانگردي  راهنمايان  نامه  آيين جهانگردي  و  اطالعات  وزارت تأسيس

 را   و خارجي  داخلي  و مسافران انگردانطور مستمرجه   به  نامه  آيين  اين٢   در مادة  مندرج  شرايط  با داشتن  آه  است  آسي جهانگردي  راهنماي - ١  ماده
 .آند مي   آشور راهنمايي  ديدني ها و نمايشگاهها و سايرنقاط  و موزه آثار باستاني  و  تاريخي در بازديد از اماآن

 .باشند مي   و جهانگردي  اطالعات  از وزارت  مخصوص  پروانه  داشتن  به  مكلف جهانگردي  راهنمايان -  تبصره
 . زير باشند  شرايط  بايد داراي جهانگردي  راهنمايان - ٢  ماده
  قانوني  اهليت -١
   خارجي زبانهاي  از  يكي  به تسلط -٢
 .  مضره فعاليتهاي   پيشينه  نداشتن  و همچنين  فساد اخالق  به  شهرت  مؤثر و عدم  آيفري محكوميت   سابقه نداشتن -٣
  و مواد مخدر يون اف اعتياد به   و عدم  مزاج صحت -٤
   و يا قبولي  جهانگردي  خدمات  يا مرآزآموزش اطالعات  و  جهانگردي  عالي  از مدرسة  تحصيلي  نامة  و يا پايان  يا باستانشناسي تاريخ   ليسانس داشتن -٥

 . در مصاحبه
  ، رئيس  جهانگردي  بر خدمات  نظارت و هنر،مدير آل   فرهنگ  وزارت ايه  موزه  نفر مديرآل٤ از   مرآب  در آميسيوني٢   مادة٥ بند  موضوع  مصاحبة -  تبصره
   بر خدمات  نظارت  مدير آل  عهدة  به آميسيون  رياست.  خواهد آمد  عمل  به راهنمايان  آانون  مديره  هيأت  و رئيس جهانگردي  و  اطالعات  عالي مدرسة

 . خواهد بود جهانگردي
  نمايد و راهنمايان  صادر مي راهنمايي  پروانه  احتياجات نسبت   به  راهنمايي  داوطلبان  و معلومات  اطالعات  به  با توجه  و جهانگردي اطالعات  وزارت - ٣  ماده
 . هستند  راهنمايي  مجاز به  در پروانه  شده تعيين   در محلهاي فقط
 .صادر نمايد   افتخاري  پروانه  و فرهنگي  علمي  شخصيتهاي تواند براي  مي  و جهانگردي اطالعات  وزارت -  تبصره
   باشند و عالمت  داشته  خود را همراه  وپروانة  بوده مخصوص   لباس  به  ملبس  راهنمايي  هنگام  اند به  مكلف  نامه  آيين  اين٢   مادة موضوع  راهنمايان - ٤  ماده

 .نمايند   خود نصب  سينه  خواهدشد به  داده نان آ  به  با صدور پروانه  همزمان آه  را  راهنمايي مخصوص
 .باشند مي  ها معاف  و موزه  و آثار باستاني  تاريخي  اماآن  ورود به پرداخت  از راهنمايان -  تبصره
 .  است  بالمانع  و تجديد آن  است  سال  يك  جهانگردي  راهنمايي پروانة اعتبار - ٥  ماده
   در تعرفه  مندرج  غير از وجوه ندارند وجهي  حق راهنمايان  و  بوده  و جهانگردي  اطالعات  وزارت  مصوب  تعرفه  طبق  راهنمايان الزحمه   حق دريافت - ٦  ماده

 .نمايند  دريافت
   وزارت  تشخيص  شود به  خودمرتكب  شغلي  شئون خالف   و يا اعمالي  رفتار نموده  نامه  آيين  اين  مقررات  برخالف  جهانگردي راهنماي  چنانچه - ٧  ماده

 . او لغوخواهد شد  تكرار پروانه  و در صورت  ماه  تا سه  اول مرتبه   براي  و جهانگردي اطالعات
 .  وزير است دفتر نخست  در  تصويبنامه اصل

 ر وزي  نخست اجرايي  وزير مشاور و معاون
  
 


