بسمه تعالی

اداره کل میراث فرهنگی ،صناعی دستی و گردشگری استان تهران
معاونت گردشگری

((سوگند نامه تعهد اخالق حرفه ای راهنمایان گردشگری))

اینجانب  .....................................به شماره ملی  .................................اینک که پس از گذراندن دوره های تخصصی و مهارتی در
چارچوب مقررات و ضوابط قانونی مؤفق به اخذ کارت راهنمای گردشکری می شوم و شایستگی فعالیت به عنوان راهنمای گردشگری
را می یابم ،در پیشگاه گردشگران و مسؤالن سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به خداوند بزرگ و بلند مرتبه
سوگند یاد می کنم و وجدان و شرف خویش را گواه می گیرم که:
 همواره در حرفه ی خود به درستی گام بردارم و عزت و سربلندی مسؤلیت خطیر راهنمایی گردشگران را فدای جاه طلبی و هواینفس نسازم.
 تالش خود را در جهت انجام وظایف حرفه ای و جلب رضایت گردشگران به کار بندم. برای شناساندن و معرفی فرهنگ ،آداب و رسوم ،میراث فرهنگی و طبیعی ،میراث ناملموس ،تاریخ تمدن ،مهمان پذیری و مهماننوازی  ،زیبائی ها و جاذبه های متنوع کشور عزیزم ایران و سایر ملل به گردشگران تمام تالش خود را انجام دهم.
 اهداف توسعه صنعت گردشگری را در راستای تحقق گردشگری پایدار و گسترش در همه جوانب اقتصادی ،سیاسی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی دنبال نمایم.
 تالش خواهم کرد در همه لحظات مأموریت وجدان کاری داشته باشم و همواره عدالت ،صداقت ،امانتداری ،رازداری و درستکاریرا در خدمت به مردم و گردشگران سرلوحه اندیشه ،گفتار و کردار خود قرار دهم و ارزش های انسانی و اخالقی را در انجام فعالیت
های حرفه ای رعایت نمایم.
 در همه حال به قانون اساسی کشور ،منشور جهانی اخالق گردشگری ،مقررات سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،همچنین قوانین و ضوابط جاری در مقصد پایبند باشم و بتوانم نقش مهمی در ایجاد تجربه دل انگیز و لذتبخش در میان گردشگران
ایفا نمایم.
 تعهد می کنم تمام توان علمی و عملی خود را برای رسیدن به روابط پویا و پایدار در عرصه بین المللی و ترویج اخالق ،ایجادزمینه گفتگوی ملت ها و ارتباطات میان فرهنگی در بستر صلح و دوستی به کار گیرم.
 با یاری گرفتن از روحیه خالقانه و مبتکرانه ،ابتکار بر دانش ،تأکید بر مبانی فرهنگی و ارزش ها در جهت حفظ امنیت ،سالمت ونشاط ،مشاوری معتمد و امین برای گردشگران در تمامی گشت های داخلی و خارجی باشم.
اینک با ایمانی استوار این سوگند نامه را به دست خود امضاء نموده و آن را به عنوان سند شرافت خویش به سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری می سپارم.
امضاء و اثر انگشت

