
 

 

  

َمبَىگ کىىذٌ ريابط عمًمی، یک ريز در َفتٍشرح سمت   

ایه شرح شامل مًاردی است کٍ َر ویريی فعلی ي جدید کٍ در ایه 

سمت مشغًل است ي یا قرار است مشغًل شًد، ویازمىد آگاَی از 

حاضر بیاوگر حداقل سطح کیفی مًرد اوتظار از َاست. سىد ¬آن

ی وظارت ي َمکاران ایه سمت است. از َمیه ري مدیرعامل برا

بٍ معیارَای اشارٌ  َماَىگ کىىدٌ ريابط عمًمیسىجش عملکرد 

 شدٌ در آن اتکا دارد.  

 07/03/96تبريخ تْيِ: 
 هعئَل دفترتْيِ ؼذُ تَظظ: 

 - تبريخ آخريي ثبزًگری:
 - :ثبزًگری تَظظ

 ـفحِ 3تؼذاد ـفحبت: 
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 درببرٌ اوجمه یًزپلىگ ایراوی

 ثِ ػالقوٌذ داًؽجَی تؼذادی تَظظ کِ اظت فؼبل غيراًتفبػی ٍ هعتقل هحيغی، زيعت غيردٍلتی هؤظعِ يک ايراًی، يَزپلٌگ اًجوي

 هرکسی دفتر هحل. اظت ًوَدُ آغبز را خَد فؼبليت رظوی ـَرت ثِ 13640 ثجت ؼوبرُ ثب 1380 ظبل هبُ هرداد از ٍحػ، حيبت ٍ عجيؼت

 فؼبل ًْبدّبی ظبير ثب ّوکبری ثِ اًجوي ايي ّوچٌيي،. ثبؼذ هی کؽَر ظرتبظر در آى فؼبليت حَزُ ٍ گرديذُ ٍاقغ تْراى در اًجوي ايي

 .پردازد هی ًيس الولل ثيي ظغح در ٍحػ حيبت زهيٌِ در

 ظبير ثرای زيبدی اّويت آى درکٌبر ٍ داًذ هی ايراى در حفبظت ثرای پرچوی ػٌَاى ثِ را ايراًی يَزپلٌگ حبضر درحبل اًجوي

 رٍی هغبلؼِ ٍ پصٍّػ زهيٌِ در ٍ ثَدُ ايراى «گَؼتخَاراى» ثر هتورکس اًجوي فؼبليت حيغِ ديگر، ػجبرت ثِ. ثبؼذ هی قبئل گَؼتخَاراى

 .ًوبيذ هی تالغ آًْب از حفبظت درًْبيت ٍ آًْب درثبرُ هحلی جَاهغ افکبر تٌَير ٍ آًْب

 ؼْرّبی از ثعيبری در ًيس ًوبيٌذگبًی ٍ ًوَدُ ّوکبری اًجوي ايي ثب فؼبالًِ داٍعلت يب پرظٌل ػٌَاى ثِ ًفر  50 از ثيػ حبضر، درحبل

 حق هحل از آى هخبرج توبهی ٍ ًٌوَدُ دريبفت هؽخفی ثَدجِ ارگبًی يب ظبزهبى ّيچ از اًجوي ايي. پردازًذ هی فؼبليت ثِ کؽَر

 اًجبم هٌظَر ثِ ايراًی يَزپلٌگ اًجوي ّوچٌيي،. گردد هی تأهيي تخففی ّبی پرٍشُ اًجبم ٍ ػالقوٌذ افراد هبلی کوکْبی ٍ ػضَيت

 .پردازد هی ّوکبری ثِ الوللی ثيي ٍ هلی هختلف ًْبدّبی ثب رظوی ّبی تَافقٌبهِ قبلت در ظبزهبًی، اّذاف راظتبی در خَد فؼبليتْبی

 زيعتگبُ در گًَِ حفظ ثِ دٍ ايي هجوَع ثتَاًذ تب ثَدُ اظتَار پصٍّؽی ّبی فؼبليت ثر ايراًی يَزپلٌگ اًجوي آهَزؼی فؼبليتْبی اظبض

 ثَم زيعت ٍ ّذف گًَِ ؼٌبختی ثَم ثررظی ٍ هغبلؼِ ثِ اثتذا هختلف ّبی زيعتگبُ در اًجوي هٌظَر، ثذيي. گردد هٌجر آى عجيؼی ّبی

 در. کٌذ هی ريسی عرح را، هٌبظت هردهی هؽبرکت يب ٍ آهَزؼی حفبظتی، ّبی فؼبليت آهذُ، ثذظت ًتبيج اظبض ثر ظپط ٍ پردازد هی آى

 اًجوي تالغ حبل، درػيي. رًٍذ هی ؼوبر ثِ هٌبعق در اًجوي اـلی ّوکبراى هحلی، ًْبد هردم ّبی ظبزهبى ٍ ثبًبى هحيظ راظتب، ايي

 ٍ اظتبًْب کؽَر، ظغح در زيعت هحيظ حفبظت ظبزهبى ثب هٌغقی ٍ ظبزًذُ تؼبهل احعبظبت، ٍ حَاؼی از دٍر ثِ تب ثَدُ آى ثر ّوَارُ

 .ًوبيذ کوک هٌبعق از حفبظت ثِ ثتَاًذ عريق ايي از تب ًوبيذ، ثرقرار ؼْرظتبًْب

 :ظبزهبًی ػجبرت اظت از هبهَريت

 ِآى؛ ثب هرتجظ ّبی ثَم زيعت ٍ يَزپلٌگ ثخفَؾ ٍحػ، حيبت درهَرد تحقيق ٍ هغبلؼ 

 يَزپلٌگ؛ ٍ ٍحػ حيبت زيعت، هحيظ هَرد در جبهؼِ آگبّی ظغح ارتقبی هٌظَر ثِ ػوَهی افکبر تٌَير 

 يَزپلٌگ ٍيصُ ثِ آًْب، ّبی زيعتگبُ ٍ ٍحػ حيبت از حفبظت. 

 ّب:افتخبرات ٍ ّوکبری

 ُ(1383) ايراى زيعت هحيظ هلی جبيسُ ٍ غيردٍلتی ّبی تؽکل دٍم رتجِ ثرًذ 

 ُ(2006) دًيب ظرتبظر از غيردٍلتی تؽکل 200 هيبى از اًگلعتبى در «آيٌذُ ّبی کٌٌذُحفبظت» جبيسُ ثرًذ 

 ُ(1386) ايراى حيَاًبت از حوبيت اًجوي ظپيذ خرٍض جبيسُ ثرًذ 

 ُ138 هيبى از ّلٌذ کؽَر در «عجيؼت ثرای ای آيٌذُ» ػٌَاى ثب دًيب ٍحػ حيبت از حفبظت هتخفؿ ثرتريي جبيسُ ثرًذ 

 (2009)کؽَر 56 از هتخفؿ
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 ُ1388 ظبل در «خجير غرٍة» هعتٌذ ثرای «حقيقت ظيٌوب» الوللی ثيي جؽٌَارُ ظَهيي داٍراى ّيئت ٍيصُ جبيسُ ثرًذ 

 ُجَايس ٍ 1390 ظبل در «ايراًی پلٌگ جعتجَی در» هعتٌذ ثرای فجر فيلن جؽٌَارُ هعتٌذ فيلن ثْتريي ثلَريي ظيورؽ ثرًذ 

 تبکٌَى هعتٌذ ايي ثرای ديگر هتؼذد الوللی ثيي ٍ هلی

 ُ(2012) آهريکب ظبًبى گرثِ از حفبظت ثرای آيٌذُ ًعل جبيس 

 ُهجلِ هعبثقِ در جْبى ای تلِ ّبی دٍرثيي ػکط ثرتريي جبيس BBC Wildlife (2014) 

 ُالوللی ثيي هَظعِ ای تلِ ّبی دٍرثيي فيلن ثرتريي جبيس World Land Trust (2014) 

 ُ1393 ظبل در قْبری جَاد ظيذ دکتر دٍظبالًِ جبيسُ ثرگسيذ 

 ُ1394 ظبل در اثتکبر تقی دکتر الوللی ثيي جبيسُ يبزدّويي ثرگسيذ 

 الوللی:ّبی ثييػضَيت در ًْبدّب ٍ ظبزهبى

 َ(2003 ظبل از) حفبظت جْبًی اتحبديِ کفتبرّبی هتخففيي گرٍُ ػض 

 َ(2004 ظبل از) حفبظت جْبًی اتحبديِ ظبًبى گرثِ هتخففيي گرٍُ ػض 

 َ(1386 ظبل از) ٍحػ ثبؽ در آهَزؼگراى جْبًی هجوغ ػض 

 َ(2006 ظبل از) يَزپلٌگ از حفبظت جْبًی ؼجکِ ػض 

 َ(2006 ظبل از) «حفبظت رّجری ثرًبهِ» ؼجکِ ػض 

تَاى در ّب را هیاًجوي يَزپلٌگ ايراًی از ثذٍ تبظيط تبکٌَى اقذاهبت هتؼذدی را در راظتبی اّذاف خَد اًجبم دادُ اظت کِ گسارغ آى

 هؽبّذُ کرد.  www.wildlife.irظبيت اًجوي ثِ ًؽبًی ٍة

 سمت:

 ّوبٌّگ کٌٌذُ رٍاثظ ػوَهی

 پبسخگً بٍ: 

 هذيرػبهل

 َبی کبری:مسئًلیت

 خجرًگبراى ثرای اًجوي اخجبر ارظبل ٍ ّب رظبًِ ٍ هغجَػبت ثب هعتور ٍ فؼبل ّوکبری -

 زيعت هحيظ ظبالًِ ًوبيؽگبُ در ؼرکت جْت ريسی ثرًبهِ  -

 ايراًی  يَزپلٌگ رٍزهلی ظبالًِ ّوبٌّگی ّبی هرثَط ثِ رٍيذاد  -

 فؼبل اػضبی ٍ پرظٌل ثرای( ففلی) دٍرّوی ّبی ػفراًِ ثرگساری  -

 ّرظبل پبيبى در اًجوي ػولکرد گسارغ ارائِ  -

 ...(ٍ دظکتبح تقَين ظيٌوبيَز، هبًٌذ) جذيذ هحتَای تَليذ  -

http://www.wildlife.ir/
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 ؼذُ دػَت ٍ هرتجظ ّبی ثرًبهِ ٍ جلعبت در ؼرکت  -

 ٍحقَقی حقيقی اؼخبؾ ٍ ًْبدّب ادارات، ّب، ظبزهبى ثب اًجوي ظبزًذُ ٍ هغلَة تؼبهل ثرقراری  -

 ظبزهبى اخجبر تٌظين در ؼخفی ّبی گيری هَضغ ًذادى دخبلت  -

 هختلف ّبی هٌبظجت ٍ هراظن در خجرًگبراى از دػَت  -

 اًجوي چبپی اهَر اجرای ٍ ًظبرت  -

  ؼذُ اثالؽ هفَة ّبی ًبهِ آئيي ثِ ػول -

 شرایط کبری:

 ساعت در ماٌ تٍ صًرت مًظف ي تقیٍ ساعات کاری تٍ صًرت دايطلثاوٍ 23

 : مذت زمبن

 6931تب آخر سبل 

 

 : صالحیت مًرد ویبز

 دايطلثاوٍ داشته رزيمٍ فعالیت -1

 تخصصی يمُارتفىی  داوش -3

 مًفق تجرتی سًاتق -2

 مسائل، تحلیل ي درتجسيٍ تًاوا،تًاومىذ قلم تیان، قذرت سخىًری، عمًمی، افكار پژيَش وظیر فردی َای تًاومىذی -4

 .کىذ ترقرار سازماوی رياتط در را مؤثری ي مطلًب تعامل تتًاوذ آوُا درپرتً کٍ صذر سعٍ دارای

 عمًمی رياتط حرفٍ تا متىاسة مىش ي اخالق -5

 جامعٍ ي سازمان تٍ وسثت تعُذ احساس -6

 

 


