
 

 

  

»مدیرعامل« سمت شرح  
 

این شرح شامل مواردي است که هر نیروي فعلی و جدید که در این 

سمت مشغول است و یا قرار است مشغول شود، نیازمند آگاهی از 
ست. سند حاضر بیانگر حداقل سطح کیفی مورد انتظار از همکاران هاآن

براي نظارت و سنجش  هیئت مدیرهاین سمت است. از همین رو 
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 درباره انجمن یوزپلنگ ایرانی
 از ات وحش،یعت و حیعالقمند به طب يدانشجو يکه توسط تعداد است فعال یرانتفاعی، مستقل و غیطیست محیز یردولتیک مؤسسه غانجمن یوزپلنگ ایرانی، ی

ت آن یو حوزه فعال شده ن انجمن در تهران واقعیا يت خود را آغاز نموده است. محل دفتر مرکزیفعال یصورت رسم به 13640 ثبت شماره با 1380 سال ماه مرداد
 پردازد. یز مین الملل نیات وحش در سطح بینه حیفعال در زم ير نهادهایبا سا ين انجمن به همکارین، ای. همچناستدر سرتاسر کشور 

. به عبارت استر گوشتخواران قائل یسا يبرا يادیت زیداند و درکنار آن اهمیران میحفاظت در ا يبرا یرا به عنوان پرچم یرانیوزپلنگ ایانجمن درحال حاضر 
ت حفاظت ینها و درها درباره آن یر افکار جوامع محلیها و تنوآن ينه پژوهش و مطالعه رویران بوده و در زمیا »گوشتخواران«ت انجمن متمرکز بر یطه فعالیگر، حید

 د.ینمایها تالش ماز آن
ها همکاري انجمن با دیگر سازمان هاي مردم نهاد در سایر استاننموده و  ين انجمن همکاریا داوطلب فعاالنه با اینفر به عنوان پرسنل  30 ش ازیدرحال حاضر، ب
هاي مالی افراد و موسسات، قراردادهاي کمک افت ننموده و مخارج آن از محلیدر یبودجه مشخص یا ارگانیچ سازمان یاز ه یوزپلنگ ایرانی نجمننزدیک دارد. ا

، در قالب یاهداف سازمان يخود در راستا يهاتین انجمن به منظور انجام فعالین، اید. همچنشوین میتأم فروش محصوالت حمایتیت افراد و یعضوهمکاري، حق 
 پردازد.یم يبه همکار ین المللیو ب یمختلف مل يبا نهادها یرسم يهاتوافقنامه

آن منجر  یعیطب يستگاه هاین دو به حفظ گونه در زیاستوار بوده تا بتواند مجموع ا فعالیت هاي پژوهشیبر  یرانیوزپلنگ ایانجمن  یآموزش يهاتیاساس فعال
ج بدست آمده، یپردازد و سپس بر اساس نتا یست بوم آن میگونه هدف و ز یبوم شناخت یمختلف ابتدا به مطالعه و بررس يهاستگاهین منظور، انجمن در زید. بدشو

هاي مردم نهاد محلی، همکاران اصلی انجمن بانان و سازمانکند. در این راستا، محیطریزي میو یا مشارکت مردمی مناسب را، طرحهاي حفاظتی، آموزشی فعالیت
ست یط زیمح سازمان حفاظتبا  یو احساسات، تعامل سازنده و منطق یهمواره بر آن بوده تا به دور از حواش ن حال، تالش انجمنیدرعروند. در مناطق به شمار می

 د.یطق کمک نماامناز ق بتواند به حفاظت ین طریتا از ا ،دیبرقرار نما هاها و شهرستاناستانکشور، در سطح 
 عبارت است از: یت سازمانیمامور
 مرتبط با آن؛ يست بوم هایوزپلنگ و زیات وحش، بخصوص یق درمورد حیمطالعه و تحق •
 وزپلنگ؛یات وحش و یست، حیط زیجامعه در مورد مح یسطح آگاه يبه منظور ارتقا یر افکار عمومیتنو •
 .وزپلنگیژه یآنها، به و يستگاه هایات وحش و زیحفاظت از ح •

 و همکاري ها: افتخارات
 )1384( »جایزه ملی محیط زیست ایران« دربرنده رتبه دوم تشکل هاي غیردولتی  •
 )2006تشکل غیردولتی از سرتاسر دنیا ( 200از میان  »Future Conservationists  حفاظت کننده هاي آینده«زه برنده جای •
 )1386انجمن حمایت از حیوانات ایران ( »خروس سپید«برنده جایزه  •
 )2009کشور ( 56متخصص از  148از میان  »عتآینده اي براي طبی«وان برنده جایزه برترین متخصص حفاظت از حیات وحش دنیا با عن •
 1388در سال » غروب خجیر«براي مستند » سینما حقیقت«برنده جایزه ویژه هیئت داوران سومین جشنواره بین المللی  •
و جوایز ملی و بین المللی متعدد  1390سال  در» در جستجوي پلنگ ایرانی«بهترین فیلم مستند جشنواره فیلم فجر براي مستند برنده سیمرغ بلورین  •

 دیگر براي این مستند تاکنون
 2014در سال  BBC Wildlifeاي جهان به انتخاب مجله هاي تلهبرنده جایزه عکس برگزیده مسابقه عکس دوربین •
 2014در سال  World Land Trustاي حیات وحش توسط موسسه هاي تلهبرنده جایزه بهترین فیلم دوربین •
 1393برگزیده جایزه دوساالنه دکتر سید جواد قهاري در سال  •
 1394جایزه بین المللی دکتر تقی ابتکار در سال برگزیده یازدهمین  •

 :المللی بین سازمانهاي و نهادها در عضویت
 )2003عضو گروه متخصصین کفتارهاي اتحادیه جهانی حفاظت (از سال  •
 )2004جهانی حفاظت (از سال عضو گروه متخصصین گربه سانان اتحادیه  •
 )2006عضو شبکه جهانی حفاظت از یوزپلنگ (از سال  •
 )2006(از سال  »برنامه رهبري حفاظت«عضو شبکه  •

 
 نشانیبه  انجمن سایتوب در توانرا می هاآن گزارش که است داده انجام خود اهداف راستاي در را متعددي اقدامات تاکنون تاسیس بدو از ایرانی یوزپلنگ انجمن
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  سمت:
 مدیرعامل 

 
  پاسخگو به:

 هیئت مدیره
 

 دامنه کار

 مدیرعامل است. یات مدیرهه نظر زیر انجمن روز به روز مدیریت و راهبردها کردن اجرایی مسوول و مدیره هیات منتخب» مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی«
 شود. یم هشناخت حقوقی انجمن نماینده عنوان به مدیرعامل همچنین .است انجمن المللی بین و ملی محلی، اعتبار ارتقاء و حفظ مسوول

 انجمن مدیرعامل رود می انتظاراست.  2و مدیریت دموکراتیک 1والنه (مطابق اختیارات)مدیریت مسئشیوه مدیریت در انجمن یوزپلنگ ایرانی به شکل ترکیبی از  
 .نماید درگیر انجمن اجرایی و گیريتصمیم سازي، تصمیم فرآیندهاي در را آنها و نهد ارج انجمن اصلی سرمایه عنوان به انجمن اعضاي به

 انجمن همچنین .دارد عهده بر را ثبتی و قانونی نهادهاي به پاسخگویی مسوولیت مدیرعامل که است ایران در ثبتی و رسمی نهاد یک ایرانی یوزپلنگ انجمن
 ،نمایندگی به مدیرعامل که است مللیال بین نهادهاي و دولتی غیر هاي سازمان استانی، و ملی دولتی نهادهاي محلی، جوامع با متعددي سازمانی برون ارتباط داراي

 .است روابط این در متقابل احترام حفظ و ارتباطات این تقویت ولمسئ
 

 مسئولیت ھای کاری
 مدیره، تهیئ مصوبات اجراي برنامه ریزي و -
 سازمانی ماموریت و کالن اهداف تحقق راستاي در انجمن هايفعالیت بندي اولویت و ریزيبرنامه -
 مدیریت نیروي انسانی -
 آن انجام بر نظارت و مالی تامین برنامه تدوین -
 ا و پرداخت ها و امور مالی داخلیمدیریت هزینه ه -
 اي بیمه مالیاتی و مالی، ثبتی، امور بر نظارت -
 ها فعالیت ارزشیابی و پایش -
 سازمانی بیرون و درون مرتبط هاي جلسه در شرکت -
 اجرایی مدیران و کارکنان به الزم هاي راهنمایی و مشاوره ارایه -
 مدیره هیات به آنها ارایه و توسعه و مسایل حل براي راهکارهایی و ها ایده شناسایی -
 انجمن مختلف بخش هاي بین الزم هاي هماهنگی ایجاد -
 هاآن براي مناسب فعالیت فضاي ایجاد و انجمن داوطلبین و اعضا به مربوط امور پیگیري -
 انجمن در جدید هاي پروژه و برنامه تعریف براي ریزي برنامه -
 مدیره در صورت درخواست هیات مدیره هیات جلسات در شرکت -
 به هیات مدیره گزارش آمادگی ارائه  -
 انجمن داخلی هاي نامه آیین و ها دستورالعمل نمودن اجرایی -

 
 

                                                           
 سازمان، مالیات، نوع این رب ناظر قوانین فعالیت، پروانه اساسنامه، (قانونی مراجع از که الزاماتی و اختیاراتی مبناي سازمان برمدیریت مسئوالنه (مطابق اختبارات) مدیریتی است که  ۱

 .دارند ختیاراتیا چه مسایل حل براي آنها به توجه ببیند با و کنند مراجعه مراجع این اسناد به مسایل با مواجه در همواره و کند عمل کند می کسب )... بیمه،
 نآ يریگ میصمت ندیکه قرار است گرفته شود، دغدغه دارد بتواند در فرآ یمیتصم کیکه در خصوص  انجمن ياز اعضا کیاست که هر  نیا کیدمکرات تیریمنظور از مد 2

 داشته باشد مشارکت
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 قابل تحویل کلی موارد
 مدیره هیات در تصویب و ارایه جهت جاري سال اسفندماه از قبل تا انجمن آتی سال کاري برنامه  -
 جاري سال اسفندماه از قبل تا انجمن آتی سال مالی تامین برنامه  -
 طبق زمان بندي مشخص مدیره هیات به امور و همچنین گزارش ماهیانه شرایط مالی  پیشرفتماهانه و یا روزانه  هاي گزارش  -
 عمومی مجمع به ارایه جهت ساالنه مالی بیالن و گزارش تدوین  -
 ساالنه صورت به پرسنل و انجمن عملکرد ارزیابی گزارش  -

 

 

 شرایط کاری
 است. با توجه به نقش حساس مدیرعامل در امور اجرایی، این سمت تمام وقت

 

 زمان مدت
 .است تمدید قابل طرفین تمایل صورت در و است سال 1مدت  براي خدمات شرح این

 
 نیاز مورد صالحیت

 سال سن 25 حداقل داراي  -
 سابقه مدیریت سازمانی سال دو حداقل رايدا -

وحش مزیت محسوب  حیات در زمینهمدیریت انجمن یوزپلنگ ایرانی، سازمان هاي مردم نهاد یا  درمدیریت یا فعالیت 
  شود. می

 تحصیلی کارشناسی  مدرك داراي حداقل  -
 مرتبط مزیت محسوب می شود. هاي رشته یا مدیریت طبیعی، منابع زیست، محیط تحصیالت در زمینهداشتن 

 نویسی پروپزال و نویسی گزارش مهارت به مسلط -
 انگلیسی زبان به مسلط -
 تخصصی و اداري افزارهاي نرم به تسلط نسبی -
 مدیریت و بخشی بین همکاري مسایل به آشنا و عمومی روابط مهارت داراي -
 روحیه کارآفرینی داراي -
 عضویت فعال در مجموعه هاي مشابه عدم اشتغال یا -

 
 حقوق و مزایا

 طبق قانون پرداخت خواهد شد. مدیرعاملهمچنین حق بیمه پس از پایان دوره آزمایشی   وساعت در ماه)  192این سمت به صورت تمام وقت (
 بود. هدحقوق و مزایا قابل مذاکره خوا
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