
 

 

 

 

  

 شرح سمت کارشناس رسانه ای

این شرح شامل مواردی است که هر نیروی فعلی و جدید که در این سمت 

. هاستمشغول است و یا قرار است مشغول شود، نیازمند آگاهی از آن

 سمت این همکاران از انتظار مورد کیفی سطح حداقل بیانگر حاضر سند

 کارشناس عملکرد سنجش و نظارت برای مدیرعامل رو همین از. است

 عیارهای اشاره شده در آن اتکا دارد.  م به ای رسانه
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 مسئول دفترتهيه شده توسط: 
 ها:بازنگری
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 توسط مديرعامل 06/77/7061
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 درباره انجمن یوزپلنگ ایرانی

 تعدادی توسط که است فعال غيرانتفاعی و مستقل محيطی، زيست غيردولتی مؤسسه يک ايرانی، يوزپلنگ انجمن

 فعاليت رسمی صورت به 709۳7 ثبت شماره با 7017 سال ماه مرداد از وحش، حيات و طبيعت به عالقمند دانشجوی

 می کشور سرتاسر در آن فعاليت حوزه و گرديده واقع تهران در انجمن اين مرکزی دفتر محل. است نموده آغاز را خود

 .پردازد می نيز الملل بين سطح در وحش حيات زمينه در فعال نهادهای ساير با همکاری به انجمن اين همچنين،. باشد

 زيادی اهميت آن درکنار و داند می ايران در حفاظت برای پرچمی عنوان به را ايرانی يوزپلنگ حاضر درحال انجمن

 در و بوده ايران «گوشتخواران» بر متمرکز انجمن فعاليت حيطه ديگر، عبارت به. باشد می قائل گوشتخواران ساير برای

 .نمايد می تالش آنها از حفاظت درنهايت و آنها درباره محلی جوامع افکار تنوير و آنها روی مطالعه و پژوهش زمينه

 در نيز نمايندگانی و نموده همکاری انجمن اين با فعاالنه داوطلب يا پرسنل عنوان به نفر  07 از بيش حاضر، درحال

 ننموده دريافت مشخصی بودجه ارگانی يا سازمان هيچ از انجمن اين. پردازند می فعاليت به کشور شهرهای از بسياری

. گردد می تأمين تخصصی هایپروژه انجام و عالقمند افراد مالی کمکهای و عضويت حق محل از آن مخارج تمامی و

 های توافقنامه قالب در سازمانی، اهداف راستای در خود فعاليتهای انجام منظور به ايرانی يوزپلنگ انجمن همچنين،

 .پردازد می همکاری به المللی بين و ملی مختلف نهادهای با رسمی

 حفظ به دو اين مجموع بتواند تا بوده استوار پژوهشی های فعاليت بر ايرانی يوزپلنگ انجمن آموزشی فعاليتهای اساس

 بررسی و مطالعه به ابتدا مختلف های زيستگاه در انجمن منظور، بدين. گردد منجر آن طبيعی های زيستگاه در گونه

 آموزشی حفاظتی، هایفعاليت آمده، بدست نتايج اساس بر سپس و پردازد می آن بوم زيست و هدف گونه شناختی بوم

 محلی، نهاد مردم های سازمان و بانان محيط راستا، اين در. کندمی ريزی طرح را، مناسب مردمی مشارکت يا و

 و حواشی از دور به تا بوده آن بر همواره انجمن تالش حال، درعين. روندمی شمار به مناطق در انجمن اصلی همکاران

 تا نمايد، برقرار شهرستانها و استانها کشور، سطح در زيست محيط حفاظت سازمان با منطقی و سازنده تعامل احساسات،

 .نمايد کمک مناطق از حفاظت به بتواند طريق اين از

 :سازمانی عبارت است از ماموريت

 آن؛ با مرتبط های بوم زيست و يوزپلنگ بخصوص وحش، حيات درمورد تحقيق و مطالعه 

 يوزپلنگ؛ و وحش حيات زيست، محيط مورد در جامعه آگاهی سطح ارتقای منظور به عمومی افکار تنوير 

 يوزپلنگ ويژه به آنها، های زيستگاه و وحش حيات از حفاظت. 

 ها:افتخارات و همکاری

 (7010) ايران زيست محيط ملی جايزه و غيردولتی های تشکل دوم رتبه برنده 

 (0779) دنيا سرتاسر از غيردولتی تشکل 077 ميان از انگلستان در «آينده های کنندهحفاظت» جايزه برنده 
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 (7019) ايران حيوانات از حمايت انجمن سپيد خروس جايزه برنده 

 از هلند کشور در «طبيعت برای ای آينده» عنوان با دنيا وحش حيات از حفاظت متخصص برترين جايزه برنده 

 (0776)کشور 09 از متخصص 701 ميان

 در «خجير غروب» مستند برای «حقيقت سينما» المللی بين جشنواره سومين داوران هيئت ويژه جايزه برنده 

 7011 سال

 سال در «ايرانی پلنگ جستجوی در» مستند برای فجر فيلم جشنواره مستند فيلم بهترين بلورين سيمرغ برنده 

 تاکنون مستند اين برای ديگر متعدد المللی بين و ملی جوايز و 7067

 (0770) آمريکا سانان گربه از حفاظت برای آينده نسل جايزه 

 مجله مسابقه در جهان ای تله های دوربين عکس برترين جايزه BBC Wildlife (2014) 

 المللی بين موسسه ای تله های دوربين فيلم برترين جايزه World Land Trust (2014) 

 7060 سال در قهاری جواد سيد دکتر دوساالنه جايزه برگزيده 

 706۳ سال در ابتکار تقی دکتر المللی بين جايزه يازدهمين برگزيده 

 المللی:های بينعضويت در نهادها و سازمان

 (0770 سال از) حفاظت جهانی اتحاديه کفتارهای متخصصين گروه عضو 

 (077۳ سال از) حفاظت جهانی اتحاديه سانان گربه متخصصين گروه عضو 

 (7019 سال از) وحش باغ در آموزشگران جهانی مجمع عضو 

 (0779 سال از) يوزپلنگ از حفاظت جهانی شبکه عضو 

 (0779 سال از) «حفاظت رهبری برنامه» شبکه عضو 

در راستای اهداف خود انجام داده است که گزارش  انجمن يوزپلنگ ايرانی از بدو تاسيس تاکنون اقدامات متعددی را

 مشاهده کرد.  www.wildlife.irسايت انجمن به نشانی توان در وبها را میآن

 سمت:

 عمومیروابط مدير

 پاسخگو به: 

 مديرعامل
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 های کاری:مسئولیت

 های اجتماعی مختلف انجمنها و شبکهمناسب با رسانه نگارش اخبار -

 انتشار برای ها بخش از ارسالی اخبار ويرايش و اصالح -

 خبرنگاران برای انجمن اخبار ارسال و ها رسانه و مطبوعات با مستمر و فعال همکاری -

 انجمن مجازی فضاهای محتوای برحسب خبر هر انتشار و نحوه محل مديريت و تعيين -

 مبتنی بر نياز اعم از کليپ، پوستر و... جديد ایرسانه محتوای توليدهماهنگی   -

 شده دعوت و مرتبط های برنامه و جلسات در شرکت  -

 مختلف های جشنواره در حضور برای ريزی برنامه و آمادگی -

 وحقوقی حقيقی اشخاص و نهادها ادارات، ها، سازمان با انجمن سازنده و مطلوب تعامل برقراری  -

 مختلف های مناسبت و مراسم در خبرنگاران از دعوت  -

 انجمن چاپیطراحی و  امور اجرای و نظارت  -

  هابخش از ارسالی اخبار یشده ابالغ مصوب های نامه آئين به عمل -

 های انجمنمتناسب با سياست ايرانی يوزپلنگ ملی روز گراميداشت مراسم برگزاری -

 برگزاری مراسمات عمومی و جمعی انجمن -

 تدوين و انتشار گزارش عملکرد ساليانه  -

 ها،کارگاه يحيی، جايزه دبيرخانه اعضا،) سازمانی چارت اساس بر بخش هایزيرمجموعه فعاليت بر نظارت -

 ...( و يوزنامه تورها،

 بحرانی و حساس مواقع در ارزنده و مؤثر نقش ايفای و عمل سرعت -

 عمومی روابط حوزه در انجمن های سياست اجرای حسن بر نظارت -

 شرایط کاری:

 يا معادل آن روز کاری در هفته 0

 مدت زمان

 و قابل تمديد در صورت رضايت طرفين 61تا پايان سال 
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 صالحیت مورد نیاز

 داشتن توانایی و مهارت تولید خبر -

 های اجتماعیها و اصول تولید محتوا برای انواع شبکهمسلط به ویژگی -

 آشنا به سیستم وردپرس -

    مدیریت محتوای دیجیتالای مرتبط با امور روابط عمومی و سوابق حرفه -

 و تجزیه در توانمند توانا، قلم بیان، قدرت سخنوری، عمومی، افکار پژوهش فردی های توانمندی -

 سازمانی روابط در را موثری و مطلوب تعامل بتواند آنها پرتو در که صدر سعه دارای مسائل، تحلیل

 .کند برقرار

 عمومی روابط حرفه با متناسب منش و اخالق -

 جامعه و سازمان به نسبت تعهد احساس -

 

 

 


