
 

 

 

 

  

«کارورز»شرح سمت   
 

هر نيروی فعلی و جديد که در اين اين شرح شامل مواردی است که 

سمت مشغول است و يا قرار است مشغول شود، نيازمند آگاهی از 

آنهاست. سند حاضر بيانگر حداقل سطح کيفی مورد انتظار از 

همکاران اين سمت است. از همين رو مدير مربوطه برای نظارت و 

 سنجش نيروهای خود به معيارهای اشاره شده در آن اتکا دارد. 

 72/27/9911تاريخ تهيه: 
 روابط عمومی مديرتهيه شده توسط: 

 10/03/9911 تاريخ آخرين بازنگری:

 صفحه ۴تعداد صفحات: 
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 درباره انجمن يوزپلنگ ايرانی

 یدانشجو یباشد که توسط تعداد یفعال م یرانتفاعي، مستقل و غیطيست محيز یردولتيک مؤسسه غانجمن يوزپلنگ ايرانی، ي    

ت خود را آغاز نموده است. محل دفتر يفعال یصورت رسم به99۶۴2باشمارهثبت99۳2ازمردادماهسال ات وحش،يعت و حيعالقمند به طب
 ینهادهار يبا سا ین انجمن به همکارين، ايباشد. همچن یت آن در سرتاسر کشور ميده و حوزه فعالين انجمن در تهران واقع گرديا یمرکز

 پردازد. یز مين الملل نيات وحش در سطح بينه حيفعال در زم

ر گوشتخواران يسا یبرا یاديت زيداند و درکنار آن اهم یران ميحفاظت در ا یبرا یرا به عنوان پرچم یرانيوزپلنگ ايانجمن درحال حاضر 
ر يآنها و تنو ینه پژوهش و مطالعه رويران بوده و در زميا «گوشتخواران»ت انجمن متمرکز بر يطه فعاليگر، حيباشد. به عبارت د یقائل م

 د.ينما یت حفاظت از آنها تالش ميدرباره آنها و درنها یافکار جوامع محل
انجمن با ديگر سازمان های مردم نهاد در نموده و  ین انجمن همکاريا داوطلب فعاالنه با اينفر به عنوان پرسنل  02ش از يدرحال حاضر، ب

افت ننموده و مخارج آن از يدر یبودجه مشخص یا ارگانيچ سازمان ياز ه يوزپلنگ ايرانی نجمنها همکاری نزديک دارد. اانساير است
ن ين، ايگردد. همچن ین ميتأم فروش محصوالت حمايتیت افراد و يعضوهای مالی افراد و موسسات، قراردادهای همکاری، حق کمکمحل

به  ین الملليو ب یمختلف مل یبا نهادها یرسم ی، در قالب توافقنامه هایاهداف سازمان یخود در راستا یتهايانجمن به منظور انجام فعال
 پردازد. یم یهمکار

ستگاه ين دو به حفظ گونه در زياستوار بوده تا بتواند مجموع ا فعاليت های پژوهشیبر  یرانيوزپلنگ ايانجمن  یآموزش یتهاياساس فعال
ست بوم آن يگونه هدف و ز یبوم شناخت یمختلف ابتدا به مطالعه و بررس یستگاه هاين منظور، انجمن در زيآن منجر گردد. بد یعيطب یها
کند. در اين های حفاظتی، آموزشی و يا مشارکت مردمی مناسب را، طرح ريزی میفعاليتج بدست آمده، يپردازد و سپس بر اساس نتا یم

ن حال، تالش انجمن همواره يدرعروند. ن های مردم نهاد محلی، همکاران اصلی انجمن در مناطق به شمار میراستا، محيط بانان و سازما
استانها و کشور، ست در سطح يط زيمح سازمان حفاظتبا  یو احساسات، تعامل سازنده و منطق یبر آن بوده تا به دور از حواش

 د.يطق کمک نماامناز فاظت ق بتواند به حين طريتا از ا ،ديبرقرار نماشهرستانها
 

 عبارت است از: یت سازمانيمامور

 مرتبط با آن؛ یست بوم هايوزپلنگ و زيات وحش، بخصوص يق درمورد حيمطالعه و تحق 

 وزپلنگ؛يات وحش و يست، حيط زيجامعه در مورد مح یسطح آگاه یبه منظور ارتقا یر افکار عموميتنو 

 وزپلنگيژه يآنها، به و یستگاه هايات وحش و زيحفاظت از ح. 

 
 و همکاری ها: افتخارات

  (99۳۴) «جايزه ملی محيط زيست ايران»دربرنده رتبه دوم تشکل های غيردولتی 

 حفاظت کننده های آينده»زه برنده جاي Future Conservationists» تشکل غيردولتی از سرتاسر دنيا  722از ميان
(722۶) 

  (99۳۶انجمن حمايت از حيوانات ايران ) «خروس سپيد»برنده جايزه 

  0۶متخصص از  9۴۳از ميان  «عتآينده ای برای طبي»برنده جايزه برترين متخصص حفاظت از حيات وحش دنيا با عنوان 
 (7221کشور )

  99۳۳در سال « غروب خجير»برای مستند « سينما حقيقت»برنده جايزه ويژه هيئت داوران سومين جشنواره بين المللی 

  و جوايز  9912در سال « در جستجوی پلنگ ايرانی»بهترين فيلم مستند جشنواره فيلم فجر برای مستند برنده سيمرغ بلورين
 ملی و بين المللی متعدد ديگر برای اين مستند تاکنون

 ای جهان به انتخاب مجله های تلهبرنده جايزه عکس برگزيده مسابقه عکس دوربينBBC Wildlife  729۴در سال 

 ای حيات وحش توسط موسسه های تلهبرنده جايزه بهترين فيلم دوربينWorld Land Trust  729۴در سال 

  9919برگزيده جايزه دوساالنه دکتر سيد جواد قهاری در سال 

  991۴جايزه بين المللی دکتر تقی ابتکار در سال برگزيده يازدهمين 
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 المللی: بين سازمانهای و نهادها در عضويت

  (7229گروه متخصصين کفتارهای اتحاديه جهانی حفاظت )از سال عضو 

  (722۴عضو گروه متخصصين گربه سانان اتحاديه جهانی حفاظت )از سال 

  (99۳۶عضو مجمع جهانی آموزشگران در باغ وحش )از سال 

  (722۶عضو شبکه جهانی حفاظت از يوزپلنگ )از سال 

  (722۶)از سال  «برنامه رهبری حفاظت»عضو شبکه 

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

 کرد.  شاهدهم www.wildlife.irبه آدرس  انجمن وبسايت

 :سمت

 کارورز

 :دامنه کار

و اداری خواهد  اجرايیهای فنی فعاليت شامل ن موارداي های تيمی و فردی انجمن سهيم خواهد شد.در مدت قرارداد خود در فعاليت کارورز

 .است مشاهده قابل یبعد بخش در هاتيمسئول نيا شرح بود.

 

 :امور قابل انجام

 ابط عمومیوردر تمامی بخش های پژوهشی، آموزشی و  هاهمکاری در استخراج و دسته بندی داده 

 همکاری در پروپوزال نویسی  

 هاهای رسمی و پیگیری امور پروژههمکاری در نامه نگاری 

 هاهمکاری در برنامه ریزی پروژه و تصمیم گیری 

 همکاری در مستند سازی و گزارش نویسی 

 و حفاظتیهشی های پژوهای مربوط به پروژهسفر میدانی و دیگر فعالیت 

http://www.wildlife.ir/
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 موارد قابل تحويل:

 فعاليت گزارش 

 صورتجلسات 

 

 :شرايط کاری

 نيهم به. دارند انجمن دفتر در حضور به ازين هاتيفعال یعمده اما بود خواهد انجام قابل یحضور ريغ صورت به امور نيا از یکوچک بخش

های انجمن داشته ز مشارکت فعال در فعاليترورود کارمیانتظار  .ابدي حضور انجمن در ازين صورت در ماه در روز ۶بايستی کارورز منظور

 باشد.

 :مدت زمان

 هایپروژههای استخدامی در مصاحبه متخصص یروين عنوان به تواندیم زرکارو ن،يطرف تيرضا صورت در و ماه ۶ تفاهمنامه، مدت از

 دارای اولويت باشد. انجمن در یبعد

 

 :صالحيت های مورد انتظار

 (ماه در روز6) یکاف زمان داشتن 

 محوله کار به نسبت تیمسئول احساس 

 اطالعات از استفاده و انتشار در یدار امانت 

 هایریگ میتصم و هایزیر برنامه در فعال مشارکت 

 ییهوا و آب سخت طیشرا در کار ییتوانا و یدانیم هایتیمامور به رفتن امکان 

  یا باالتر سانسیلدانشجوی 

 وحومه تهران ساکن 

  یباالتر ازیامت یدارا یمرتعدار و یزداریآبخ ،یاجتماع علوم ست،زیطیمح هایرشتهدانشجویان و فارغ التحصیالن 

 . بود خواهند

 شودیم محسوب تیمز داوطلبانه، هایتیفعال یتجربه داشتن 

 هایمهارت به یکاف ییآشنا Office (Word، Excel و PowerPoint) 

 با ییآشنا GIS دشویم محسوب تیمز مشابه، یافزارها نرم ای 

 شود یم محسوب تیمز یسیانگل زبان به تسلط 

 

 :دستاوردها

  در انجمن یوزپلنگ ایرانی کارورزدریافت گواهینامه فعالیت به عنوان 

 یادگیری روند تدوین پروژه از برنامه ریزی تا گزارش نویسی 
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 ی پروپوزال نویسییادگیری شیوه 

 های محیط زیستیکسب منابع مالی برای انجام فعالیتهای یادگیری راه 

 وحشی محلی و یا پایش حیاتامور تخصصی پژوهشی یا آموزشی مانند کار با جامعه 

 های دیگر انجمن یوزپلنگ ایرانی به عنوان متخصصامکان حضور در پروژه 

 

 

 ارسال کنند. @wildlife.irinfo يميل به ا  که تمايل به همکاری دارند درخواست و رزومه خود راافرادی 

 .است 9911خرداد  92 تسال درخواسارمهلت آخرين 
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