ایه شرح شامل مًاردی است کٍ َر ویريی فعلی ي جذیذ
کٍ در ایه سمت مشغًل است ي یا قرار است مشغًل شًد ،ویازمىذ

آگاَی از آن¬َاست .سىذ حاضر بیاوگر حذاقل سطح کیفی مًرد
اوتظار از َمکاران ایه سمت است .از َمیه ري مذیرعامل برای
وظارت ي سىجش عملکرد مذیران بخش َای آمًزش ي پژيَش بٍ
معیارَای اشارٌ شذٌ در آن اتکا دارد .

تبريخ تهيه1396/03/07 :

تهيه شده توسط :مسئول دفتر
تبريخ آخرين ببزنگری1396/05/18 :
ببزنگری توسط :مدير عبمل
تعداد صفحبت  5::صفحه

www.wildlife.ir

درببرٌ اوجمه یًزپلىگ ایراوی
اًجوي یَزپلٌگ ایراًی ،یک هؤظعِ غیردٍلتی زیعت هحیغی ،هعتقل ٍ غیراًتفبػی فؼبل اظت کِ تَظظ تؼذادی داًؽجَی ػالقوٌذ ثِ
عجیؼت ٍ حیبت ٍحػ ،از هرداد هبُ ظبل  ۰۸۳۱ثب ؼوبرُ ثجت  ۰۸۶۳۱ثِ ـَرت رظوی فؼبلیت خَد را آغبز ًوَدُ اظت .هحل دفتر هرکسی
ایي اًجوي در تْراى ٍاقغ گردیذُ ٍ حَزُ ف ؼبلیت آى در ظرتبظر کؽَر هی ثبؼذّ .وچٌیي ،ایي اًجوي ثِ ّوکبری ثب ظبیر ًْبدّبی فؼبل
در زهیٌِ حیبت ٍحػ در ظغح ثیي الولل ًیس هی پردازد.
اًجوي درحبل حبضر یَزپلٌگ ایراًی را ثِ ػٌَاى پرچوی ثرای حفبظت در ایراى هی داًذ ٍ درکٌبر آى اّویت زیبدی ثرای ظبیر
گَؼتخَاراى ق بئل هی ثبؼذ .ثِ ػجبرت دیگر ،حیغِ فؼبلیت اًجوي هتورکس ثر «گَؼتخَاراى» ایراى ثَدُ ٍ در زهیٌِ پصٍّػ ٍ هغبلؼِ رٍی
آًْب ٍ تٌَیر افکبر جَاهغ هحلی درثبرُ آًْب ٍ درًْبیت حفبظت از آًْب تالغ هی ًوبیذ.
درحبل حبضر ،ثیػ از ً 0۱فر ثِ ػٌَاى پرظٌل یب داٍعلت فؼبالًِ ثب ای ي اًجوي ّوکبری ًوَدُ ٍ ًوبیٌذگبًی ًیس در ثعیبری از ؼْرّبی
کؽَر ثِ فؼبلیت هی پردازًذ .ایي اًجوي از ّیچ ظبزهبى یب ارگبًی ثَدجِ هؽخفی دریبفت ًٌوَدُ ٍ توبهی هخبرج آى از هحل حق
ػضَیت ٍ کوکْبی هبلی افراد ػالقوٌذ ٍ اًجبم پرٍشُ ّبی تخففی تأهیي هی گرددّ .وچٌیي ،اًج وي یَزپلٌگ ایراًی ثِ هٌظَر اًجبم
فؼبلیتْبی خَد در راظتبی اّذاف ظبزهبًی ،در قبلت تَافقٌبهِ ّبی رظوی ثب ًْبدّبی هختلف هلی ٍ ثیي الوللی ثِ ّوکبری هی پردازد.
اظبض فؼبلیتْبی آهَزؼی اًجوي یَزپلٌگ ایراًی ثر فؼبلیت ّبی پصٍّؽی اظتَار ثَدُ تب ثتَاًذ هجوَع ایي دٍ ثِ حفظ گًَِ در زیعتگبُ
ّبی عجیؼی آى هٌجر گردد .ثذیي هٌظَر ،اًجوي در زیعتگبُ ّبی هختلف اثتذا ثِ هغبلؼِ ٍ ثررظی ثَم ؼٌبختی گًَِ ّذف ٍ زیعت ثَم
آى هی پردازد ٍ ظپط ثر اظبض ًتبیج ثذظت آهذُ ،فؼبلیت ّبی حفبظتی ،آهَزؼی ٍ یب هؽبرکت هردهی هٌبظت را ،عرح ریسی هیکٌذ .در
ایي راظتب ،هحیظ ثبًبى ٍ ظبزهبى ّبی هردم ًْبد هحلیّ ،وکبراى اـلی اًجوي در هٌبعق ثِ ؼوبر هیرًٍذ .درػیي حبل ،تالغ اًجوي
ّوَارُ ثر آى ثَدُ تب ثِ دٍر از حَاؼی ٍ احعبظبت ،تؼبهل ظبزًذُ ٍ هٌغقی ثب ظبزهبى حفبظت هحیظ زیعت در ظغح کؽَر ،اظتبًْب ٍ
ؼْرظتبًْب ثرقرار ًوب یذ ،تب از ایي عریق ثتَاًذ ثِ حفبظت از هٌبعق کوک ًوبیذ.
مبمًریت سبزمبوی عببرت است از:
● هغبلؼِ ٍ تحقیق درهَرد حیبت ٍحػ ،ثخفَؾ یَزپلٌگ ٍ زیعت ثَم ّبی هرتجظ ثب آى؛
● تٌَیر افکبر ػوَهی ثِ هٌظَر ارتقبی ظغح آگبّی جبهؼِ در هَرد هحیظ زیعت ،حیبت ٍحػ ٍ یَزپلٌگ؛
● حفبظت از حیبت ٍحػ ٍ زیعتگبُ ّبی آًْب ،ثِ ٍیصُ یَزپلٌگ.
افتخبرات ي َمکبریُب:
● ثرًذُ رتجِ دٍم تؽکل ّبی غیردٍلتی ٍ جبیسُ هلی هحیظ زیعت ایراى ()۰۸۳۸
● ثرًذُ جبیسُ «حفبظت کٌٌذُ ّبی آیٌذُ» در اًگلعتبى از هیبى  0۱۱تؽکل غیردٍلتی از ظرتبظر دًیب ()0۱۱۶
● ثرًذُ جبیسُ ثرتریي هتخفؿ حفبظت از حیبت ٍحػ دًیب ثب ػٌَاى «آیٌذُ ای ثرای عجیؼت» در کؽَر ّلٌذ از هیبى ۰۸۳
هتخفؿ از  0۶کؽَر()0۱۱2
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● ثرًذُ جبیسُ ٍیصُ ّیئت داٍراى ظَهیي جؽٌَارُ ثیي الوللی «ظیٌوب حقیقت» ثرای هعتٌذ «غرٍة خجیر» در ظبل ۰۸۳۳
● ثرًذُ ظیورؽ ثلَریي ثْتریي فیلن هعتٌذ جؽٌَارُ فیلن فجر ثرای هعتٌذ «در جعتجَی پلٌگ ایراًی» در ظبل  ٍ ۰۸2۱جَایس
هلی ٍ ثیي الوللی هتؼذد دیگر ثرای ایي هعتٌذ تبکٌَى
● جبیسُ ًعل آیٌذُ ثرای حفبظت از گرثِ ظبًبى آهریکب ()0۱۰0
● جبیسُ ثرتریي ػکط دٍرثیي ّبی تلِ ای جْبى در هعبثقِ هجلِ )0۱۰۳( BBC Wildlife
● جبیسُ ثرتریي فیلن دٍرثیي ّبی تلِ ای هَظعِ ثیي الوللی )0۱۰۳( World Land Trust
● ثرگسیذُ جبیسُ دٍظبالًِ دکتر ظیذ جَاد قْبری در ظبل ۰۸2۸
● ثرگسیذُ یبزدّویي جبیسُ ثیي الوللی دکتر تقی اثتکبر در ظبل ۰۸2۳
● ثرگسیذُ دٍزادّویي جبیسُ هلی هحیظ زیعت در ظبل 20
ػضَیت در ًْبدّب ٍ ظبزهبًْبی ثیي الوللی:
● ػضَ گرٍُ هتخففیي کفتبرّبی اتحبدیِ جْبًی حفبظت (از ظبل )0۱۱۸
● ػضَ گرٍُ هتخففیي گرثِ ظبًبى اتحبدیِ جْبًی حفبظت (از ظبل )0۱۱۳
● ػضَ هجوغ جْبًی آهَزؼگراى در ثبؽ ٍحػ (از ظبل )۰۸۳۶
● ػضَ ؼجکِ جْبًی حفبظت از یَزپلٌگ (از ظبل )0۱۱۶
● ػضَ ؼجکِ «ثرًبهِ رّجری حفبظت» (از ظبل )0۱۱۶
اًجوي یَزپلٌگ ایراًی از ثذٍ تبظیط تبکٌَى اقذاهبت هتؼذدی را در راظتبی اّذاف خَد اًجبم دادُ اظت کِ گسارغ آًْب را هیتَاى در
ٍثعبیت اًجوي ثِ ًؽبًی  www.wildlife.irهؽبّذُ کرد.
سمت:
هذیر ثخػ آهَزغ ٍ پصٍّػ
پبسخگً بٍ:
هذیرػبهل
دامىٍ کبر:
ّذف تؽکیل «ثخػ آهَزغ ٍ پصٍّػ » اًجوي یَزپلٌگ ،اًجبم فؼبلیتْبی تخففی ٍ ػلوی ٍ ّوچٌیي پیذا کردى راُ کبرّبی حفبظت
در هٌغقِ ثب تأکیذ ثر هؽبرکت جَاهغ هحلی هی ثبؼذ.
اًتظبر هی رٍد هذیر هرثَعِ ،فردی هؼتجر ٍ ؼٌبختِ ؼذُ در هجبهغ ػلوی ٍ تخففی ثَدُ ٍ در ًگبرغ پرٍپَزال ّبی داخلی ٍ ثیي الوللی
تَاًوٌذ ثبؼذّ .وچٌیي ّوبٌّگی هیبى پرٍشُ ّب را ثِ ثْتریي ًحَ ثِ اًجبم ثرظبًذ  .هذیر ثخػ هی ثبیعت ثتَاًذ هؽبٍرُ الزم را در
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هَضَػبت هرثَط ثِ پرٍشُ ّب ثِ هذیرػبهل ارایِ دّذ .اًتظبر هیرٍد هذیر ثخػ آهَزغ ٍ پصٍّػ ثِ اػضبی اًجوي ثِ ػٌَاى ظرهبیِ
اـلی اًجوي ارج ًْذ ٍ آًْب را در فرآیٌذ تفوین ظبزی ،تفوین گیری ٍ اجرایی ثخػ درگیر ًوبیذ.
مسئًلیتُبی کبری:
ً .۰ظبرت ثر هحتَای خرٍجی ثخػ ّب (گسارغّب ،اخجبر ،تَلیذات ٍ  )...ثرای رظبًِ ّبی اًجوي
 .0پیگیری ٍ ًظبرت ثر حعي اًجبم اهَر اجرایی ٍ داخلی ثخػ ٍ پرٍشُّب
 .۸ؼکل دّی پرٍشُ ّب ٍ پرٍپَزال ً َیعی ثرای هَظعبت خبرجی ٍ داخلی ثِ هٌظَر تبهیي ثَدجِ پرٍشُ ّب
 .۳هؼرفی فرـت ّبی هبلی ثِ پرٍشُ ّبی در حبل تؼریف
 .0پیگیری ٍ ٍـَل هغبلجبت پرٍشُ ّب از کبرفرهب
 .۶هذیریت تجْیسات
 .7گسارغ دّی ٍ ّوبٌّگی ثب هذیر ػبهل
ً .۳ظبرت ثر گردغ هبلی ثخػ ٍ پرٍشُ ّب
 .2هذیریت جلعبت ثخػ (ثرگساری جلعبت ٍ پیگیری هفَثبت)
 . ۰۱هذیریت ًیرٍی اًعبًی ثخػ
 . ۰۰هؽبٍرُ ثِ پرٍشُّب در عراحی ٍ اجرا
 . ۰0ثبیگبًی هعتٌذات ثخػ
 . ۰۸پبظخگَیی ثِ ًبهِ ّب ٍ هراجؼبت ثخػ
 . ۰۳تٌظین ٍ پیگیری قراردادّبی ثخػ
 . ۰0ؼرکت در جلعبت درٍى ظبزهبًی ٍ ثرٍى ظبزهبًی هرتجظ ثب اهَر ثخػ
 . ۰۶اًجبم ٍ پیگیری اهَر هحَلِ از ظوت هذیرػبهل

شرایط کبری:
 ۸رٍز کبری ثِ ـَرت ثبثت ( 2۶ظبػت در هبُ)
مذت زمبن:
تب پبیبى ظبل  ٍ 2۶قبثل توذیذ
صالحیت مًرد ویبز:
 -حذاقل ظي  07ظبل
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 دارای رٍحیِ کبر گرٍّی داؼتي هذرک کبؼٌبظی ارؼذ هرتجظ ثب هحیظ زیعت ٍ حفبظت آؼٌبیی ثب فٌَى ٍ رٍغ ّبی آهَزغ هحیظ زیعت تَاًبیی تَظؼِ ٍ ثِ کبرگیری تجرثیبت ٍ ظرفیت ّبی ًیرٍی اًعبًی اًجوي تخفؿ ٍ تجرثِ در زهیٌِ گسارغ ًَیعی تجرثِ پرٍپَزال ًَیعی هَفق آؼٌبیی ثب فٌَى ٍ رٍغ ّبی هذیرت پرٍشُ تعلظ ثِ زثبى اًگلیعی -تؼذاد هقبلِ  ٍ ISIتجرثِ ّوکبری در ظبزهبى ّبی هردم ًْبد اٍلَیت هحعَة هی ؼَد.
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