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درباره انجمن یوزپلنگ ایرانی
انجمن يوزپلنگ ايرانی ،يک مؤسسه غيردولتی زيست محيطی ،مستقل و غيرانتفاعی فعال می باشد که توسط تعدادی دانشجوی
عالقمند به طبيعت و حيات وحش ،ازمردادماهسال8012باشمارهثبت80۶۴2به صورت رسمی فعاليت خود را آغاز نموده است .محل دفتر
مرکزی اين انجمن در تهران واقع گرديده و حوزه فعاليت آن در سرتاسر کشور می باشد .همچنين ،اين انجمن به همکاری با ساير نهادهای
فعال در زمينه حيات وحش در سطح بين الملل نيز می پردازد.
انجمن درحال حاضر يوزپلنگ ايرانی را به عنوان پرچمی برای حفاظت در ايران می داند و درکنار آن اهميت زيادی برای ساير گوشتخواران
قائل می باشد .به عبارت ديگر ،حيطه فعاليت انجمن متمرکز بر «گوشتخواران» ايران بوده و در زمينه پژوهش و مطالعه روی آنها و تنوير
افکار جوامع محلی درباره آنها و درنهايت حفاظت از آنها تالش می نمايد.
درحال حاضر ،بيش از  22نفر به عنوان پرسنل يا داوطلب فعاالنه با اين انجمن همکاری نموده و انجمن با ديگر سازمان های مردم نهاد در
ساير استانها همکاری نزديک دارد .انجمن يوزپلنگ ايرانی از هيچ سازمان يا ارگانی بودجه مشخصی دريافت ننموده و مخارج آن از محل
کمکهای مالی افراد و موسسات ،قراردادهای همکاری ،حق عضويت افراد و فروش محصوالت حمايتی تأمين می گردد .همچنين ،اين
انجمن به منظور انجام فعاليتهای خود در راستای اهداف سازمانی ،در قالب توافقنامه های رسمی با نهادهای مختلف ملی و بين المللی به
همکاری می پردازد.
اساس فعاليتهای آموزشی انجمن يوزپلنگ ايرانی بر فعاليت های پژوهشی استوار بوده تا بتواند مجموع اين دو به حفظ گونه در زيستگاه
های طبيعی آن منجر گردد .بدين منظور ،انجمن در زيستگاه های مختلف ابتدا به مطالعه و بررسی بوم شناختی گونه هدف و زيست بوم آن
می پردازد و سپس بر اساس نتايج بدست آمده ،فعاليتهای حفاظتی ،آموزشی و يا مشارکت مردمی مناسب را ،طرح ريزی میکند .در اين
راستا ،محيط بانان و سازمان های مردم نهاد محلی ،همکاران اصلی انجمن در مناطق به شمار میروند .درعين حال ،تالش انجمن همواره
بر آن بوده تا به دور از حواشی و احساسات ،تعامل سازنده و منطقی با سازمان حفاظت محيط زيست در سطح کشور ،استانها و
شهرستانهابرقرار نمايد ،تا از اين طريق بتواند به حفاظت از مناطق کمک نمايد.
ماموريت سازمانی عبارت است از:
 مطالعه و تحقيق درمورد حيات وحش ،بخصوص يوزپلنگ و زيست بوم های مرتبط با آن؛
 تنوير افکار عمومی به منظور ارتقای سطح آگاهی جامعه در مورد محيط زيست ،حيات وحش و يوزپلنگ؛
 حفاظت از حيات وحش و زيستگاه های آنها ،به ويژه يوزپلنگ.
افتخارات و همکاری ها:
 برنده رتبه دوم تشکل های غيردولتی در«جايزه ملی محيط زيست ايران» ()801۴
 برنده جايزه «حفاظت کننده های آينده» Future Conservationistsاز ميان  022تشکل غيردولتی از سرتاسر دنيا
()022۶
 برنده جايزه «خروس سپيد» انجمن حمايت از حيوانات ايران ()801۶
 برنده جايزه برترين متخصص حفاظت از حيات وحش دنيا با عنوان «آينده ای برای طبيعت» از ميان  8۴1متخصص از 2۶
کشور ()0228
 برنده جايزه ويژه هيئت داوران سومين جشنواره بين المللی «سينما حقيقت» برای مستند «غروب خجير» در سال 8011
 برنده سيمرغ بلورين بهترين فيلم مستند جشنواره فيلم فجر برای مستند «در جستجوی پلنگ ايرانی» در سال  8082و جوايز
ملی و بين المللی متعدد ديگر برای اين مستند تاکنون
 برنده جايزه عکس برگزيده مسابقه عکس دوربينهای تلهای جهان به انتخاب مجله  BBC Wildlifeدر سال 028۴
 برنده جايزه بهترين فيلم دوربينهای تلهای حيات وحش توسط موسسه  World Land Trustدر سال 028۴
 برگزيده جايزه دوساالنه دکتر سيد جواد قهاری در سال 8080
 برگزيده يازدهمين جايزه بين المللی دکتر تقی ابتکار در سال 808۴
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عضويت در نهادها و سازمانهای بين المللی:
 عضو گروه متخصصين کفتارهای اتحاديه جهانی حفاظت (از سال )0220
 عضو گروه متخصصين گربه سانان اتحاديه جهانی حفاظت (از سال )022۴
 عضو مجمع جهانی آموزشگران در باغ وحش (از سال )801۶
 عضو شبکه جهانی حفاظت از يوزپلنگ (از سال )022۶
 عضو شبکه «برنامه رهبری حفاظت» (از سال )022۶
انجمن يوزپلنگ ايرانی از بدو تاسيس تاکنون اقدامات متعددی را در راستای اهداف خود انجام داده است که گزارش آنها را میتوان در
وبسايت انجمن به آدرس  www.wildlife.irمشاهده کرد.

سمت:
کارآموز
دامنه کار:
کارآموز در مدت قرارداد خود در فعاليتهای تيمی و فردی انجمن سهيم خواهد شد .اين موارد شامل فعاليتهای حفاظتی ،اجرايی و اداری
خواهد بود .شرح اين مسئوليتها در بخش بعدی قابل مشاهده است.

امور قابل انجام:


همکاری در استخراج و دسته بندی دادهها



همکاری در پروپوزال نویسی



همکاری در نامه نگاریهای رسمی و پیگیری امور پروژهها



همکاری در برنامه ریزی پروژه و تصمیم گیریها



همکاری در مستند سازی و گزارش نویسی



فعالیتهای مربوط به پروژههای پژوهشی و حفاظتی

موارد قابل تحویل:


گزارش فعاليت



صورتجلسات

شرایط کاری:
بخش کوچکی از اين امور به صورت غير حضوری قابل انجام خواهد بود اما عمدهی فعاليتها نياز به حضور در دفتر انجمن دارند .به همين
منظور کارآموز میبايد  7روز در ماه در صورت نياز در انجمن حضور يابد .انتظار میرود کارآموز مشارکت فعال در فعاليتهای انجمن داشته
باشد.
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مدت زمان:
از مدت تفاهمنامه 2 ،ماه و در صورت رضايت طرفين ،کارآموز میتواند به عنوان نيروی متخصص در مصاحبههای استخدامی پروژههای
بعدی در انجمن دارای اولويت باشد.

صالحيت های مورد انتظار:


داشتن زمان کافی( 7روز در ماه)



احساس مسئولیت نسبت به کار محوله



امانت داری در انتشار و استفاده از اطالعات



مشارکت فعال در برنامه ریزیها و تصمیم گیریها



دانشجوی لیسانس یا باالتر



ساکن تهران وحومه



دانشجویان و فارغ التحصیالن رشتههای محیطزیست ،علوم اجتماعی ،آبخیزداری و مرتعداری دارای امتیاز باالتری
خواهند بود.



داشتن تجربهی فعالیتهای داوطلبانه ،مزیت محسوب میشود



آشنایی با فضای کار در  NGOها



آشنایی کافی به مهارتهای  Excell ،Word(Officeو )Powerpoint



آشنایی با  GISیا نرم افزارهای مشابه ،مزیت محسوب میشود



تسلط به زبان انگلیسی مزیت محسوب می شود

دستاوردها:


دریافت گواهینامه فعالیت به عنوان کارآموز در انجمن یوزپلنگ ایرانی



یادگیری روند تدوین پروژه از برنامه ریزی تا گزارش نویسی



یادگیری شیوهی پروپوزال نویسی



یادگیری راههای کسب منابع مالی برای انجام فعالیتهای محیط زیستی



امور تخصصی پژوهشی یا آموزشی مانند کار با جامعهی محلی و یا پایش حیاتوحش



امکان حضور در پروژههای دیگر انجمن یوزپلنگ ایرانی به عنوان متخصص
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