همکاری در فاز سوم پایش جمعیت یوزپلنگ
ايه شرح شامل مًاردی است کٍ َر ويريی فعلی ي جديد کٍ در ايه
سمت مشغًل است ي يا قرار است مشغًل شًد ،ويازمىد آگاَی از
آوُاست .سىد حاضر بياوگر حداقل سطح کيفی مًرد اوتظار از َمکاران
ايه سمت است .از َميه ري مدير مربًطٍ برای وظارت ي سىجش
ويريَای خًد بٍ معيارَای اشارٌ شدٌ در آن اتکا دارد.

تاريخ تُيٍ95/3/24 :
تُيٍ ضذٌ تًسظ :مذيرػامل
تاريخ آخريه بازوگری:
تؼذاد صفحات 4 :صفحٍ

w w w . w i l d l i f e . i r

درباره انجمن یوزپلنگ ایرانی
اوجمه يًزپلىگ ايراوی ،يک مؤسسٍ غيرديلتی زيست محيغی ،مستقل ي غيراوتفاػی فؼال می باضذ کٍ تًسظ تؼذادی داوطجًی ػالقمىذ بٍ
عبيؼت ي حيات يحص ،از مرداد ماٌ سال  13۳0با ضمارٌ ثبت  13640بٍ صًرت رسمی فؼاليت خًد را آغاز ومًدٌ است .محل دفتر مرکسی ايه
اوجمه در تُران ياقغ گرديذٌ ي حًزٌ فؼاليت آن در سرتاسر کطًر می باضذَ .مچىيه ،ايه اوجمه بٍ َمکاری با ساير وُادَای فؼال در زميىٍ
حيات يحص در سغح بيه الملل ويس می پردازد.
اوجمه درحال حاضر يًزپلىگ ايراوی را بٍ ػىًان پرچمی برای حفاظت در ايران می داوذ ي درکىار آن اَميت زيادی برای ساير گًوٍ َای
حيات يحص کطًرمان بخصًظ گًضتخًاران قائل می باضذ .بٍ ػبارت ديگر ،حيغٍ فؼاليت اوجمه متمرکس بر “حيات يحص” ايران بًدٌ ي در
زميىٍ پژيَص ي مغالؼٍ ريی آوُا ي تىًير افکار جًامغ محلی دربارٌ آوُا ي دروُايت حفاظت از آوُا تالش می ومايذ.
درحال حاضر ،بيص از  20وفر بٍ ػىًان پرسىل يا دايعلب فؼاالوٍ با ايه اوجمه َمکاری ومًدٌ ي ومايىذگاوی ويس در بسياری از ضُرَای کطًر بٍ
فؼاليت می پردازوذ .ايه اوجمه از َيچ سازمان يا ارگاوی بًدجٍ مطخصی دريافت وىمًدٌ ي تمامی مخارج آن از محل حق ػضًيت افراد ي
کمکُای مالی افراد ػالقمىذ تأميه می گرددَ .مچىيه ،ايه اوجمه بٍ مىظًر اوجام فؼاليتُای خًد در راستای اَذاف سازماوی ،در قالب تًافقىامٍ
َای رسمی با وُادَای مختلف ملی ي بيه المللی بٍ َمکاری می پردازد.
اساس فؼاليتُای آمًزضی اوجمه يًزپلىگ ايراوی بر تحقيقات استًار بًدٌ تا بتًاوذ مجمًع ايه دي بٍ حفظ گًوٍ در زيستگاٌ َای عبيؼی آن
مىجر گردد .بذيه مىظًر ،اوجمه در زيستگاٌ َای مختلف ابتذا بٍ مغالؼٍ ي بررسی بًم ضىاختی گًوٍ َذف ي زيست بًم آن می پردازد ي سپس
بر اساس وتايج بذست آمذٌ ،با َمکاری يک تطکل غيرديلتی محلی ػالقمىذ اقذام بٍ عراحی يک بروامٍ آمًزضی در سغح جًامغ محلی آن
زيستگاٌ می ومايذ ،زيرا تطکل َای محلی ارتباط مؤثرتری با مردم خًد می تًاوىذ برقرار ومايىذ .درػيه حال ،تالش اوجمه َمًارٌ بر آن بًدٌ
تا بٍ دير از حًاضی ي احساسات ،تؼامل سازوذٌ ي مىغقی با ادارات محيظ زيست در سغح استاوُا ي ضُرستاوُا بٍ خصًظ مأمًريه اجرايی آوُا
يؼىی محيظ باوان برقرار ومايذ تا از ايه عريق بتًاوذ بٍ حفاظت مىغقٍ ويس کمکی ومايذ.
مامًريت سازماوی ػبارت است از:
 مغالؼٍ ي تحقيق درمًرد حيات يحص ،بخصًظ يًزپلىگ ي زيست بًم َای مرتبظ با آن؛
 تىًير افکار ػمًمی بٍ مىظًر ارتقای سغح آگاَی جامؼٍ در مًرد محيظ زيست ،حيات يحص ي يًزپلىگ؛
 حفاظت از حيات يحص ي زيستگاٌ َای آوُا ،بٍ ييژٌ يًزپلىگ.
افتخارات ٍ ّوىاري ّا:


تزًذُ رتثِ دٍم تطىل ّاي غيزدٍلتي در «جايشُ هلي هحيط سيست ايزاى» ()۴۸۳۱



تزًذُ جايشُ «حفاظت وٌٌذُ ّاي آيٌذُ  » Future Conservationistsاس هياى  ۰۲۲تطىل غيزدٍلتي اس سزتاسز دًيا
()۰۲۲۲



تزًذُ جايشُ «خزٍس سپيذ» اًجوي حوايت اس حيَاًات ايزاى ()۴۸۳۲




تزًذُ جايشُ تزتزيي هتخصص حفاظت اس حيات ٍحص دًيا تا عٌَاى «آيٌذُ اي تزاي طثيعت» اس هياى  ۴۱۳هتخصص اس
 ۶۲وطَر ()۰۲۲۲
جايشُ تمي اتتىار ()۴۸۲۱

عضَيت در ًْادّا ٍ ساسهاًْاي تيي الوللي::


عضَ گزٍُ هتخصصيي وفتارّاي اتحاديِ جْاًي حفاظت (اس سال )۰۲۲۸



عضَ گزٍُ هتخصصيي گزتِ ساًاى اتحاديِ جْاًي حفاظت (اس سال )۰۲۲۱



عضَ هجوع جْاًي آهَسضگزاى در تاغ ٍحص (اس سال )۴۸۳۲
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عضَ ضثىِ جْاًي حفاظت اس يَسپلٌگ (اس سال )۰۲۲۲

 عضَ ضثىِ “تزًاهِ رّثزي حفاظت” (اس سال )۰۲۲۲
اًجوي يَسپلٌگ ايزاًي اس تذٍ تاسيس تا وٌَى الذاهات هتعذدي را در راستاي اّذاف خَد اًجام دادُ است وِ گشارش آًْا در ٍب
سايت اًجوي  http://www.wildlife.irهطاّذُ وزد.
سمت:
هحمك هيذاًي
تعذاد مورد نیبز:
ً ۰فز (آلا)
پبسخگو به:
هذيز تزًاهِ پايص جوعيت يَسپلٌگ آسيايي
دامنه کبر
اًجوي يَسپلٌگ ايزاًي تا ّوىاري پزٍصُ تيي الوللي حفاظت اس يَسپلٌگ ٍ ادارت ول حفاظت هحيط سيست استاىّا ،اس
سال  ۴۸۲۲تزًاهِ اي را تا عٌَاى پايص جوعيت يَسپلٌگ آسيايي در ايزاى آغاس وزدّ .ذف ايي تزًاهِ پايص هستوز ٍضعيت
يَسپلٌگ در سيستگاُّاي ايي گًَِ ارسضوٌذ در ايزاى است وِ در اًتْا ،الذاهات حفاظتي اس ًتايج ايي فعاليت تْزُ هٌذ
خَاٌّذ ضذ .فاس سَم تزًاهِ اس تاتستاى  ۲۶آغاس ضذُ ٍ اّن فعاليت آى اجزاي پزٍصُّاي دٍرتييگذاري در هٌاطك است.
فعاليت هيذاًي ايي تزًاهِ ضاهل تزًاهِ ريشي ٍ ًصة دٍرتييّاي تلِاي در هٌاطك هختلف سيستگاُّاي يَسپلٌگ در سطح
وطَر است وِ در فصَل هختلف ٍ در ضزايط آب ٍ َّايي هختلف صَرت هيگيزد.
مسئولیت هبی کبری
-

هطاروت در تزًاهِ ريشي تيوي

-

ّوىاري در ثثت اطالعات در هٌطمِ

-

ًصة دٍرتييّاي تلِ اي در هٌطمِ

-

چه دٍرتييّاي تلِاي (تٌا تز ًياس)

-

پيگيزي اهَر در تْزاى

شرايط کبری
-

سفزّا تِ صَرت هاّاًِ يا دٍهاُ يه تار خَاّذ تَد.

-

در ّز سفز حذالل  ۱رٍس توام ٍلت در هٌطمِ.

-

تخص عوذُ اي اس تزًاهِ در هٌاطك وَيزي اًجام هيگيزد ٍ تِ التضاي سيستگاُ ،پيادُ رٍيّاي طَالًي هذت ٍ وار در دهاّاي
تاال

مذت زمبن
اس سهاى اهضاي لزارداد تا پاياى خزداد .۲۲
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صالحیت هبی مورد انتظبر
-

داراي حذالل هذرن تحصيلي وارضٌاسي هحيط سيست يا رضتِ ّاي هزتثط

-

ٍلت ضٌاسي ٍ تعْذ واري

-

داضتي حذالل  ۰۲سال سي

-

سىًَت در تْزاى يا حَهِ

-

ٍضعيت جسواًي سالن

-

تجْيشات فزدي هَرد ًياس خَد (وفص ،وَلِ ،لثاس هٌاسة ،ويسِ خَاب ٍ غيزُ) را داضتِ تاضٌذ.

-

تتَاًٌذ در ضزايط غيز لاتل پيص تيٌي طثيعت ،فعاليت وٌٌذ.

-

عاللوٌذ تِ يادگيزي رٍش وار.

-

عاللوٌذ تِ اًجام وار تِ ضىل گزٍّي.

-

افزادي وِ ساتمِ فعاليت هزتثط دارًذ در اٍلَيت لزار خَاٌّذ داضت.

-

افزادي وِ ساتمِ ّوىاري تا اًجوي را داضتِ اًذ در اٍلَيت لزار خَاٌّذ داضت.

عاللوٌذاى پس اس هطالعِ دليك ضزايط فَق ،هيتَاًٌذ رسٍهِ عىس دار خَد را تِ ايويل سيز ارسال وٌٌذ.
هْلت ارسال رسٍهِ تا ساعت  ۰۱:۲۲رٍس  ۴تيزهاُ ۴۸۲۶
qolikhani@wildlife.ir
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