شرح سمت مدیرعامل
اين شرح شامل مواردی است که هر نيروی فعلی و جديد که در اين 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 هيئت مديره برای نظارت و سنجش مديرعامل انجمن ،به معيارهای
اشاره شده در آن اتکا دارد.
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تهيه شده توسط  :هيئت مديره
تاريخ آخرين بازنگری 1400/07/26:
تعداد صفحات  4 :صفحه

●

درباره انجمن يوزپلنگ ايرانی

انجمن يوزپلنگ ايرانی ،يک مؤسسه غيردولتی زيست محيطی ،مستقل و غيرانتفاعی فعال است که توسط تعدادی دانشجوی عالقمند
به طبيعت و حيات وحش ،از مرداد ماه سال  ۱۳۸۰با شماره ثبت  ۱۳۶۴۰به صورت رسمی فعاليت خود را آغاز نموده است .محل
دفتر مرکزی اين انجمن در تهران واقع شده و حوزه فعاليت آن در سرتاسر کشور است .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 میداند و درکنار آن اهميت زيادی برای ساير
گوشتخواران قائل است .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 در نهايت حفاظت از آنها تالش مینمايد.
درحال حاضر ،بيش از  5۰نفر 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 کمک های مالی افراد و موسسات ،قراردادهای همکاری ،حق عضويت افراد و فروش محصوالت حمايتی تأمين
میشود .همچنين ،اين انجمن به منظور انجام فعاليتهای خود در راستای اهداف سازمانی ،در قالب توافقنامههای رسمی با نهادهای
مختلف ملی و بين المللی به همکاری میپردازد.
اساس فعاليت های آموزشی انجمن يوزپلنگ ايرانی بر فعاليت های پژوهشی استوار بوده تا بتواند مجموع اين دو به حفظ گونه در
زيستگاه های طبيعی آن منجر شود .بدين منظور ،انجمن در زيستگاههای 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،
طرحريزی میکند .در اين راستا ،محيطبانان 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 شهرستانها برقرار 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» ()۱۳۸۴
● برنده جايزه «حفاظت کننده های آينده  »Future Conservationistsاز ميان  ۲۰۰تشکل غيردولتی از سرتاسر دنيا
()۲۰۰۶
● برنده جايزه «خروس سپيد» انجمن حمايت از حيوانات ايران ()۱۳۸۶
● برنده جايزه برترين متخصص حفاظت از حيات وحش دنيا با عنوان «آينده ای برای طبيعت» از ميان  ۱۴۸متخصص از 5۶
کشور ()۲۰۰۹
● برنده جايزه ويژه هيئت داوران سومين جشنواره بين المللی «سينما حقيقت» برای مستند «غروب خجير» در سال ۱۳۸۸
● برنده سيمرغ بلورين بهترين فيلم مستند جشنواره فيلم فجر برای مستند «در جستجوی پلنگ ايرانی» در سال  ۱۳۹۰و 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 ۲۰۱۴

● برنده جايزه بهترين فيلم دوربينهای تلهای حيات وحش توسط موسسه  World Land Trustدر سال ۲۰۱۴
● برگزيده جايزه دوساالنه دکتر سيد جواد قهاری در سال ۱۳۹۳
● برگزيده يازدهمين جايزه بين المللی دکتر تقی ابتکار در سال ۱۳۹۴
عضويت در نهادها و سازمانهای بين المللی:
● عضو گروه متخصصين کفتارهای اتحاديه جهانی حفاظت (از سال )۲۰۰۳
● عضو گروه متخصصين گربه سانان اتحاديه جهانی حفاظت (از سال )۲۰۰۴
● عضو شبکه جهانی حفاظت از يوزپلنگ (از سال )۲۰۰۶
● عضو شبکه «برنامه رهبری حفاظت» (از سال )۲۰۰۶
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 نشانی  www.wildlife.irمشاهده کرد.

●

سمت:

●

مديرعامل

●

پاسخگو به:

●

هيئت مديره

●

دامنه کار

«مديرعامل انجمن يوزپلنگ ايرانی» منتخب هيئت مديره و مسئ ول اجرايی کردن راهبردها و مديريت انجمن زير نظر هيئت مديره و
حفظ و ارتقای اعتبار محلی ،ملی و بين المللی انجمن است .همچنين مديرعامل به عنوان نماينده حقوقی انجمن شناخته می شود.
شيوه مديريت در انجمن يوزپلنگ ايرانی به شکل ترکيبی از مديريت مسئوالنه (مطابق اختيارات) 1و مديريت دموکراتيک 2است و
در اين راستا انتظار می رود مديرعامل انجمن به اعضای انجمن به عنوان سرمايه اصلی انجمن ارج نهد و آنها را در فرآيندهای تصميم
سازی ،تصميمگيری و امور اجرايی انجمن مشارکت دهد.
انجمن يوزپلنگ ايرانی يک نهاد رسمی و ثبتی در ايران است که در آن مديرعامل مسئوليت پاسخگويی به نهادهای قانونی و ثبتی
را بر عهده دارد .همچنين انجمن دارای ارتباطات برون سازمانی متعددی با جوامع محلی ،نهادهای دولتی ملی و استانی ،سازمان های
غير دولتی و نهادهای بين المللی است .مديرعامل به نمايندگی از انجمن ،مسئوليت تقويت اين ارتباطات و حفظ احترام متقابل در
اين روابط را بر عهده دارد.
 1مدیریت مسئوالنه (مطابق اختبارات) مدیریتی است که سازمان بر مبنای اختیاراتی و الزاماتی که از مراجع قانونی (اساسنامه ،پروانه فعالیت ،قوانین ناظر
بر این نوع سازمان ،مالیات ،بیمه )... ،کسب میکند عمل کند و همواره در مواجه با مسایل به اسناد این مراجع مراجعه کنند و ببیند با توجه به آنها برای
حل مسایل چه اختیاراتی دارند.
 2منظور از مدیریت دمکراتیک این است که هر یک از اعضای انجمن که در خصوص یک تصمیمی که قرار است گرفته شود ،دغدغه دارد بتواند در فرآیند
تصمیم گیری آن مشارکت داشته باشد.

●

مسئوليت های کاری
 .1برنامه ريزی و اجرای مصوبات هيئت مديره
 .2برنامهريزی و اولويت بندی فعاليتهای انجمن در راستای تحقق اهداف کالن و ماموريت سازمانی
 .3مديريت نيروی انسانی
 .4تدوين برنامه تامين مالی و نظارت بر انجام آن
 .5مديريت هزينه ها و پرداخت ها و امور مالی داخلی
 .6نظارت بر امور ثبتی ،مالی ،مالياتی و بيمه ای
 .7پايش و ارزشيابی فعاليت ها
 .8شرکت در جلسه های مرتبط درون و برون سازمانی
 .9ارائه مشاوره و راهنمايی های الزم به کارکنان و مديران اجرايی
 .10شناسايی ايده ها و راهکارهايی برای حل مسائل و توسعه و ارائه آنها به هيئت مديره
 .11ايجاد هماهنگی های الزم بين بخش های مختلف انجمن
 .12پيگيری امور مربوط به اعضا و داوطلبان انجمن و ايجاد فضای فعاليت مناسب برای آنها
 .13برنامه ريزی برای تعريف برنامه و پروژه های جديد در انجمن
 .14شرکت در جلسات هيئت مديره در صورت درخواست اعضاء
 .15اجرايی نمودن دستورالعمل ها و آيين نامه های داخلی انجمن
 .16ارائه گزارش مالی و عملکرد ماهانه به هيئت مديره
 .17آمادگی ارائه ديگر گزارش های مورد درخواست هيئت مديره در صورت نياز
 .18تدوين برنامه کاری سال آتی انجمن تا قبل از اسفند ماه سال جاری جهت ارائه و تصويب در هيئت مديره
 .19تدوين برنامه تامين مالی سال آتی انجمن تا قبل از اسفند ماه سال جاری
 .20گزارش های ماهانه و يا روزانه پيشرفت امور و همچنين گزارش ماهانه شرايط مالی به هيئت مديره طبق زمان بندی
مشخص
 .21تدوين گزارش عملکرد و بيالن مالی ساالنه جهت ارائه به مجمع عمومی
 .22تدوين و بازنگری شاخص های عملکرد کليدی ( )KPI3مديرعامل ،توسط هيئت مديره با مشارکت مديرعامل
 .23تدوين شاخص های عملکرد کليدی ( )KPIپرسنل موظف انجمن
 .24تدوين گزارش ارزيابی عملکرد انجمن و پرسنل به صورت سه ماهه.
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●

شرايط کاری
-

با توجه به نقش حساس مديرعامل در امور اجرايی ،اين سمت تمام وقت و حضوری است.

-

مديرعامل در ابتدا دو ماه بصورت آزمايشی فعاليت میکند .سپس در صورت تاييد عملکرد دوره آزمايشی توسط هيئت
مديره ،همکاری به مدت  ۱۰ماه ديگر ادامه پيدا خواهد کرد.

● مدت زمان
-

اين شرح خدمات برای مدت يک سال و در صورت تمايل طرفين قابل تمديد است.

● صالحيت مورد نياز
 .1دارای حداقل  ۲5سال سن
 .2دارای حداقل دو سال سابقه مديريت سازمانی
(مديريت يا فعاليت در انجمن يوزپلنگ ايرانی ،سازمان های مردم نهاد يا مديريت در زمينه حيات وحش مزيت محسوب
میشود)
 .3دارای حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی
(داشتن تحصيالت در زمينه محيط زيست ،منابع طبيعی ،مديريت يا رشته های مرتبط مزيت محسوب می شود)
 .4مسلط به مهارت گزارش نويسی و پروپوزال نويسی
 .5مسلط به زبان انگليسی
 .6مسلط به نرم افزارهای اداری و تخصصی
 .7دارای مهارت روابط عمومی و آشنا به مسائل همکاری بين بخشی و مديريت
 .8دارای روحيه کار گروهی
 .9عدم اشتغال يا عضويت فعال در مجموعه های مشابه.
● حقوق و مزايا
-

حقوق برای اين سمت به صورت تمام وقت ( ۱۹۲ساعت در ماه) و همچنين حق بيمه پس از پايان دوره آزمايشی مديرعامل،
طبق قانون پرداخت خواهد شد.

-

حقوق و مزايا قابل مذاکره خواهد بود.

-

 ۳۰درصد حقوق ماهانه مديرعامل بعنوان کارانه و پس از بررسی و تاييد گزارش ارزيابی عملکرد سه ماهه مديرعامل
توسط هيئت مديره پرداخت خواهد شد.

