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 کلیاتبخش اول:  -1

  اره موسسه حفاظت از محیط زیست قشمبدر -1-1

از فارس  زیستی خلیج ه ماموریت اصلی آن حفاظت از تنوعانتفاعی است کموسسه حفاظت از محیط زیست قشم یک نهاد غیردولتی و غیر

باشد. برای این منظور ما همواره سعی میرسانی های آموزشی و اطالعبرنامه اجرای و همچنین کارهای حفاظتیتوسعه راه پژوهش، طریق

نهادهای دولتی متولی حفاظت از محیط زیست  دانشگاهیان، ،عموم مردمبا در ابتدا با جامعه محلی، و پس از آن را نماییم ارتباط تنگاتنگی می

 .داشته باشیمالمللی حامی محیط زیست و نهادهای غیردولتی ملی و بین

خود تنها بر روی حفاظت از چهارگروه از جانوران دریایی در پهنه  هایدرحال حاضر این موسسه بر اساس توان تخصصی و ظرفیت

( مارهای 4)های دریایی و پشتالک( 3)، بازان کوچک( آب2) ماهیان،ماهیان و سفرهکوسه (1عبارتند از: ) که ،خلیج فارس متمرکز شده است

 .کلیک کنید( اینجاایم انجام داده این آبزیانتا کنون برای حفاظت از  ای آشنایی با آنچه)بر دریایی

المللی رشد قشم، عضو انجمن بینالمللی مرکز بیندفتر موسسه حفاظت از محیط زیست قشم در حال حاضر در جزیره قشم و در 

  باشد.این مرکز مشغول به فعالیت می واحدهای فناور به عنوان یکی ازواقع شده و ، (IASP) های علم و فناوریپارک

 ک نمایید.کلی اینجا های موسسه حفاظت از محیط زیست قشم آشنا شویدانداز، اهداف و ارزشبیشتر با چشم برای آنکه 

  ک کنید. کلی اینجاایم فارس را به عنوان رسالت اصلی خود برگزیده زیستی خلیج همچنین اگر مایلید بدانید چرا ما حفاظت از تنوع 

 "دستیار اجرایی"صت شغلی پیش رو درباره فر -2-1

بینید که سوار بر یک قایق خود را می مندید؟بینید؟ به انجام کارهای فیلدی عالقهچگونه می ییدریا زمینه علومدر  آل شغلی خود راایده

آن اکوسیستم کوچک را بررسی  ،دقیقبا تجهیزات و ابزار  ،وزچه جزر و مدییا در یک ح ها هستید؟ای از دلفینتحقیقاتی به دنبال گله

در زمینه نمایید و یا ها تحقیق میبر روی ژن آزمایشگاه کنید که درخود را تصور می مندید؟کنید؟ به انجام کارهای آزمایشگاهی عالقهمی

ی هستند که هیچ یک پیچیده ادر واقع مرحله آخر از فرایند سخت و ین آرزوها، هر یک از ا ،باور کنید یا نهکنید؟ میداروسازی دریایی کار 

برای دستیابی . نداه به شما آموزش داده نشدهنداشته و در دانشگا ییدریا تحقیقاتبه هیچ وجه ربطی به  آن، به جز همین مرحله آخر، از مراحل

 های تحقیقاتیفراتر از دانش و مهارتبه چیزی  شما نیافتنی نیستند، دست رسد دور و، که البته آنقدر هم که به نظر میبه هر یک از این رویاها

باید  ،های نگارش )فنی، علمی، اداری( را به خوبی بیاموزید، روشباشید و فن بیان قوی داشته باید روابط اجتماعی به عنوان مثال نیازدارید.

 علوم دریاییو بسیاری موارد دیگر که تنها در صورت آشنایی با آنها خواهید توانست  ،ای آشنا باشیدقوانین مالیاتی و بیمهبا ، داری بدانیدحساب

 .خود و جامعه خود را ذینفع نمایید به عنوان یک محقق ه ور موفق نمودرا تبدیل به یک کسب و کا

عنوان فرصت شغلی  اولین سمتی است که ما در موسسه حفاظت از محیط زیست قشم به "اجرایی دستیار"بسیار خوشحالیم که 

و  خواهد داشتبه عنوان عضو ثابت در دفتر موسسه در جزیره قشم حضور  دستیار اجرایی"این سمت ساده است:  شرحایم. پیشنهاد نموده

http://qeci.org/conservation-activities
http://qeci.org/conservation-activities
http://qeci.org/about-us/who-v-r
http://qeci.org/about-us/who-v-r
http://qeci.org/about-us/persian-gulf
http://qeci.org/about-us/persian-gulf
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تی آموزشی، تحقیقاتی و عملی در راستای حفاظت از تنوع زیس هایهمه آنها اجرای فعالیتکه نتیجه نهایی موسسه  در تمام عملیاتتقریبا 

این عملیات از کارهای ابتدایی، اما بسیار مهمی، همچون تنظیم قرارهای   .نمایدبه عنوان دستیار به ما کمک می خواهد بودفارس  خلیج

شود تا شرکت در سفرهای تحقیقاتی و آموزشی طوالنی مدت در طول نوار ها و ... شروع میمالقات، انجام مکاتبات، پاسخ دادن به ایمیل

  ."جنوب کشورساحلی 

 ، خواندن ادامه این دفترچهبینیدیک نهاد دولتی می ک معلم، استاد دانشگاه، یا کارشناسآینده شغلی خود را به عنوان ی اگر از این رو

 کردن در سمتماه حصل کار  حتی اگر بتوانید این سمت را به دست آورید، ،زیرا آنوقت ی نیز بگذرید.شغل فرصت را کنار بگذارید و از خیر این

ما در این سمت به دنبال  .جذابیتی بیش از سمت منشی دفتر نخواهد داشتبرای شما موسسه حفاظت از محیط زیست قشم  "دستیار اجرایی"

فارس عشق بورزد و  فارس را با تمام وجود درک کرده باشد، به حفاظت از طبیعت خلیج های چهره طبیعی خلیجفردی هستیم که زیبایی

کسب و کار در قالب حرفه خود آنها را در دنیای واقعی  های فراوانی در ذهن داشته باشد که بخواهد روزیایده حفاظت از این پهنه آبیبرای 

دستیار "به عنوان لذت کار کردن در موسسه حفاظت از محیط زیست قشم وقت  . اگر شما آن شخص هستید، آنبه مرحله اجرا درآورد

کنید، کار میوحش دریایی بر روی حیات به عنوان دستیار تیم تحقیقاتی ی میدانیهایی نیست که در سفرهازمانتنها مختص به  "اجرایی

 ، گزارشی رانماییدرسیدگی میکنید، به دفاتر مالیاتی اید، قرارهای مالقات را تنظیم میدر دفتر موسسه نشسته روزهایی کهبلکه همچنین آن 

. حیات و رشد یک شرکت، همانند حیات و رشد یک نیز برایتان لذت بخش خواهد بود پردازیدریز و درشت دیگر میها کار و به ده نویسیدمی

ما در این سمت به دنبال شخصی هستیم که بتواند این موضوع را به  های ریز و درشت وابسته است.ای از فعالیتموجود زنده، به مجموعه

، یعنی حفاظت ایمرسالت مهمی که در پیش گرفته ی این نهاد نوپای محیط زیستی در راستایو بالندگبه ما در مسیر رشد خوبی درک نموده و 

لطفا ادامه این  شما هم رویای حفاظت از طبیعت دریایی خلیج فارس را در ذهن دارید، اگراز تنوع منحصر به فرد خلیج فارس، یاری رساند. 

 صبرانه منتظر دریافت فرم ثبت نام شما هستیم. دفترچه را مطالعه نمایید. بی

 یکار شرایطبخش دوم:  -2

 (Executive assistant) سمت: دستیار اجرایی عنوان -1-2

 نوع استخدام: قراردادی -2-2

و همچنین شرکت در سفرهای  رشد قشم در جزیره قشم،المللی محل کار: دفتر موسسه حفاظت از محیط زیست قشم واقع در مرکز بین -3-2

 آموزشی و تحقیقاتی در طول نوار ساحلی چهار استان جنوبی کشور. 

 پاسخگو به: در وهله اول به مدیرعامل و سپس به مدیرعملیات -3-2

 بیمه تامین اجتماعیای: پوشش بیمه -4-2
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روزهای  دفتر موسسه در الزم به توجه است. چهارشنبهاز شنبه الی ساعت  8معادل روزی  ،در هفته ساعت 40: موظفیساعات میزان  -5-2

شرایط جوی، خاطر ه ب) سفرهای میدانیدر هنگام  ، با این حال بر حسب نیاز،باشدتعطیل می رسمی، تطیالتعپنجشنبه و جمعه هر هفته و در 

ها و ...( ها، نمایشگاه)همانند آمادگی برای همایشو همچنین در زمان اوج فعالیت و ...(، در سفر ، پرهزینه بودن ایجاد وقفه دریا جزر و مد

  از اعضای تیم خواسته شود حتی در ایام تعطیل مشغول کار باشند. است ممکن

 .گرددصورت ماهانه به فرد پرداخت می به بیمه، مالیات و ...(حق ) ه پس از کسر کسوراتکریال  35.000.000 مبلغ :ماهانه حقوق ثابت -6-2

 . قابل محاسبه خواهد بود در هر روز ریال 450.000 سقف حداکثر که تا بود خواهدریال  90.000کار: هر ساعت اضافهنرخ  -7-2

که استفاده از آن عالوه بر درخواست فرد به نظر هیات  روز کاری در طول سال خواهد بود 30میزان مرخصی: مرخصی استحقاقی  -8-2

 د بود. نها طبق عرف معمول و قانون کار خواهسایر مرخصی. مدیره و حجم کارهای موسسه نیز وابسته است

در صورت  و تنها در ابتدا یک سال خواهد بود مدت زمان قرارداداما مدت همکاری: ما به دنبال یک همکاری بلند مدت هستیم،  -9-2

 های بعد نیز تمدید خواهد شد.قرارداد برای سال از عملکرد فردرضایت 

افزایش  و میزان پیشرفت فرد حقوق وی نرخ تورمهای بعد، هرسال بنا به شرایط، افزایش حقوق: در صورت تمدید قرارداد برای سال -9-2

 خواهد یافت.

های کلیدی در اختیار های بلند مدت و قرار دادن سمتقشم ایجاد همکاریسیاست موسسه حفاظت از محیط زیست پیشرفت شغلی:  -10-2

یشرفت افراد های زیادی برای پاند. این موسسه یک موسسه نوپاست و قطعا فرصتتعهد و انگیزه خود را از پیش نشان داده کسانی است که

 .وجود دارد در آن با انگیزه

 های کاریمسئولیتبخش سوم:  -3

 ( از شنبه الی چهارشنبه هر هفته.15:30الی  7:30روزانه در دفتر موسسه طبق برنامه کاری مرکز رشد قشم )در حال حاضر از حضور  -1-3

 های کاری طی مدت حضور در موسسه.ها و ایمیلدهی به تماسپاسختنظیم قرارهای مالقات، کاتبات، مانجام  -2-3

 .انجام سایر کارهای اداری بر حسب نیاز -3-3

های اجتماعی و به روزرسانی مطالب و اخبار ل رسانه موسسه )به روز رسانی و کار بر روی وب سایت و شبکهوفعالیت به عنوان مسئ -4-3

 .طی تماس مداوم با اعضای تیم(

 به صورت: های آموزشی و پژوهشی موسسهشرکت در فعالیت -5-3

 .ها و مقاالتنگارش گزارش ، تهیه محتوی آموزشی،هام پژوهش در خصوص تحلیل دادههمکاری با اعضای تی -1-5-3
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  متوالی باشد. روز 30د از یک تا حداکثر )و به ندرت( توانت زمان آنها میکه مدهای میدانی شرکت در پایش -2-5-3

خود در دفتر  هفتگی ساعت وقت حضور 40ساعت از  8حداقل  االشاره،های فوقضمن انجام تمام مسئولیت فرد همچنین موظف است -6-3

روی یکی از تحقیق و پژوهش بر های تدوین شده در زمینه های علمی و مهارتبه مطالعه به روزترین یافته ، تحت هر شرایطی،را موسسه

 مختصررود شخص گزارش اظت از محیط زیست قشم اختصاص دهد. در این خصوص انتظار میجانوری مورد هدف در موسسه حف چهار گروه

در صورت انجام متعهدانه این مسئولیت، و در صورت تمدید  برای مدیرعامل ارسال نماید.های خود را در پایان هفته از آموخته امعیاما ج

 ایپروژهبر روی  با استفاده از امکانات موسسهزمان فعالیت خود در موسسه را  %20قرارداد و ادامه همکاری، فرد خواهد توانست از سال دوم 

هم راستا با  تواندوی میمالی و فنی، خود  هایجذب حمایتدر  آن پروژهموفقیت پیشنهاد دهنده آن بوده، و در صورت  که خود ویکار کند 

 مدیریت نماید.اجرا و آن پروژه را  همکاری سایر اعضای تیم و با نظارت مشاوراناهداف و ماموریت موسسه و 

 های مورد نیازصالحیتبخش چهارم:  -4

به درخواست متقاضیانی که حتی از یکی  ، لذاباشدنام الزامی میبرای ثبت و اختصاصی ذیلهای عمومی برخورداری کامل از تمام صالحیت

 از این موارد برخوردار نباشند رسیدگی نخواهد شد. 

  های عمومی:صالحیت -1-4

 و امنیت کشور. ، استقاللجمهوری اسالمی ایران التزام کامل به قانون اساسی -1-1-4

یت دائم برای آقایان: با توجه به اینکه ما به دنبال یک همکاری بلند مدت و مستمر اری از معافگذراندن دوره ضرورت و یا برخورد -2-1-4

نخواهد نمایند وجود های موقت )همانند معافیت تحصیلی( استفاده میهستیم، لذا متاسفانه امکان بررسی درخواست آقایانی که از معافیت

 داشت. 

 عدم برخورداری از سوء پیشینه کیفری و اعتیاد. -3-1-4

 و بعد از آن رسیدگی خواهد شد(. 1363)به عبارتی تنها به تقاضای متولدین سال  1398سال تا پایان اسفند  35سن حداکثر  -4-1-4

ر باشد و یا تعهد خدمتی به هر یک از نهادهای متقاضی نباید در زمان استخدام در هیچ شرکت خصوصی یا دولتی مشغول به کا -5-1-4

 دولتی داشته باشد.

، به درخواست متقاضیانی که در زمان استخدام دانشجوی دوره دکتری باشند رسیدگی خواهد از پیشرفت تحصیلی به منظور حمایت -6-1-4

دوره دکتری خود را بر روی یکی از چهار گروه جانوری که موسسه حفاظت از محیط  رسالهکه موضوع  است  در صورتی این تنها البته ،شد

راستا  هر دو همای فرد حرفهپیشرفت نماید انجام دهند. بدین ترتیب پیشرفت تحصیلی و زیست قشم بر روی حفاظت از آنها فعالیت می

سعی خواهد شد حداکثر همکاری با دانشجو برای شرکت در  د بود و یکی مانعی بر سر راه دیگری نخواهد شد. در صورت پذیرش،نخواه
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مانع انجام  وی تحصیل اجازه ندهدهد شود با پتشکار و تعهد ، در صورتی که وی نیز متعنامه بعمل آیدها و امتحانات و انجام پایانکالس

 های کاری شود.مسئولیت

 های تخصصی:صالحیت -2-4

علوم جانوری -زیست شناسی دریا )تمام گرایش ها(، زیست شناسی هایرشته در یکی از ارشدداشتن حداقل مدرک کارشناسی  -1-2-4

 )تنها گرایش بیوسیستماتیک(، شیالت )تنها گرایش بوم شناسی آبزیان( و یا محیط زیست )تنها گرایش تنوع زیستی(.

  یلی نامه آخرین دوره تحصبایست پایانمیتبصره: به غیر از متقاضیان رشته های زیست شناسی دریا و شیالت سایر متقاضیان

 .های دریایی انجام داده باشند(ها/گونهخود را در ارتباط با زیستگاه

 با  ( از پایان نامه خود1398مهرماه  19که تا قبل از پایان مهلت ثبت نام ) یا دکتری تبصره: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 . توانند ثبت نام نمایندالتحصیل محسوب شده و میموفقیت دفاع نموده باشند به عنوان فارغ

های میدانی )گشت های دریایی و ساحلی ....( و انجام سفرهای خارج از شهری برای مدت بیش از یک قابلیت شرکت در فعالیت -2-2-4

  سی روز. حداکثر و تا  روز

 فرایند پذیرشنام و طریقه ثبتبخش پنجم:  -5

همچنین لطفا در نظر داشته . نام مراحل ذیل را پیش بگیریدثبتبرای  برخوردار هستید 4 خشب های ذکر شده دراز تمامی صالحیتچنانچه 

 همکاری دستیار اجراییبه عنوان  توانیم با یک نفر در قالب استخدامما در حال حاضر تنها می ،لی موسسهبا توجه به نیاز و بودجه فعباشید 

یان گرامی امیدواریم آن دسته از متقاضرود در هر مرحله از بین متقاضیان تعدادی حذف خواهند شد. انتظار میباشیم، لذا همانطور که داشته 

 خانهاز طریق صفحه در صورت تمایل با عضویت در خبرنامه ما ) و همچنان با ما حفظ نمودهرتباط خود را ا شوندکه در هر مرحله حذف می

به  قبل از ثبت نامدر نهایت خواهشمند است د. نهمکاری بعدی )به صورت استخدامی/ داوطلبانه( مطلع شوهای ار فرصت( در سایت موسسه

 :نکات ذیل توجه فرمایید

  :نمربوط به متقاضیا حراست از تمامی اطالعات و مدارک به حفظ و قشم متعهدموسسه حفاظت از محیط زیست نکته مهم 

در و در هیچ زمانی  هیچ وجه یار موسسه قرار گیرد بهت. از این رو هیچ یک از اطالعات یا مدارکی که به هر نحوی در اخباشدمی

دریافت شده  هایپیام اینکهی یا حقیقی دیگری قرار نخواهند گرفت، مگر در تنها یک مورد استثنا، و آن شخص حقوق هیچ اختیار

که  ،دنرا نقض نمایاجتماعی افراد و یا امنیت ملی  به طور واضحی حقوق فردی یا باشد که مجرمانهیا  شامل محتوی توهین آمیز

 .به مراجع ذیصالح قانونی اطالع داده خواهد شد ر این صورت مراتبد

  از طریق آدرس ایمیل  تنها و تنهامکاتبات ما با شما job@qeci.org  !لذا پس از دریافت هر ایمیلی در خصوصخواهد بود 

هایی که از طرف آدرس ایمیل مذکور برایتان فرستاده و تنها به پیام حتما آدرس ایمیل فرستنده را بررسی نمایید این فرصت شغلی

http://qeci.org/conservation-activities
http://qeci.org/conservation-activities
mailto:job@qeci.org
mailto:job@qeci.org
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وسسه حفاظت از محیط و اطالعات شخصی و کاری خواسته شده را تنها به همان آدرس ایمیل ارسال فرمایید. م شده پاسخ دهید

نمایند حقوقی دیگر به هر طریقی از شما دریافت می که سایر افراد حقیقی یا یگونه مسئولیتی را بابت اطالعاتزیست قشم هیچ

 .نخواهد داشت

  از طرف  یلی نام ایمساعت پس از ثبت 48مدت ظرفjob@qeci.org نماید. دریافت خواهید نمود که ثبت نام شما را تایید می

مراجعه نموده و در صورتی که پیام  Spam/Junkبه پوشه  لطفا دریافت نکردید یخود پیام Inboxچنانچه در مدت مقرر در 

های ارسال شده را بر روی را بزنید تا در مکاتبات بعدی پیام Not Spamگزینه پس از باز کردن پیام ما به آنجا منتقل شده بود 

Inbox .خود دریافت نمایید 

( 19/7/1398) 1398مهرماه  19 شب جمعه، 12حداکثر تا ساعت ود شخواسته می عالقه منداناز تمام : (نامثبت) مرحله اول -5-1

و یا از این مسیر استفاده  کلیک کنید اینجاتکمیل فرم نام از طریق ثبت)برای  اقدام به ثبت نام نمایند تنها از طریق تکمیل فرم الکترونیکی

پس از ساعت مقرر (. لطفا توجه داشته باشید استخدام دستیار اجراییاستخدام/فرم /درباره ما/به ما بپیوندید/ http://qeci.org/نمایید: 

همانند ارسال ایمیل، ارسال هر طریق دیگری )هایی که از نامبه ثبتهمچنین ام وجود نخواهد داشت. نم از دسترس خارج شده و امکان ثبتفر

 انجام شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. (به آدرس پستی و ... فرم فیزیکی

از تمام شامل افرادی است که این لیست  .تهیه خواهد شد کنندگاننامثبتبه دقت بررسی و لیستی کوتاه از بین های ارسال شده ام فرمتم

همین  8صفحه )به  های اعالم شده در جدول ضمیمهساس اولویتو همچنین بر ا برخوردار بوده 4های مورد درخواست در بخش صالحیت

 و روز پس از پایان مهلت ثبت نام 10حدود یک هفته الی ایج لیست کوتاه نت. اندرا کسب نموده یازامت بیشترین دفترچه مراجعه فرمایید(

  .اعالم خواهد شد job@qeci.orgبا آدرس از طریق ایمیل تنها 

اطالعات ذیل خواسته  باشد که نام آنها در لیست کوتاه قرار گرفته از متقاضیانی :(تریجزئدرخواست اطالعات ) دوم مرحله -2-5

  خواهد شد:

یک و ، فاصله بین خطوط 12، با اندازه فونت B Nazaninو یا  B Mitraفونت  و با A4قطع  صفحه با 3 در کثرحدابایست می که ،رزومه (1)

توی انتظار . از لحاظ محتهیه و تنظیم شده باشد Wordا یو  PDFبه صورت فایل  مترسانتی دو و نیم ی صفحههااصله از حاشیهفنیم و 

 این اطالعات باشد: شامل رود رزومه متقاضیمی

 پستی و ...  درسآ محل تولد، محل زندگی، فرزند،داشتن فرزند، تعداد  نام کامل،الف: اطالعات هویتی شامل 

باالتر، رشته تحصیلی و گرایش در هر مقطع، کارشناسی ارشد، و  کارشناسی، محل اخذ مدارک هایدانشگاه شامل نام عات تحصیلیب: اطال

به  نامه و نمره پایان نامهکل بدون احتساب نمره پایانمعدل کل، معدل  به شکلنمرات حصیالت تکمیلی، مقاطع ت)در  هر مقطعدر معدل 

 (.خواسته خواهد شدتنهایی 

mailto:job@qeci.org
http://qeci.org/about-us/get-involved/employment/executive-assistant
http://qeci.org/about-us/get-involved/employment/executive-assistant
http://qeci.org/
mailto:job@qeci.org
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عمومی و تخصصی که در صورت پذیرش با ارائه مدارک مستند و یا از طریق مصاحبه با کارشناسان مربوطه قابل عیارسنجی های توانمندی ج:

کامپیوتری، غواصی، انجام  افزارهایهای آماری، نرمانگلیسی، میزان آشنایی با تحلیل های چهارگانه زبانمیزان آشنایی با مهارتهمانند )باشد 

 و ...(های میدانی فعالیت

 ها، مقاالت، جوایز و ... )در صورت وجود(لیست پروژه د:

، فاصله بین خطوط 12، با اندازه فونت B Nazaninو یا  B Mitraو با فونت  A4حداکثر در دو صفحه با قطع  لطفا این نامه رانامه: انگیزه (2)

رود متقاضیان در فرمایید. انتظار می تهیه Wordو یا  PDFبه صورت فایل  نیم سانتی متر و نیم و فاصله از حاشیه های صفحه دویک و 

اند؟ و مند شدهه این فرصت شغلی عالقهد که چرا بنموده و سپس به این موضوع بپردازناز خود ارائه  ایپیشینه مختصربه صورت نامه انگیزه

 ؟دکنند برای آن مناسب هستنچرا فکر می

با در زمینه تخصصی خود که پیشتر صصین شناخته شده دو نفر از اساتید دانشگاه/متخ شماره همراهو  آدرس ایمیلنام، معرفی دو داور:  (3)

ای و و این همکاری باعث شده آنها شناخت کافی از شخصیت حرفهآموز، کارشناس و ....( ردر قالب دانشجو، کا) ایدآنها همکاری نموده

 . هایتان به دست آورندمهارت

معرفی شده  انو همچنین با داور د گرفتنبررسی قرار خواهبا دقت مورد سپس کوتاه راه یافته به لیست  توسط افرادهای ارسال شده پرونده

 ت تنها پنج نفر انتخاب شده و برای مصاحبه دعوت خواهند شد. توسط افراد تماس گرفته خواهد شد. سپس از این لیس

مکان مشخص شده حضور  در ر روز و ساعت مقرررود دعوت شدگان به مصاحبه دانتظار می :(مصاحبهشرکت در ) رحله سومم -3-5

های هیات داوران پاسخ دهند. به پرسش خصوص نحوه برگزاری جلسه مصاحبه و محتوی سواالت قبلی در زمینهیابند و بدون داشتن پیش

در اختیار متقاضیان گذاشته نخواهد  اسامی هیات داوران، محتوی سواالت و ...، جلسه مصاحبه در خصوص نحوه برگزاریاطالعاتی  از این رو

  شد.
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 کوتاهها برای انتخاب افراد در لیست : جدول امتیازدهی به اولویت1ضمیمه 

 روش محاسبه امتیاز سقف امتیاز علت اولویت برای ردیف

حمایت از نیروی کار جوان از اهداف اصلی  جوانان 1

حفاظت از محیط زیست قشم محسوب موسسه 

گردد، لذا متقاضیان جوان از اولویت باالتری می

 برخوردارند.

تیاز دریافت ام 5از این بخش  1368متولدین سال  10

های بعد به ازای هر دو سال نموده و متولدین سال

 نمایند.دریافت می امتیاز 1

بتوانند حضور ما باور داریم بانوان کشورمان باید  بانوان 2

های علمی و اجتماعی داشته پر رنگی در عرصه

باشند، از این رو متقاضیان خانم از اولویت باالتری 

 برخوردارند. 

امتیاز از این بخش دریافت  10متقاضیان خانم  10

 د نمود. نخواه

های اصلی همکاری با جوامع محلی از آرمان جامعه محلی 3

باشد، می موسسه حفاظت از محیط زیست قشم

ی که از جوامع محلی هر یک از لذا متقاضیان

)فارغ از  ساحلی جنوب کشورا یا روستاهای شهره

هر نژاد یا قومیت عزیزی که باشند( دارای اولویت 

 خواهند بود

اطالعات شناسنامه متقاضی )محل تولد وی و  10

والدینش( و همچنین مصاحبه با نمایندگان ما در 

احبه. نژاد و قومیت جوامع محلی در روز مص

متقاضیان گرامی )بلوچ، فارس، عرب و ....( 

هیچگونه تاثیری در امتیازدهی این بخش نخواهد 

 داشت.

توجه به اینکه موسسه حفاظت از محیط زیست با  زبان انگلیسی 4

به روزترین از  های خودسعی دارد در فعالیتقشم 

و همچنین با  استفاده نماید های علمیمهارت

مختلفی که در امر المللی بینمحققین و نهادهای 

نمایند حفاظت از محیط زیست دریایی فعالیت می

مکاری داشته باشد، لذا متقاضیانی که تسلط ه

کافی به زبان انگلیسی دارند از اولویت برخوردار 

 خواهند بود

مالک محاسبه امتیاز در این بخش نمره هر یک  10

های معتبر چهارگانه یکی از آزمونهای از مهارت

IELTS ،TOEFL  یاMSRT خواهد بود 

نام، یعنی )به شرطی که تا روز پایان مهلت ثبت

تاریخ اخذ  بیش از دو سال از 1397مهرماه  19

آن نمره نگذشته باشد(. نحوه امتیازدهی در این 

های نامه داخلی و بر اساس روشبخش طبق آیین

 علمی انجام خواهد شد.

ها یا ل در بین هم ورودیکسب باالترین معد های برتررتبه 5

های اول تا سوم آزمون سراسری در کسب رتبه

 مقاطع تحصیالت تکمیلی

نامه نحوه امتیازدهی در این بخش طبق آیین 10

های علمی انجام خواهد داخلی و بر اساس روش

 شد.

های مهارت در فعالیت 6

 میدانی

های( آنها )نامه اصلی پایانهای افرادی که داده

به طور مستقیم  طی عملیات میدانی جمع آوری 

شده باشد )همانند افرادی که بر روی اکولوژی، 

های جمعیتی و یا رفتارشناسی یک گونه ویژگی

 اند(.کار کرده

نامه امتیاز، پایان 5نامه کارشناسی ارشد پایان 10

سی ارشد ارشنانامه کامتیاز، هر دو پایان 7دکتری 

امتیاز )مالک محاسبه رساله دکتری  10و دکتری 

آن است که حداقل پروپوزال آن تا قبل از پایان 

 مهلت ثبت نام تصویب شده باشد(



9 
 

-های زیستنام بری متقاضیان رشتهاگرچه ثبت رشته تحصیلی 7

جانوری )گرایش بیوسیستماتیک(، شناسی 

محیط شناسی آبزیان( و شیالت )تنها گرایش بوم

عالوه بر  زیست )تنها گرایش تنوع زیستی( نیز

اما امکان پذیر است،  شناسی دریا نیزروشته زیست

شناسی دریا با این وجود متقاضیان رشته زیست

تحصیالت دانشگاهی آنها بیشترین ارتباط را که 

های موسسه حفاظت از محیط زیست با فعالیت

 قشم دارد از اولویت برخوردارند. 

امتیاز،  5شناسی دریا ناسی ارشد زیستکارش 10

امتیاز و هر دو مقطع کارشناسی ارشد و  7دکتری 

امتیاز را از  10شناسی دریا دکتری در رشته زیست

 این بخش به خود اختصاص خواهند داد.

های فارس و آبحوزه اصلی فعالیت ما در خلیج خلیج فارس 8

لذا  آن در دریای عمان است،پیرامونی 

دانشجویانی که پایان نامه )های( دوره تحصیالت 

-های خلیجتکمیلی خود را در ارتباط با زیستگاه

فارس و دریای عمان در جنوب کشور انجام داده 

 از اولویت برخوردارند باشند

نامه امتیاز، پایان 5نامه کارشناسی ارشد پایان 10

ارشد ارشناسی نامه کامتیاز، هر دو پایان 7دکتری 

امتیاز )مالک محاسبه رساله دکتری  10و دکتری 

آن است که حداقل پروپوزال آن تا قبل از پایان 

 مهلت ثبت نام تصویب شده باشد(

سابقه پژوهش بر روی  9

های هدف موسسه گونه

حفاظت از محیط زیست 

 قشم

نامه )های( دوره تحصیالت متقاضیانی که پایان

های جانوری گروهتکمیلی خود را بر روی یکی از 

که موسسه حفاظت از محیط زیست قشم در 

د فعالیت نمایراستای حفاظت از آنها فعالیت می

ماهیان، ماهیان و سفرهنموده باشند، شامل کوسه

 مارهای دریایی پشت ها والک،بازانآب

نامه امتیاز، پایان 5نامه کارشناسی ارشد پایان 

ارشناسی ارشد کنامه امتیاز، هر دو پایان 7دکتری 

امتیاز )مالک محاسبه رساله دکتری  10و دکتری 

آن است که حداقل پروپوزال آن تا قبل از پایان 

 مهلت ثبت نام تصویب شده باشد(

کار حل مشکل/ارائه راه 10

برای حفاظت از گونه 

های در معرض خطر 

 انقراض دریایی

-افرادی که نتایج پایان نامه آنها منجر به ارائه راه

کار/ حل مشکلی برای حفاظت از گونه )های( در 

ار در معرض معرض خطر انقراض شده باشد )معی

بندی آنها با یکی از خطر انقراض بودن طبقه

در لیست  DDو یا  NT ،VU ،EN ،CRنمادهای 

های در معرض خطر انقراض اتحادیه قرمز گونه

باشد، می – IUCN –جهانی حفاظت از طبیعت 

لیست قرمز و بررسی وضعیت  برای دسترسی به

کنید( از اولویت برخوردار  کلیکها اینجا گونه

 هستد.

نامه امتیاز، پایان 5نامه کارشناسی ارشد پایان 10

ارشناسی ارشد نامه کامتیاز، هر دو پایان 7دکتری 

امتیاز )مالک محاسبه رساله دکتری  10و دکتری 

پایان آن است که حداقل پروپوزال آن تا قبل از 

 مهلت ثبت نام تصویب شده باشد(

  100 جمع امتیازات  
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