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به بهانه یک سالگی YC Iran

عملکرد یک ساله شبکه اعضای
جوان در یک نگاه
محیا محسنی؛
رئیس بخش عضویت شبکه اعضای جوان

ارتقای سطح فرهنگ مدیریت پــروژه و ایجاد فهم
بینالمللی از پروژهها یکی از مهمترین اهداف برای
ایجاد شبکه اعضای جوان انجمن بوده است .انجمن
مدیریت پروژه ایران فرصتی را برای رشد یک شبکه
متمرکز بــرای متخصصان مدیریت پ ــروژه جــوان در
کشور فراهم کرده است که نیازهای ملی در این زمینه
را تا حد توان برطرف ساخته و بسترسازی مناسبی
برای نقشآفرینی انجمن در سطح جهانی باشدIran .
 Young Crewفعالیت رسمی خود را از اردیبهشت
 1397آغاز کرد و با حضور جوانان فعال ایرانی ،یکساله
میباشد .شبکه اعضای جوان ایران با ارائه مستندات
قابل قبول از همان ابتدا عضو موقت شبکه اعضای
جوان انجمن بین المللی مدیریت پروژه  IPMAشد.
 Young Crewجهانی به علت حجم زیاد فعالیتهای
مورد نیاز برای رسیدن به عضویت دائم ٬بازه زمانی
دو سالهای را برای اعضا در نظر گرفته اما تیم جوانان
مدیریت پــروژه ایــران با همدلی و همراهی بینظیر
خــود ایــن مسیر دو ساله را هفت ماهه طی کــرده و
به عضویت دائمی شبکه اعضای جوان انجمن بین
المللی مدیریت پروژه درآمدند تا حیرت دیگر اعضای
این انجمن را برانگیزد و باعث دیده شدن هرچه بیشتر
تیم جوانان مدیریت پــروژه ایــران در  IPMAجهانی
شود .این امر مگر با تالش و پشتکار جوانان فعال و
پشتیبانی جناب آقای مهندس فرهاد نصراهلل پور به
عنوان موسس و رئیس این شبکه میسر نمیشد .در
ک سال گذشته ،اتفاقات غرورآفرینی توسط
طول ی 
 Young Crewایران رقم زده شده است تا این شبکه
همچون ستارهای درخشان در آسمان اعضای شبکه
جهانی خودنمایی کند .یکی از پروژههای اجرا شده
جــذاب و درخ ــور تــوجــه ،بــرگــزاری ســه مرحله آزمــون
داخلی مسابقات قهرمانی مدیریت پ ــروژ( )PMCبه
زبان فارسی و انگلیسی بود که مورد حمایت یکی از
شرکتهای بزرگ نفتی کشور نیز قرار گرفت .یکی دیگر
از پروژههای بزرگ  YC Iranبرگزاری دو مرحله مسابقه
داخلی  GeCCoبود که طی این فرآیند داخلی 7 ،نفر
نخست از بین شرکت کنندهها به عنوان نماینده
ایران برای حضور در مسابقات بین المللی GeCCo
به  IPMAجهانی معرفی شدند .در بخش جایزه مدیر
پروژه جوان برتر سال نیز طی فراخوانی بین مدیران
پروژه جوان کشور رقابتی به وجود آمد و پس از بررسی
مستندات آنها توسط هیات داوران ٬سعید نوروزی

به عنوان برنده انتخاب شد و در بین  10مدیر پروژه
جــوان برتر جهان قــرار گرفت .او قــرار است به عنوان
نماینده ایران در مسابقات جهانی  2019 YPMYکه
به میزبانی مکزیک برگزار میشود ،شرکت کند .تعداد
زیادی از اساتید دانشگاه و اهالی صنعت ٬حامی این
مدیر جوان برتر برای شرکت در این مسابقه هستند
تا با انرژی مضاعف ناشی از این همدلی در مسابقات
جهانی شرکت کند .شبکه اعــضــای جــوان در کنار
فعالیتهای خود با توجه به نیاز دانشجویان و برای
پر کردن خالء بین صنعت و دانشگاه ٬ورکشاپهایی
با هدف باال بردن سطح مهارت و دانش دانشجویان
و عالقمندان مطابق با دانش روز دنیا برگزار میکند.
در کنار ایــن فعالیتها که کشورهای عضو توسط
IPMAجهانی ملزم به اجرای آن هستند ،کمیتههای
دیگری نیز ایجاد شده است .جوانان با انگیزه ایرانی با
توجه به نیاز و دانش روز ٬کمیته نویی به نام "توسعه
پایدار و تفکر خالق" که مورد توجه بسیاری از دانش
پژوهان قرار گرفت است را ایجاد کردهاند که با هدف
متعالی به کارگیری و اشاعه مفاهیم پایایی در قالب
مدیریت پروژه و به کارگیری ایدههای به روز و خالقانه
جوانان در کنار اساتید و پیشکسوتان به فعالیت خود
ادامه میدهد .یانگ کرو ایران همچنین طراح و برگزار
کننده اولین دوره مسابقه بین المللی مستند سازی
پــروژه تحت عنوان "پــروژه را ببین" ()See Projectبــه
نمایندگی از این نهاد معتبر است و منحصر به فرد
بودن این طرح از لحاظ ماهیت ،توجه  IPMAجهانی
را به این مسابقه جلب کرد .در همین راستا کمیتهای
از اعضای متخصص در زمینه هنر ،عکاسی و مدیریت
پروژه ایجاد گردیده است .شبکه اعضای جوان ایران
توسط کمیته دانــش آمــوزی بــرای اولین بــار دانش
مدیریت پــروژه را به مــدارس بــرد .هــدف از تشکیل
"کــانــون دانشجویی شبکه اعــضــای ج ــوان" ٬جذب
و تشویق دانــش آمــوزان عالقمند به حــوزه مدیریت
پروژه است تا از همان دوران دبیرستان با این حوزه
آشنا شده و با درک عمیقتر از این دانش در دانشگاه،
این رشته را تحصیل کنند .تمام دانش آموزان کالس
دهم (ورودی مهرماه) تا پیش از دریافت مدرک دیپلم
می توانند عضو این کانون باشند .کانون دانشجویی
این شبکه برای توسعه فعالیتهای خود سفیرانی در
دانشگاههای مختلف کشور انتخاب کرد که باعث
ایــجــاد پــل ارتباطی موثر بین دانشگاهها و انجمن

شد .طبق نظر سنجی از جوانان این رشته ٬بازدیدها
و تورهای تخصصی برای آنها تدارک دیده شده که
چندین مــورد آن اجــرا شده اســت .اعضای جــوان با
شور و انرژی وصف ناپذیر خود عالوه بر پیشبرد اهداف
شبکه ،در جریان برگزاری کنفرانسهای بینالمللی
این رشته در سطح کشور فعالیت و همیاری داشتند.
آنهــا در یک ســال گذشته گردهماییای در سطح
ملی با همت و تالش خود برگزار کردند تا این شبکه
را در داخــل کشور به اساتید و دانشجویان معرفی
کنند و ما در این گردهمایی افتخار میزبانی از اساتید٬
دانشجویان و ف ــار غ التحصیالن مدیریت پ ــروژه از
سراسر کشور را داشتیم .همچنین در این مدت دو
رخــداد مهم دیگر در سطح جهانی توسط یانگ کرو
ایــران رقم خــورد .کاندیداتوری APP Estimatorکه
ایده اولیهاش توسط یکی از جوانان فعال شبکه ایران
مطرح و در قالب یک Value Propositionارائ ــه شد
و دیگری انتخاب لیدر شبکه اعضای جوان ایران به
عنوان اولین ایرانی برای حضور در هیات داوران جایزه
بین المللی مدیر پروژه جوان برتر است .برای انجام
این امور در این یک سال حدود  ۹۰جلسه مدون در
محل انجمن برگزار گردید که باعث پیشبرد دقیق و
طبق برنامه تمام اهــداف تا به اینجا شده است .در
کنار تمام فعالیتهای تخصصی این شبکه ٬برگزاری
چندین برنامه تفریحی ،کوهنوردی و طبیعتگردی،
فضای دوستانه و سرشار از صمیمیتی را برای پیشبرد
اهداف تخصصی ایجاد کرده است .همچنین شبکه
اعــضــای ج ــوان ای ــران بــا ایــجــاد ارتــبــاط نــزدیــک بین
دانشجویان و اساتید برجسته ٬رسیدن به موفقیت را
برای جوانان مشتاق هموارتر میکند .دانشجویان می
توانند با ارتباط نزدیک با این اساتید طی جلسات٬
ایدههای خود را مطرح و به مرحله اجرا برسانند و یا
برای ادامه راه خود در حوزه مدیریت پروژه ایدههای
جدیدی بگیرند .امروز بسیار خرسندیم که شبکهای
که راهگشای موفقیت بسیاری از جوانان کشورمان
خواهد شــد ٬ایجاد شــده اســت .هیچ هدفی بهتر و
ارزشمندتر از این نیست که بتوانیم تغییر مثبتی حتی
کوچک در زندگی دیگران ایجاد کنیم .در این مدت
افتخار همکاری با دانشجویان ممتاز مدیریت پروژه
و اساتید برجسته صنعت و دانشگاه را داشته ایم و از
صمیم قلب به داشتن این سرمایههای ارزشمند در
مجموعه خود میبالیم.
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گزارشی از اولین دوره مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه
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اولین دوره مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه ایران جمعه  ۱۳اردیبهشت  ۱۳۹۸با برگزاری مرحله فینال به میزبانی شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع
نفت ( )OICOدر بیست و چهارمین نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی به اتمام رسید .این مسابقات که شامل سه مرحله بود ،توسط شبکه اعضای جوان
انجمن مدیریت پروژه ایران در راستای کشف استعدادهای جوان مدیریت پروژه برگزار شد .این مسابقات فرصت خوبی برای ارتباط دانشجویان با
صنعت بود و آنها توانستند دانش خود را با تمرکز روی یک مطالعه موردی از صنعت نفت به چالش بکشند.
فرآیند بــرگــزاری مسابقه :در مرحله اول
 50نفر از دانــشــجــویــان زیــر  35ســال به
صـ ــورت ان ــف ــرادی در  60دقــیــقــه ب ــه 60
ســوال از مباحث عمومی مدیریت پروژه
و اس ــت ــان ــدارد  ICBپــاســخ دادن ـ ــد .یک
هفته پس از آزمــون ،کارنامههای شرکت
کنندگان ارســال و کسانی که نمره باالی
 %50را احراز کرده بودند ،برای حضور در
مرحله دوم دعوت شدند .پیش از برگزاری
مرحله دوم ،جلسهای به منظور توضیح
قوانین مسابقه تشکیل شده و تیمها به
 6گــروه  4نفره از دانشگاه هــای تهران،
تربیت مدرس ،شهید بهشتی و هنر تهران
تقسیم شــدنــد .ای ــن مرحله بــه صــورت
گــروهــی تــحــت حــمــایــت International
 Young Crewاز طریق سایت Become.
 pmو با  100سوال انگلیسی در  100دقیقه
برگزار شد .همه گروههای شرکت کننده
در ای ــن مــرحــلــه ،امــتــیــاز بـ ــاالی  %50را

کسب کرده و به مرحله سوم راه یافتند.
در مــرحــلــه س ــوم و فــیــنــال ،یــک مساله
واقــعــی در قــالــب دو س ــوال بــا همکاری
شرکت  OICOتدوین شد .این مساله از
چالشهای جدی پروژههای راه اندازی
نفتی بود که این شرکت آن را در فاز  20و
 21پارس جنوبی با استفاده از یک راهکار
خالقانه حــل ک ــرده ب ــود .ایــن مرحله در
نمایشگاه نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیش
و در غرفه شرکت  OICOبرگزار شد و شرکت
کنندگان  3ســاعــت ب ــرای پــاســخ بــه این
 Caseمهلت داشتند .پس از اتمام زمان
تعیین شده ،هیات داوران با حضور سید
وحید حسینی (رئیس کمیته مسابقات
قهرمانی مدیریت پروژه) ،عبداهلل صمدی
(مدیر سابق پــروژه موضوع  ،)Caseسید
حسین حسینی نورزاد (عضو هیات علمی
دانشگاه تهران و نماینده دانشگاهی)،
فرهاد نصراهلل پور (رئیس شبکه اعضای

جــوان و نماینده هیات مدیره انجمن)
و محمد معهود (نماینده Young Crew
ایران) تشکیل شد.
معرفی تیم قهرمان و تقدیر از راهیافتگان به
فینال :پاسخها توسط داوران با معیارهای
تعیین شــده سنجیده و در نهایت گروه
دانشگاه تربیت مــدرس متشکل از امیر
حسین منتظری ،مسعود رحیمی ،فراز
گلکش و نگار سروقدی در رقابت نزدیک
با تیم دانشگاه تهران ،بعد از ارزیابی هیات
داوران به عنوان تیم اول انتخاب شد .در
انتهای همان روز نیز به همه تیم های
حاضر در فینال ،گواهی حضور در مسابقه
و به گروه برنده نیز تندیس یادبود مسابقه
اهدا گردید .الزم به ذکر است تیم دانشگاه
تربیت مــدرس قهرمان مسابقات تحت
عنوان «تیم ملی مدیریت پــروژه ایــران»
ب ــرای حــضــور در مــســابــقــات آســیــایــی به
 IPMAمعرفی شده است.

امیرحسین
سرسنگی

اسامی شرکت کنندگان:

تیم دانشگاه تهران :پویا گلزاده ،امیر مسعود شهری ،علیرضا سیاوشپور ،حمید صارمینیا
تیم دانشگاه تربیت مدرس  :1فرزین خا کی ،آوین لعلی ،لقمان احمدی ،علیرضا جباری
تیم دانشگاه تربیت مدرس  :2امیر حسین منتظری ،مسعود رحیمی ،فراز گلکش و نگار سروقدی
تیم دانشگاه شهید بهشتی  :1مهدی دهقانی ،مژده نادری ،هلیا امامی ،فائزه روشنفکر
تیم دانشگاه شهید بهشتی  :2پرنیان ثمره افسری ،سارا کفاش ،کاوه صفری ،رضا صبوری
تیم دانشگاه هنر تهران :جواد زمانی ،داریوش زین العابدینی ،ارغوان صالحی ،پانیذ اشرفی

گزارش تصویری کامل از مرحله فینال
3
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سید وحید حسینی؛

رئیس کمیته مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه

سطح مسابقات و
نمرات دور از انتظار بود |
درسآموختههای اولین دوره
را ثبت کردیم | درخواست
میزبانی ایران برای مسابقات
آسیایی داده شده است
علی احدی

مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه به عنوان یکی از رویدادهای اصلی شبکه اعضای جوان ،اولین دوره خود را پشت سر گذاشت و چهره تیم
قهرمان بعد از رقابتی ماراتنگونه و نزدیک مشخص شد .این مسابقات به رهبری سید وحید حسینی برگزار میشد و قرار است تیم تربیت
مدرس جهت حضور پرقدرت در مسابقات آسیایی و جهانی زیر نظر شبکه اعضای جوان دوره آمادهسازیاش را سپری کند .حسینی
که خود از مدیران جوان در یکی از پروژههای نفتی کشور محسوب میشود ،به عنوان رئیس کمیته  PMCمعتقد است حضور جوانان و
دانشجویان در چنین مسابقاتی در آینده شغلی آنها نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت .متن کامل گفتوگوی ما با وی را در ادامه میخوانید.
آقای حسینی ،ابتدا درباره انگیزه خودتان از
پذیرفتن ریاست کمیته «قهرمانی مدیریت
پروژه» بفرمایید.

اردیــبــهــشــت م ــاه س ــال  ۱۳۹۷ب ــود کــه در یکی
از جلسات کمیته عضویت انجمن مدیریت
پــروژه ،بحث تاسیس کمیته جوانان مدیریت
پروژه یا همان  Young Crewمطرح شد .در آن
جلسه من به پیشنهاد آقــای مهندس نصراهلل
پور رئیس کمیته عضویت به عضویت Young
 Crewدرآمدم .بررسیهایی که انجام شد و بعد
از آشنایی که با این کمیته به وجود آمد و متوجه
شدم این شبکه ،چهار کمیته دارد که شامل:
 PMC، YPMY، GeCCoو  Work Shopاست
که با توجه به پیشنهاد آقــای مهندس نصراهلل
پــور ،من مسئولیت کمیته مسابقات قهرمانی
مدیریت پروژه یا همان  PMCرا بر عهده گرفتم.
همانطور که میدانید این کمیته و مسابقات
مدیریت پروژه برای دانشجوهای  ۱۸تا  ۳۵ساله
که به دانــش مدیریت پــروژه عالقهمند هستند
برگزار میشود .این مسابقه سنگ محک بسیار

خــوبــی اس ــت ب ــرای جــوانهــایــی کــه در زمینه
مدیریت پروژه در حال کار هستند یا میخواهند
در آینده کار کنند؛ مهارتهای آنها بر اساس
 ICBسنجیده شده و صالحیتها اندازهگیری
می شود.آنها پی میبرند که چگونه با افزایش
و ارتقای کدام یک از مهارتهای فنیشان و یا
شخصیشان یا ارتباطشان میتوانند مدیر پروژه
بهتری باشند .ما هم یک سری تجربیات در این
زمینه در چند سال گذشته در پروژههای مختلف
داشتهایم و میتوانیم آنها را به جوانان منتقل
کنیم .عــاوه بر ایــن میتوانیم ارتباط خوبی با
مدیران پروژه جوان و بینالمللی که به صورت
تخصصی در زمینه مدیریت پ ــروژه ،مطالعه،
تحقیق و تحصیل میکنند داشته باشیم .در
نهایت ارتــبــاط خوبی بین ای ــران و کشورهای
سطح اول دنیا در زمینه مدیریت پــروژه برقرار
میشود و سطح علم ،دانش و فرهنگ مدیریت
پ ــروژه در بخش دانشگاهی ما و به تبع آن در
آینده در صنعتمان ارتقا مییابد.

درب ـ ــاره ب ــرگ ــزاری اول ـیــن دوره مسابقات
قهرمانی مدیریت پ ــروژه توضیح .دهید
آیــا سطح تیمها و نتایج بــه دســت آمــده
رضایت بخش بوده؟
این مسابقات برای اولین بار برگزار شد و تیمهایی
از دانشگاههای معتبر در آن شرکت کردند .سطح
مسابقات واقعا دور از انتظار بــود و دانشجوها
بــا ق ــدرت ،علم و دان ــش قــوی کــه داشــتــنــد در
مسابقات شرکت کردند .طبق آمار تیم برگزاری
این مسابقه ،میانگین نمرات دانشجویان ایرانی
بیشتر از دیگر كشورها بــود .در مرحله مطالعه
موردی نیز با توجه به اینکه سوال جزو مطالعه
موردیهای بسیار سختی بود اما تیمها بسیار
خوب عمل کردند .این سوال از یک پروژه واقعی
در حوزه صنایع نفت و گاز و در زمینه راه اندازی
بود .تیمها از لحاظ به کارگیری دانش مدیریت
پ ــروژه و خالقیتهایی کــه خــودشــان داشتند
توانستند به جوابهایی برسند که به پاسخهای
مورد نظر ما بسیار نزدیک بود.
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با توجه به قهرمانی تیم دانشگاه تربیت
مــدرس ،برنامه شما بــرای آمــاد هســازی
این تیم در مسابقات آسیایی و جهانی
چیست؟

ابتدا باید بگویم درخواست میزبانی مسابقات
ً
آسیایی را دادهایم که احتماال این میزبانی به
کشورمان داده شود و مسابقات سال  2019در
ایران برگزار شود .مسابقات آسیایی در آذر ماه
برگزار خواهد شد و به تبع آن ما یک برنامه
آمــوزشــی و آم ــاده ســازی بــرای تیم دانشگاه
تربیت مدرس داریم که قرار است Caseهای
مختلفی را با آنها کار کنیم و آموزشهای الزم
در خصوص زبان انگلیسی و دانش مدیریت
پروژه بر اساس استاندارد  ICBرا به آنها دهیم.
ام ــی ــدوارم بتوانیم در مسابقات آسیایی،
قهرمان شده و برای مسابقات جهانی ۲۰۲۰
که احتماال در روسیه برگزار خواهد شد ،آماده
شویم.

مــیــزبــانــی  OICOاز مــرح ـلــه فـیـنــال
مسابقات در کیفیت این مسابقه چقدر
تاثیر گذار بود؟

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
 OICOیکی از شرکتهای معتبر و جزو اولین
شرکت هــای راه ان ــدازی صنایع نفت ،گــاز و
پتروشیمی ایران است و ما با توجه به این که
ارتباط نزدیکی با این شرکت داشتیم ،دعوت
کــردیــم کــه بــه عــنــوان میزبان ایــن مسابقات
حضور داشته باشد و مدیران ارشــد شرکت
 OICOخصوصا مهندس طاهری به عنوان
مدیرعامل ،بسیار از این طرح حمایت کرد؛
بــنــابــرایــن  OICOبــه عــنــوان حــامــی مــالــی و
معنوی این مسابقه ،میزبانی را قبول کرد.
نهای این میزبانی این بود
یکی دیگر از حس 
که مسابقه فینال در نمایشگاه بین المللی
نفت و گاز تهران در غرفه  OICOبرگزار شد و
بازخورد بینالمللی داشــت و در رسانههای
داخلی نیز با بازتاب فوقالعادهای همراه بود.
در آنجا مــا توانستیم شبکه اعــضــای جــوان
انجمن مدیریت پروژه ایران را به خوبی معرفی
کنیم و یک مطالعه موردی صنعتی واقعی که
در یکی از مگاپروژههای ایران در فازهای  ۲۰و
 ۲۱پارس جنوبی اتفاق افتاده بود را به عنوان
سوال در اختیار شرکت کنندگان قرار دهیم.
بــه نظرم ایــن شرکت بسیار خــوب توانست
از پس ایــن کــار بربیاید و امــیــدوارم با گرفتن
میزبانی مسابقات آسیایی  2019بتوانیم بازهم
با شركت  OICOبه عنوان اسپانسر همكاری
داشته باشیم.

از نـظــر شـمــا ایـ ــران در س ـپــردن مــدیــریــت
پروژهها به جوانان چه وضعیتی در مقایسه
با سایر کشورها دارد؟

یکی از معضالتی که جامعه ما دارد ،عــدم ترک
کار توسط پیشکسوتان و بازنشستههاست .این
موضوع فقط در مدیریت پروژه صادق نبوده و در
ا کثر سمتهای شغلی در سازمانها میبینیم که
نیروهای بازنشسته هنوز مشغول به کار هستند.
بنابراین جوانان فرصت شروع به کار ندارند؛ البته
در این یکی دو سال اخیر با طر حهایی که دولت
اجرا کرده مقداری امید به جوانان روی کرده و به
نظر من در آینده با توجه به جدید بــودن دانش
مــدیــریــت پـ ــروژه ،ف ــار غ التحصیالن ایــن رشته،
آینده خوبی دارن ــد .امــا ایــن که بخش مدیریت
یک پــروژه را به یک جوان بی تجربه بسپارند کار
منطقی نیست .آنها میتوانند ابــتــدا بــه عنوان
دستیار مدیر پروژه یا  Project Expeditorیا Project
 Coordinatorشروع به کار کنند و در کنارش دانش
خود را به روز کرده ،زبان انگلیسی خود را تقویت
کنند و گواهینامههای بین المللی مثل  ICBو
 CAPMرا بگیرند تا بتوانند موفق شوند.

حال به نظر شما برگزاری مسابقات مدیریت
پــروژه چقدر می تواند در جوانگرایی بین
مدیران پروژهها تاثیرگذار باشد؟

ایــن موضوع بسیار مهمی اســت؛ ایــن رویدادها
ارتباط دو سویهای را بین دانش آموختگان جدید
مدیریت پروژه با صنعت برقرار میکند و صنعتیها
متوجه میشوند ما یکسری جــوان با پتانسیل
داریم که علم مدیریت پروژه را دارا بوده ولی تجربه
ً
ندارند چون عموما مدیریت پروژه در ایران تجربی
بوده است .بنابراین چنین ارتباطی کمک کند تا
یک انرژی و خون جدید به رگهای صنعت تزریق
شود و از طرفی نیز جوانان امیدوار میشوند که
آینده شغلی خوبی خواهند داشت .در حال حاضر
در یکی از پروژههایی که بنده کار میکنم از همین
جوانان مدیریت پروژهای مشغول به کار شدهاند
و من به واسطه همین رویدادها با آنها آشنا شدم.
ً
مطمئنا هرچه این مسابقات ،همایشها و ارتباط
بین انجمن مدیریت پروژه خصوصا بخش Young
 Crewبــا صنعت بیشتر بــرقــرار شــود ،میتوانیم
در آیندهای نه چندان دور به اهداف انجمن که
ارتقاء سطح فرهنگ مدیریت پروژه در جامعه به
خصوص صنعت برسیم.

دومین دوره مسابقات بگویید.

ما اولین دوره مسابقات را در پاییز سال 1397
شروع کرده و در خرداد  1398به پایان رساندیم.
در این میان نکت ه بسیار حائز اهمیت ،استفاده
از درس آموخته سال های گذشته است .ما باید
نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوتمان را بهبود
دهیم .امیدوارم بتوانیم در سال جدید عملکرد
بهتری داشته باشیم و در این راستا در جلسه 20
تیر با افتتاحیه  PMCدور جدید مسابقات یعنی
 99-1398را استارت زدیــم .برنامه زمانبندی
ایــجــاد شــده و بــر اســاس ایــن برنامه ،مقرر شده
ت نام و شرکت در
دستورالعملها ،رویهها ،نحوه ثب 
مسابقه ،انتخاب داوران و نحوه داوری مشخص
شود .عالوه بر این ،تمام درس آموختهها مستند
و ثبت شــده اســت و معتقدیم به عنوان یکی از
آیتمهای مهم میتواند به ما کمک زیادی کند.
امیدواریم که مهر ماه امسال ثبتنام از دانشگاهها
و دانشجویان را شروع کنیم و برای این موضوع
نیز اطالعرسانی بسیار خوبی خواهیم داشــت.
سعی میکنیم از سفیرهای انجمن مدیریت پروژه
در دانشگاهها بهتر از پارسال استفاده کنیم تا
تیمها و نفرات بیشتری شرکت کنند؛ هر چه تعداد
تیمها و شرکت کنندهها بیشتر بــاشــد ،انتشار
فرهنگ و دانــش مدیریت پــروژه در دانشگاهها
بیشتر خواهد شد و به تبع آن در صنعت و جامعه
نیز میتوانیم ایــن فرهنگ را ببینیم .برنامه ما
این است که مرحله اول مسابقات را در آبــان و
 Qualification Roundرا در دی ماه برگزار کنیم.
همچنین در اردیبهشت سال  1399و قبل از ماه
مبارک رمضان ،فینال مسابقات را برگزار خواهیم
کرد و امیدوارم سعی و تالشی که اعضای انجمن
ً
مدیریت پروژه و خصوصا جوانان میکنند بتواند
در ارتقا ارتباط صنعت و دانشگاه و سطح علمی
جوانان موثر باشد.

کمیته  PMCبه ریاست جنابعالی بالفاصله
ب ـعــد از اتـ ـم ــام اولـ ـی ــن دوره م ـســاب ـقــات،
بــرنــامـهریــزی را ب ــرای ســال دوم آغ ــاز کــرده
اســت .لطفا برایمان از برنامههایتان برای
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درسآموخت ه تیمهای شرکت کننده
در مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه
مه ــای ش ــرکت کنن ــده در
تی 
اولی ــن دوره  PMCای ــران،
تجربی ــات خ ــود را تح ــت
عن ــوان درسآموختهه ــا
ط ــی یادداش ــتی در اختی ــار
خبرنام ــه ش ــبکه اعض ــای
ج ــوان گذاش ــتند .ای ــن
هه ــا توس ــط
درسآموخت 
نه ــا و ب ــا همراه ــی
کاپیتا 
اعض ــای تی ــم گ ــردآوری
ش ــده اس ــت.

به پیشنهاد یکی از همکالسیها ،تصمیم گرفتیم
برای تجربه یک مسابق ه تیمی در رشت ه تخصصی
خــودمــان در رقــابــت قهرمانی مــدیــریــت پــروژه
شرکت کنیم .بیش از هر چیز ،هــدفمــان یک
خاطرهسازی مشترک در سال آخر تحصیل بود.
تیم ،شکل گرفت و البته به دلیل تغییری که
ً
بعدا در تعداد اعضای تیمها اعمال گردید یکی
ی ما
از بچهها از ما جدا شد و مشکالتی هم برا 
به وجــود آمــد .بــرای پذیرفته شــدن در آزمــون
تــئــوری ،ما وادار به مطالعه  ICBشدیم و این
مسابق ه بهان ه خوبی برای آشنایی با یک مرجع
مهم مدیریت پروژه در جهان شد .البته در همان
روزه ــای پیش از مسابقه  ،مــا بــا جستوجوی
اینترنتی در سایت یانگ کرو جهانی فهمیدیم
که هم ه تیمهای حاضر در ایــن مرحله به دور
بعد خــواهــنــد رفــت و بــا هــر امــتــیــازی از آزمــون
تئوری ،حذف نخواهند شد .خوشبختانه این
را کمی دیر فهمیدیم و بخشهایی از کتاب را
مرور کردیم .جذابترین قسمت این چند هفته
آزمون نمون ه موردی بود .ما برای تمرین پیش
از مسابقه  ،یکی دو بار دور هم جمع شدیم و از
نمونههای سالهای قبل بــرای بحث و تبادل

تیم دانشگاه تربیت مدرس 1
نظر استفاده کردیم .میتوانیم بگوییم تحصیل
در رشت ه مدیریت پــروژه بــرای ما به دو قسمت
پیش از نمونه مــوردی و بعد از نمونه مــوردی
تقسیم میشود .در خالل حل مسائل واقعی و
عینی ،به چالش میافتادیم و ذهنمان در پی
هر آنچــه آموخته بودیم بــرای کمک به پاسخ
میگشت .در کنار آن ،لذت گفتوگو و همفکری
و همافزایی چیزی بــود که تا کنون تجربهاش
ً
نکرده بودیم و اصال گمشد ه کالسهای مدیریت
پـ ــروژه بـــود .مــا بــه واســط ـ ه همین مسابقه با
وبســایــت آزمــونســازی
آشنا شدیم که
آزمونها و بازیهای مدیریت پــروژه را طراحی
میکرد و فهمیدیم که چهقدر متفاوت ،جذاب و
مؤثرتر میشود مدیریت پروژه را آموخت و انتقال
داد .همینجا میتوانیم پیشنهاد استفاده از
الگوهای مشابه آن بازیها را به یانگ کرو بدهیم؛
چیزی که میتواند عالوه بر آموزش دانشگاهی،
مخاطبان عــام مدیریت پ ــروژه را هم گسترش
بدهد .در روز مسابق ه نهایی متأسفانه ما دو
نفر از همگروهیمان را همراه نداشتیم و تصمیم
ً
داشتیم که اصــا در رقابت حاضر نشویم ،اما
خوشبختانه آمدیم و تجارب خوبی هم کسب

ً
کــردیــم .نمون ه ارائــه شــده در مسابقه که اتفاقا
یک نمون ه واقعی هم بود بسیار انتخاب خوبی
بــه نظر میرسید و مــا چند ساعت حــوزههــای
دانش مدیریت پــروژه را زیر و رو کردیم تا پاسخ
جامع و شاملی ارائــه کنیم .البته سعی کردیم
چاشنی خالقیت هم به پاسخمان اضافه کنیم
ً
و در انتها هم جوابهای نسبتا خوبی به اولین
نمونهموردی زندگیمان دادیم .نکت ه جالب بعد
از مسابقه تشنگی ما برای فهمیدن این بود که
پاسخهای واقعی مدیران آن پروژهی خاص ،به
مشکالت پیش آمده چه بوده و چه تفاوتهایی
با پاسخهای ما داشته است .البته ما جوابمان
را نگرفتیم اما از اظهارات داوران اینطور به نظر
میآمد که پاسخهای ما دور از شرایط واقعی
پــروژه نبوده و البته همین پاسخهای مناسب
ما به یک مــورد واقــعــی ،به ما اعتماد به نفس
م ـیداد .نقد مهمی که به روز مسابقه داشتیم
این بود که فرآیند داوری خیلی بیش از انــدازه
طول کشید اما در مجموع برخوردها ،روحیات
برگزارکنندگان و پذیرایی خوب بود و ما از شیوهی
برگزاری رضایت داشتیم.

66

خبرنامه شبکه اعضای جوان
انجــمن مدیـریت پ ــروژه ای ــران

یادداشت
شماره  | 5دوره جدید | سال دوم | تابستان 1398

IPMA | Young Crew Iran

تیم دانشگاه تربیت مدرس 2
جــذابــیــت ه ــای شــرکــت در اول ــی ــن مسابقه
مدیریت پروژه در ایران
برای ا کثر ما یکی از جذابترین ساعات مدرسه،
زنگ ورزش محسوب میشد که بی شک یکی
از دالیــل ایــن جذابیت ،کــار تیمی بــوده است.
مسابقه مدیریت ،چالشی بود که میتوانستیم
بار دیگر کار تیمی را تجربه کنیم و این بار برای
آزمــودن دانـشمــان در حــوزه مدیریت پــروژه در
یک فضای رقابتی و همچنین نگرشی کاربردی
به تواناییهای مدیریت پــروژه در حل چالش
های صنعت بود.
ویژ گی های مثبت و نقاط قوت مسابقه
از نقاط مثبت ایــن مسابقه میتوان به سطح
باالی تیمهای شرکت کننده که از دانشگاههای
تــراز اول بــودنــد ،اش ــاره کــرد .همچنین ترکیب
هیات داوران که منتخبی از داشگاه و صنعت
بود و در مرحله پایانی به بررسی دقیق جوابها
پــرداخــتــنــد ،بــاعــث ب ــاال رفــتــن اســتــانــداردهــای
مسابقه شده بود.
درس آموخته های مسابقه
تجربه کــار تیمی در ایــن مسابقه باعث شــد تا
هنگام تصمیمگیری بیشتر به سالیق مختلف
توجه داشت و همچنین به دلیل زمان محدود
مــســابــقــه جــهــت رس ــی ــدن ب ــه ی ــک نــقــطــه نظر
مشترک ،اهمیت ارتباطات درون تیمی را دو
چندان میکرد .این موضوع سبب شد تا اهمیت
مهارتهای نرم را بیش از پیش حس کنیم.
پیشنهادی برای بهتر شدن
 -1شفافیت بیشتر در زمینه معیارهای داوری
 -2در نظر گرفتن سالن مناسب جهت برگزاری
امتحانفینال
در پایان از زحمات بی دریغ مسئوالن یانگ کرو
به ویــژه آقــایــان نصراهلل پــور ،حسینی ،معهود،
احـ ــدی ،سرسنگی و شــرکــت  IOCOاسپانسر
مسابقه جهت توسعه و رشد فرهنگ مدیریت
پــروژه و اعتماد به جوانان در ایــن حــوزه کمال
تشکر را داریم.

تیم هنر تهران
شرکت در ایــن نــوع مسابقات ،میتواند امتیاز
ویژهای برای شرکت کنندگانی مثل ما باشد چرا
که با حضور در آن ،میتوان با افرادی که در سایر
دانشگاهها تحصیل میکنند به رقابت پرداخت
و خود را در بین آنان سنجید .همچنین شرکت
در این مسابقه ،گروهها را بر آن داشت که سطح
علمی خــود را بــاال برند .به عنوان مثال تیمها
بــرای شرکت در مرحله صالحیت ،بــه مطالعه
اســتــانــدارد ه ــای  ICBو  PMBOKپرداخته
و ت ــاش کــردنــد تــا بــا حــل نــمــودن آزمــونهــای
مرتبط با آن استانداردها با آمادگی بیشتری در
مرحله نهایی حضور پیدا کنند .از دیگر مزایای
ایــن روی ــداد بــرای گــروه مــا ،تجربه رویــارویــی با
مشکالت واقــعــی صنایع و حــل نمونه مــوردی
آنها به صورت تیمی بود که در نوع خود برای هر
دانشجویی در این مقطع تازگی و تجارب فراوانی
داشــت .همچنین در مرحله فینال مسابقه با
حضور در جمع افراد یک شرکت معتبر و ارتباط با
عوامل صنعتی آن ،انگیزه مضاعفی برای نمایش
تواناییهای خود پیدا نمودیم .اما از آنجایی
که این مسابقات برای اولین بار برگزار میشد،
وجود نقصهایی در آن غیر قابل اجتناب بود
کــه گ ــروه ،پیشنهادات زیــر را ب ــرای دورهه ــای
بعدی ارائه می دهد:
◙◙انتخاب فضای آرام تر و مناسب مرحله نهایی
مسابقه
◙◙برگزاری دوره آموزشی با قیمت دانشجویی
قبل از مسابقات برای آمادگی بیشتر
◙◙شفافیت در ارائــه نتایج سنجش نهایی به
همه شرکت کنندگان
◙◙در نظر گرفتن تجهیزات الزم بــرای اجــرای
سالم مراحل مختلف مسابقه
در پایان از همه عزیزان زحمتکش که این مسابقه
را راه انــدازی کرده تا دانشجویان بتوانند در آن
شرکت کرده و از مزایای مذکور و غیره بهره مند
شوند ،سپاسگزاریم و امیدواریم دورههای بعدی
نیز با شور بیشتری از سوی این افراد برگزار شود.

تیم شهید بهشتی 1
با توجه به اینکه مسابقات مدیریت پروژه برای
اولین بــار در ایــران و تنها مختص دانشجویان
برگزار می شد ،انگیزه بسیاری برای شرکت در آن
داشتیم چرا که تیم ما متشکل از دانشجویان
س ــال آخ ــر کــارشــنــاســی ارشـ ــد بـ ــود .همچنین
مزایایی که برای اعضای تیم برنده ترسیم شده
بود (حضور در مسابقه آسیایی و پس از آن در
مسابقه بین المللی و آینده شغلیای که تحت
تاثیر این فعالیتها قرار خواهد گرفت) ،هیجان
مسابقه را دو چندان میکرد.
از لحاظ اینکه مسابقات به صورت تیمی بوده و
اعضای هر تیم از یک دانشگاه شرکت میکردند،
این احساس تعلق به دانشگاه و انجام کار تیمی
با دوستان ،تجربه بسیار عالی و خوشایندی بود.
همچنین حضور در یک رویداد حرفهای با حضور
یک شرکت معتبر داخلی و ارتباطات حرفهای که
در طی این رویداد ایجاد میشود ،از دیگر مزایای
این مسابقه به حساب میآید .از لحاظ محل
برگزاری مسابقه ،به نظر ما ضعیف عمل شد زیرا
در یک محل پر ازدحام برگزار شد که بر عملکرد
تیمها تاثیر گذار بود .همچنین انتظار میرفت
همانند دیگر مسابقات برگزار شده توسط IPMA
مانند  ،GeCCoنتایج روشن و با ذکر معیارهای
داوری و بازخوردی از عملکرد تیمها بالفاصله
پس از مسابقه به تیمها اعالم شود که این نیز از
نقاط ضعف این دوره به شمار می آید.
از نظر ما این مسابقه می تواند با:
1.1برگزاری در یک مکان مناسب و تهیه امکانات
مورد نیاز تیم ها
2.2بــرگــزاری دوره هــایــی ب ــرای آمــادگــی هرچه
بیشتر تیمها بــرای حضور در رویــدادهــای بین
المللی
3.3داشــتــن یــک برنامه م ــدون ب ــرای بــرگــزاری
ساالنه مسابقه
4.4بهرهمندی از شرکتهای بــزرگ داخلی یا
خارجی برای ارائه Case Study
5.5تیم برگزار کننده حرفهای
6.6بازتاب رسانهای گسترده در مجامع علمی
بــه یــک مسابقه بــســیــار ج ــذاب و مفید بــرای
دانشجویان مدیریت پروژه تبدیل شود.
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با رقابت پنج مدیر پروژه در فینال

اولین دوره جایزه مدیر پروژه
جوان برتر ایران برگزار شد

محمد معهود

برگزاری اولین دوره در ایران
جایزه «مدیر پروژه جوان برتر» چیست؟
ای ـ ــن جـ ــایـ ــزه افـ ـ ـ ــرادی را کـ ــه بـ ــه بــهــتــریــن شــکــل،
شایستگیهای مدیریت پروژهای خود را بدون توجه
به مقیاس ،پیچیدگی یا نــوع پــروژه هایشان از خود
بروز میدهند ،شناسایی میکند .متقاضیان با شرکت
در ایــن جــایــزه ،فرصت نمایش مهارت و پــروژههــای
متنوعی که انجام دادهان ــد را به دســت مـیآورنــد چرا
که رزومهها توسط داوران برجسته کمیته مدیر پروژه
جــوان برتر سال انجمن مدیریت پــروژه ایــران بررسی
شده و پس از انجام مصاحبه با افراد برتر ،در نهایت فرد
برگزید ه عالوه بر معرفی به جامعه مدیریت پروژه ایران
به انجمن بینالمللی مدیریت پــروژه ( )IPMAبرای
رقابت در مسابقه جهانی Young Project Manager
 of the Yearمعرفی می شود و ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى
ﺑﯿﻦ اﻤﻟﻠﻰﻠ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﻰﺑ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد.

این رقابت برای اولین بار در ایران در اردیبهشت  1398آغاز شد و بعد از انتشار
فراخوان ،متقاضیان فرصت داشتند تا فرم درخواست جایزه ملی را به همراه
رزومــه و مــدارک مستند خود تا هفدهم اردیبهشت به انجمن مدیریت پروژه
ارسال کنند .پس از بررسی فرمهای دریافتی توسط کمیته مدیر پروژه جوان برتر،
پنج نفر راه یافته به فینال مشخص شده و این نفرات در تاریخ  26اردیبهشت
طی جلسهای به ارائه شفاهی پروژه خود پرداختند.
فرایند انتخاب مدیر پــروژه جوان برتر ایــران به واسطه تصمیمگیری گروهی و
اجماع ،در تاریخ  29اردیبهشت با معرفی مهندس سعید نــوروزی به عنوان
برنده نهایی ایران با ا کثریت آرا به اتمام رسید .همچنین با توجه به تعیین ضرب
االجل  IPMAتا تاریخ  30اردیبهشت جهت ارسال مدارک نفر منتخب هر کشور،
بالفاصله فرایند ترجمه متون فرم درخواست نماینده ایران آغاز شد و پیش از
ضرباالجل تعیینشده داخل وبسایت  become.pmبارگذاری شد .الزم به ذکر
است این فرم توسط مهندس محمد معهود به عنوان لیدر شبکه اعضای
جــوان ایــران و عضو هیات داوران جایزه بین المللی مدیر پــروژه جــوان برتر
( )2019 YPMYبا تدقیق و ژرف نگری و رویکرد جهانی در این حوزه تنظیم شد
و در اختیار نماینده کشور ایران قرار گرفت و برای اطالع مدیران برگزاری جایزه
جهانی ایمیل گردید و خوشبختانه در مرحله نخست ارزیابی جزو  10اپلیکیشن
فرم منتخب جهت ورود به فرایند داوری نیز برگزیده شد.
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مهدی والیتی؛ رئیس کمیته جایزه مدیر
پروژه جوان برتر

به دنبال مربیگری
برای جوانان هستیم
| استراتژی پنج ساله
داریم | در سپردن
پروژهها به جوانان
دچار بحرانیم
علی احدی

مهدی والیتی که از اعضای جــوان انجمن
مدیریت پــروژه ایــران است از زمــان آغــاز به
ک ــار شبکه اعــضــای ج ــوان در اردیبهشت
 ،1397ریــاســت کمیته جــایــزه مدیر پــروژه
ج ــوان ب ــرت ــر( )YPMYرا بــه عــهــده گرفته و
بعد از بــرگــزاری اولــیــن دوره ایــن جــایــزه در
اردیبهشت  1398بــا اعــضــای کمیته خود
درحال برنامهریزی دوره دوم جایزه در سال
 1399اســت .والیــتــی بــا توجه بــه تجربه 18
ساله در صنعت نفت و گاز ،در کنفرانسها و
سمینارهای مختلفی سخنرانی کرده و دارای
مقاالت و تالیفات متعددی در زمینه مدیریت
پــروژه اســت .او در گفتوگویی با خبرنامه
شبکه اعضای جــوان به تشریح تجربیات
اولین دوره جایزه  YPMY Iranپرداخته و
از استراتژی پنج ساله کمیته تحت ریاستش
صحبت کرده است .متن کامل این مصاحبه
را در ادامه میخوانید:

آقای والیتی ،شما سوابق اجرایی و آموزشی بسیاری در زمینه مدیریت پروژه دارید؛ ابتدای
بفرمایید چه شد که ریاست کمیته قهرمانی مدیر پروژه جوان برتر را به عهده گرفتید.
من برای پذیرفتن این مسئولیت ،یک انگیزه شخصی و یک انگیزه حرف های داشتم .انگیزه
شخصی از این روی ایجاد شده بود که خودم در سن جوانی ،سمتی سازمانی مثل مدیریت
سایت را به عهده گرفته بودم و نیاز زیادی داشتم که عــدهای ،برایم مربیگری کنند و یا
به آن نحوی که بلد هستند ،آموزشم دهند .از خوش ماجرا این اتفاق افتاد و افراد زیادی
به من آموختند که چگونه قدم بردارم .بنابراین انگیزه شخصیام این بود که من هم این
مربیگری را برای دیگران انجام دهم .انگیزه حرفهایام نیز این است که دوست داشتم
بتوانم همچنان با جوانان ادامه دهم چون با آنها کار کردن ،روحیه شاد بودن و جوان
بودن را به ما میدهد .این ایده بسیار نویی بود و مهندس فرهاد نصراهللپور(رئیس شبکه
اعضای جوان) هم بسیار سعی کرده بود که همه را تهیج کند تا به او کمک کنند .این اتفاق
برای اولین بار هم بود که میافتاد و تمام اینها وسوسهام میکرد که در این حوزه وارد شوم
و سعی کنم که برای اولین بار ،پایه و اساسی برای این کار بگذارم.
دربــاره برگزاری اولین دوره مسابقات «مدیر پروژه جوان برتر» توضیح دهید .آیا نتایج،
رضایت بخش بود؟
ما یک سری زیرساخت را برای اولین دوره ،ایجاد و روشها و فا کتورها را استخراج کردیم.
همچنین با یک سری از اساتید مذا کراتی درباره سبک کارمان داشتیم و با توجه به اینکه
این مسابقات برای اولین بار پایهگذاری میشد ،میخواستیم با تأمل بیشتری در مورد
موضوع ارزیابی صحبت کنیم .با این حال معتقدم چون در سال اول بودیم ا گر هم به بلوغ
کامل نرسیدهایم ،اشکالی ندارد .با همه این تفاسیر ،استراتژی پنج سالهای نوشت ه و تحویل
مهندس فرهاد نصراهللپور دادهایم و به نظرم براساس این استراتژی ،عمکردمان در سال
اول رضایت بخش بود .تیم خوبی جمع کرده و افراد خوبی شناسایی کردهایم .افرادی که
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پتانسیل مدیر پروژه جوان برتر شدن و توان همراهی و همکاری کردن
را دارند .ما در سال دوم برنامه استراتژیکمان به دنبال این هستیم که
گزینههای پخت ه و نخبهتری را وارد تیم ارزیابی و حتی تیم اتاق فکر این
مسابقات کنیم و به موضوع مربیگری هم شکل بهتری بدهیم تا راه بیفتد
و رونق بگیرد.
شانس ایران برای کسب مقام در رقابت جهانی را چه میزان پیش بینی
می کنید؟
برای نماینده ایــران هم شانسی قائل نیستم و هم هستم .چون اولین
بار است که وارد مسابقات میشویم و سطح رقیبان مقابل را نمیدانیم؛
بنابراین هیچ پیشبینیای درب ــاره شانس ای ــران ن ــدارم .بــه نظرم در
مسابقات جهانی نیز همچنان در یکسری از بندها درگیر هستند و شاید
خودشان در حال ویرایشند تا مسابقات جهانی را بالغ کنند .این اتفاق،
سردرگمی را بیشتر میکند اما خودمان را بی شانس هم نمیدانم چون
تیمی که برای مسابقات تجهیز کردهایم ،تیم خوبی است .ضمن اینکه در
دوره اول واقعا به دنبال شانس هم نیستیم و فقط شرکت کردن ،دیدن
محیط و جمع آوری درس آموختههایمان مهم است .در سال دوم باید
رویههایمان را بهبود بخشیم و روشهایمان را بهتر کنیم .ضمن اینکه
باید فضای ارتقای اعضای تیممان را بشناسیم و بدانیم که آیا مثال ما در
حوزه ریسک ضعیف هستیم تا روی آن تمرکز کنیم و یا در حوزه ذینفعان
مشکل داریم.
از نظر شما ایران در سپردن مدیریت پروژهها به جوانان چه وضعیتی در
مقایسه با سایر کشورها دارد؟
در این زمینه دچار بحران هستیم و نمیدانیم که آیا کارها را باید به جوانان
بدهیم یا همچنان با آدمهای با تجربه ادامه دهیم .به نظرم در یک فضای
بینابینی هستیم و ا گر این فلسفه و فرهنگ مربیگری جا بیفتد و ما بتوانیم
افــراد با تجربه را به فضای مربیگری سوق دهیم تا تجربههای نهان در
سرشان را استخراج کنیم ،شاید جوانان بتوانند در این حوزه نقش بهتری
ایفا کنند .به نظرم هنوز کار درست ،روشن و با فرآیند و رویهای برای حضور
جوانان در مدیریت پروژه نکردیهام ولی پذیرفتن اینکه مدیریت پروژه یک
علم است ،شاید دری را باز کند تا جوانان به این فضا وارد شوند.
برگزاری چنین رقابتی چقدر می تواند در راستای جوانگرایی بین مدیران
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پروژهها تأثیرگذار باشد؟
ً
اوال به جــوانــان انگیزه دیــده شــدن را میدهد چــون جوانی که در این
مسابقات شرکت میکند ،اسمش در بروشورها میآید و برایش جوایز
معنوی در نظر میگیرند .همچنین بزرگترها و با تجربهها هم متوجه
میشوند که چنین فضایی وجود دارد و به نظرم فضای حرفهای مدیریت
پــروژه را به سمت زیرساخت ســازی میبرد .این خــودش ،نقش بسیار
بزرگی است که ا گر افراد خواستند در پروژههای بزرگشان زیرساختی برای
جوانها ایجاد کنند و آمدنشان را رقم بزند ،میتوانند از معرفینامه ما به
عنوان یک گزینه استفاده کنند.
شما در ابتدای صحبتهایتان به برنامه استراتژیک پنج ساله برای
کمیته «مــدیــر پ ــروژه جــوان بــرتــر» اش ــاره کــردیــد .ممکن اســت توضیح
بیشتری درباره این برنامه بدهید؟
ما برنامه پنج سالهای به آقای مهندس نصراهللپور ارائه دادهایم و انتهای
این پنج سال به نقطه ای رسیدهایم که برنامه استراتژیک باید دوباره
بعد از انتهای  ۵سال ،بازنگری شود .در سال اول یک سری روشهایی
را نوشتیم و چند نفر با پتانسیل را انتخاب کردیم .سال بعد یک سری
ســازمــانهــایــی کــه عالقهمند ســرمــای ـهگــذاری در ایــن ح ــوزه هستند را
شناسایی میکنیم تا نفراتشان را به ما معرفی کنند یا اینکه در فضای
آموزش هدفمند و هوشمند وارد شویم .میتوانیم از دل همان سازمانها
دیتابیسی از نفرات مستعد برای جایزه مدیر پروژه جوان برتر را استخراج
کنیم و بعد از  3-2سال که این مسابقه را برگزار کردیم ،فاصله بین مدیران
پــروژه جوان خودمان را با آنچه که در دنیای استاندارد اتفاق می افتد
شناسایی میشود .طی این سالها آدمهای با پتانسیلی که وارد این تیم
و گروه شدهاند وارد حوزه مربیگری میشوند و بچههای هم سن و سال
خودشان و یا کوچکتر را مربیگری میکنند .میخواهیم چرخه را به نوعی
تکمیل کنیم؛ یعنی افرادی که شناسایی میکنیم و وارد کمیته میشوند،
مسئول پرورش نسلهای بعد از خودشان شوند و این جریان در چرخه
همیشه ادامه داشته باشد و به تولید مدیر پروژههای جوان منجر شود.
انتهای سال پنجم نیز یکسری مایلستونهایی قرار بود تعیین کنیم و
مثال گزارش سالیانه بدهیم و پایگاه داده آنالین ،پویا و داینامیک برای
افراد شناسایی شده داشته باشیم.
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مصاحبه با نفرات برتر جایزه مدیر پروژه جوان برتر ایران

سعید نوروزی

رتبه اول جایزه
YPMY

مریم قنبری

رتبه دوم مشترک
جایزه YPMY

مازیار یوسفی

رتبه دوم مشترک
جایزه YPMY

نوید فتحی

رتبه سوم جایزه
YPMY

مدیر پروژه کارشا
 33ساله؛
فارغالتحصیل
رشته معماری در
مقاطع كاردانی
و كارشناسی؛
عالقمند به
تکنولوژی،
کارآفرینی و فعال
در اکوسیستم
استارتاپی ایران

اینجانب طی  13سال فعالیت حرفهای خود ،تجربه همكاری و مدیریت پروژ ه در سطح ملی و بینالمللی در حوزههای طراحی،
معماری و اجرای پروژههای عمرانی را در كارنامه دارم .در سالهای اخیر به مدیریت در پروژههای طراحی و تولید نرمافزارهای
موبایلی استارتاپها عالقهمند شدم و در حال حاضر به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه فرا گیر نیکرآی و مدیر پروژه کارشا
در این مجموعه فعالیت میکنم .شرکت توسعه فرا گیر نیکرآی (که از کنسرسیوم شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب و شرکت
دانشپژوهان کاردوک ،قدرت گرفته است) در پی تحقق چشمانداز «خلق روستای هوشمند» ،اهدافی را نشانه گرفته که
مهمترین آن ارائه خدمات متنوع به سا كنین روستا بر بستر موبایل اســت( .)Mobility Solutionsاولین گام در جهت تحقق
این هدف ،پروژه کارشاست که به عنوان یکی از هشت طرح ملی در این حوزه مورد حمایت معاونت توسعه روستایی نهاد
ریاستجمهوری ،وزارت ارتباطات و وزارت کار قرار دارد .كارشا ابزاری است جهت تسهیل در دسترسی به خدمات و عملیات
بانكی برای روستاییان و توسعه بازار فروش محصوالت و تولیدات روستایی بر بستر موبایل با تکیه بر ابزارهای هوش مصنوعی،
 Machine Learningو  .Deep Learningبدون تردید حضور در مرحله فینال اولین دوره مسابقه مدیر پروژه جوان برتر كشور و
كسب عنوان نخست ،افتخاریست با ارزش برای تیم مدیریت پروژه كارشا و نه صرفا یك دستاورد فردی .امیدواریم افتخارات این
پروژه با عرضه عمومی محصول كارشا در بازارهای داخلی و خارجی تداوم یابد.

مدیر پروژه تامین
کاال و تجهیزات
واحد تصفیه
گازوئیل پاالیشگاه
نفت اصفهان
 33ساله؛ فارغ
التحصیل
رشته مهندسی
صنایع در مقطع
کارشناسی
و مدیریت
صنعتی در مقطع
کارشناسی ارشد
از شیراز

از مدت  13سال سابقه کاری در صنعت نفت و گاز ،به مدت  6سال را در سمت مدیر پروژه در شرکت کولر هوایی آبان شیراز
مشغول به کار هستم و طی این مدت با توجه به فرصتی که توسط مدیران محترم این مجموعه در اختیار نیروی جوان از جمله
اینجانب قرار گرفته ،تعداد  22پروژه را در فازهای مختلف مدیریت نمودهام .شرکت کولر هوایی آبان شیراز از سال  1375تا کنون
در زمینه طراحی و مهندسی ،تولید و مونتاژ ،نصب و راهانــدازی محصوالت مختلف سیستمهای خنک کننده ،مبدلهای
حرارتی ،کندانسورها ،پکیجهای فرایندی و  ...در سه شاخه نیروگاهی ،نفت ،گاز و پتروشیمی و انواع صنایع فرآیندی شامل
فوالد ،شیشه و غیره فعالیت دارد .پروژهای که جهت شرکت در مسابقه انتخاب نمودم پروژه تامین کاال و تجهیزات (Air Cooled
 )Heat Exchangersواحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه نفت اصفهان بوده که کارفرمای آن ،شرکت نارگان میباشد .این شرکت یکی
از شرکتهای مطرح فعال در زمینه مهندسی ،تامین ،ساخت و مدیریت پروژه در پروژههای صنعتی به ویژه پروژههای نفتی
محسوب میشود .با توجه به تجارب کسب شده طی دریافت نقطه نظرات مفید و کاربردی هیات داوران ،از شرکت در مسابقه
انتخاب مدیر پروژه جوان برتر سال  98بسیار خرسندم و امیدوارم تعامل به وجود آمده ،طی سال های آتی نیز باعث انتقال
تجارب به مدیران پروژه جوان و در نهایت شکوفایی حرفه مدیریت پروژه گردد.

مدیر پروژه
احداث واحد
صادرات گاز
پاالیشگاه
فاز  19پارس
جنوبی
 35ساله؛
فارغ
التحصیل
رشته
مهندسی
صنایع

اینجانب پس از اخذ مدرک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع ،با توجه به گستردگی فعالیتهای این رشته ،به دنبال
گذراندن چندین دوره مرتبط با حوزه مدیریت پروژه ،به این حوزه عالقهمند شده و از سال  88درحوزه پروژههای  EPCنفت
و گاز مشغول فعالیت گردیدم که در این مسیر مسئولیتهای کارشناسی کنترل پروژه ،مدیریت برنامهریزی ،هماهنگ کننده
اجرا و مدیریت پروژه را بر عهده گرفتم؛ در کنار فعالیتهای شغلی و اخذ مدرک کارشناسی ارشد به لحاظ آ کادمیک ،به تقویت
دانش مدیریت پروژه پرداخته که از مهمترین دستاوردهای آن میتوان به اخذ مدرک بین المللی  PMPاشاره نمود .همچنین
اینجانب به حوزه انتقال دانش و تجربیات نیز عالقه مند هستم که از فعالیتهای مرتبط در این راستا میتوان به آموزش
استاندارد  PMBOKو همچنین ارائه تجارب کسب شده در کنفرانس های بین المللی اشاره کرد .پروژه احداث واحد صادرات
گاز فاز  19که مسئولیت اجرایی ( )EPCآن به عهده شرکت نیرپارس(از شرکت های تابعه گروه مپنا) به عنوان مسئول انجام
کلیه پروژههای مهندسی ،تامین ،اجرا ،راه اندازی و بهره برداری حوزه میان دستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز) می باشد
توانست با تطابق مدیریت پروژه خود با شایستگی های مد نظر جایزه مدیریت پروژه جوان برتر کشور بر اساس  IPMA ICB4که
از نقاط مثبت و به روز روش ارزیابی این رقابت می باشد در پنج حوزه زیر شایستگی های خود را به اثبات رساند -1 :تعارضات
و بحرانها ( -2 )Conflict & Crisisمذا کره و تصمیم گیری ( -3 )Negotiationذینفعان ( -4 )Stakeholdersریسک (-5 )Risk
رهبری ()Leadership

مدیر پروژه
استقرار دفتر
مدیریت پروژه
برای پروژه ملی
پرونده الکترونیک
سالمت ایرانیان
 28ساله؛ فارغ
التحصیل رشته
مدیریت پروژه و
ساخت در مقطع
کارشناسی ارشد
از دانشگاه تهران

اینجانب در سال  1396فار غ التحصیل شده و دارای  7سال سابقه کار میباشم که  4سال از آن را در زمینه مدیریت پروژه
مشغول بودهام .سوابق کاریام بیشتر در حوزه نفت و گاز و  ITبوده و پروژهای که جهت شرکت در مسابقه مدیر پروژه جوان
برتر ایران انتخاب کردهام پروژه استقرار دفتر مدیریت پروژه برای پروژه ملی پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان است .استقرار
دفتر مدیریت پروژه برای این پروژه از آن جهت حائز اهمیت بود که واحد  PMOمیبایست وظیفه هماهنگی و مرکزیتدهی
به بزرگترین پروژه حوزه سالمت ایران را عهدهدار باشد .استقرار دفتر مدیریت پروژه در این پروژه شامل پیادهسازی تمام
حوزههای مدیریت پروژه برای پروژهای با محدوده  80میلیون شهروند ایرانی 170 ،هزار مرکز ارائه دهنده خدمات سالمت ،انواع
سازمانهای درگیر در پروژه ،انواع سامانههای اطالعاتی حوزه سالمت و سایر ذینفعان پروژه است .مسابقه مدیر پروژه جوان
برتر برای بنده دارای جذابیتهای فراوانی بود که از جمله آنها ،حضور در رقابتی حرفهای در کنار سایر مدیران پروژهای بود که
هر کدام دارای نقاط قوت بسیاری در امر مدیریت پروژه و همچنین دارای هوش فراوانی در ارائه راهکارهای مدیریتی در مواجهه
با چالشها بودند و به خود میبالم که توانستهام در چنین رقابتی ملی در کنار رقبای بسیار حرفهای موفق به کسب رتبه سوم
مسابقه ملی مدیر پروژه جوان برتر ایران در سال  98شوم .در انتها بر خود واجب میدانم که در کمال احترام و به رسم ادب از
تالشهای ارزنده تیم داوری مسابقات تشکر ویژه نمایم.
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تقدیر از
جوانان قهرمان
در جشنواره هشتم
علی احدی

مشاهده عکسهای بیشتر

هشتمین جشنواره ملی مدیریت پروژه به همت انجمن مدیریت پروژه ایران چهارشنبه  29خرداد با حضور شهردار تهران ،رئیس هیئت مدیره انجمن
مدیریت پروژه ایران ،تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،مدیرعامل مترو تهران و مدیران پروژهها و اهالی دانشگاه و پژوهش در دانشگاه تربیت
مدرس برگزار شد .در بخشی از این مراسم ،قهرمانان مسابقات شبکه اعضای جوان معرفی شدند .سعید نوروزی به عنوان "مدیر پروژه جوان برتر ایران" مورد
تقدیر قرار گرفت .او قرار است در مسابقات جهانی ( )YPMYمکزیک در سال  ۲۰۱۹به عنوان نماینده ایران شرکت کند .مریم قنبری و مازیار یوسفی نیز به
مقام دوم و نوید فتحی به مقام سوم مسابقات ملی دست یافتند .تیم دانشگاه تربیت مدرس متشکل از امیرحسین منتظری ،مسعود رحیمی ،فراز گلکش
و نگار سروقدی که پیش از این به مقام اول مسابقات دانشجویی مدیریت پروژه( )PMCدست یافته بود ،مورد تقدیر قرار گرفت .این تیم نماینده ایران در
مسابقات آسیا و اقیانوسیه خواهد بود .همچنین اعضای  Young Crewدر تیم اجرایی ،تولید ،کارگردانی جشنواره حضور فعالی داشتند.

سمینار
دانشآموزی
«مدیریت پروژه
به زبان ساده»
رعنا خوشدل؛

مشاهده عکسهای بیشتر

رئیس کانون
دانشآموزی

سال  1398برای شبکه اعضای جوان با یک اتفاق خوب آغاز شد و آن برگزاری اولین سمینار دانشآموزی بود .کانون دانش آموزشی شبکه اعضای جوان
انجمن مدیریت پروژه ایران نهم اردیبهشت میزبان دانشآموزان مقطع نهم مدرسه مکتب قرآن از منطقه یازده در سمیناری با موضوع "مدیریت پروژه
به زبان ساده" بود .مباحث ارائه شده در اولین سمینار دانشآموزی به چهار بخش اصلی تقسیم میشد .بخش اول ،آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه،
بخش دوم معرفی رشتههای تحصیلی و مسیرهای شغلی مدیریت پروژه ،بخش سوم معرفی انجمن مدیریت پروژه ایران و کانون دانشآموزی و بخش
چهارم استفاده از آموختهها در کارگاه بود .دانش آموزان در بخش کارگاه ،هشت گروه پنج نفره تشکیل داده و پروژه "تهیه روزنامه دیواری" را با تا کید بر
پنج حوزه کلیدی دانش مدیریت پروژه(مدیریت محدوده ،مدیریت زمان ،مدیریت هزینه ،مدیریت منابع و مدیریت یکپارچگی) انجام دادند .با توجه به
استقبال خوب دانشآموزان ،برگزاری سمینارهای آموزشی و برنامههای تفریحی متنوع با محوریت مدیریت پروژه در برنامه کانون دانش آموزی قرار گرفته
است .مدیران مدارس و هنرستانها در صورت عالقمندی به برگزاری سمینار آموزشی برای دانشآموزان مقطع دوم دبیرستان به بعد میتوانند جهت
هماهنگیهای الزم با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند.
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شبکه اعضای جوان در دومین کنفرانس BIM
دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی
اطـ ــاعـ ــات س ــاخـ ـت ــم ــان ٬بـ ــا مــحــوریــت
“راهکارهای توسعه و پیادهسازی  BIMدر
سطح پروژه ،سازمان و صنعت” ،دهم و
یازدهم اردیبهشتماه  1398در محل مرکز
همایشهای پژوهشگاه نیرو در تهران،
برگزار و  ۸۵۰نفر از عالقهمندان حوزههای
دانشگاه ،صنعت ،دستگاههای اجرایی
و… در آن شرکت کردند .در این دوره از
کنفرانس ۴۰چهره علمی از ای ــران ،نــروژ،
مجارستان ،استرالیا ،آمریکا و آلمان به
سخنرانی پرداختند .همچنین  ۱۱مقاله
پژوهشی به صــورت شفاهی و  ۱۷مقاله
به صورت پوستری ارائه شده بود و اولین
دوره مسابقه  OPEN BIMدر سه سالن
به صــورت همزمان نیز برگزار شد .عالوه
بر ایــن ،نمایشگاه تخصصی در کنار این
کنفرانس برپا شده بود که حدود  ۲۰شرکت
ن به نمایش آخرین دستاوردهای
و انجم 

خود در زمینه  BIMپرداختند.
"انــجــمــن مــدیــریــت پـ ــروژه ای ـ ــران" و زیــر
مجموعه آن "شبکه اعضای جــوان" نیز
بــا هــدف معرفی فعالیت هــا ٬شناسایی
و ج ــذب اســاتــیــد ،دانــشــجــویــان ٬فــار غ
التحصیالن عالقمند به مدیریت پــروژه
در سراسر کشور ٬در این کنفرانس حضور
پیدا کــرد .حضور پر شــور اعضای شبکه
در غــرفــه انجمن مــدیــریــت پ ــروژه ایــران
و ارائـ ــه بــرنــام ـههــای آت ــی ای ــن شبکه به
بــازدیــدکــنــنــدگــان ٬بــاعــث جــذب جــوانــان
فعال و عالقمند به این شبکه شد.
دیدار و گپ و گفت اعضای قدیمی و جدید
شبکه اعــضــای ج ــوان در غــرفــه انجمن
مدیریت پــروژه ایــران و انتقال تجربیات
بــه اعــضــای جــدیــد از دیــگــر مــزیـتهــای
حــضــور انجمن در ای ــن کنفرانس بــود.
کارگاه آموزشی با موضوع “کاربرد  BIMدر
پروژه های صنعت برق  :مطالعه موردی”

توسط مهندس فرهاد نصراهلل پور رئیس
شبکه اعضای جوان و مهندس صادقی
ارائه شد که مورد توجه و بحث بسیاری از
متخصصین قرار گرفت .
محمد معهود ٬لیدر شبکه اعضای جوان
نیز در این کنفرانس ٬اجــرای تعدادی از
پنلهای تخصصی را بر عهده داشــت و
همچنین هماهنگ کننده سخنرانی
های کلیدی و اساتید بین المللی بود.
مقاله ای از وی به همراه اساتید همکار٬
بــا نــام “بــررســی چــارچــوب بـ ــرآورد هزینه
پــروژههــا مبتنی بــر مــدلــســازی اطالعات
ساختمان  ))BIMو فهرست بها ابنیه” در
روز اول کنفرانس ارائه شفاهی شد.

محیا محسنی

13

