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جشـنـی برای یـک شــروع

Letter of Congratulations
The Management Board of the Young Crew of the IPMA® - International Project Management
Association – congratulates the initiative from a selected group of young individuals to start the
activities of the

Full Member Young Crew Iran

،شبکه اعضای جوان ایران
Young Crew عضو دائمی
جهانی شد
:در این شماره خواهید خواند
گزیده سخنرانی های گردهمایی
گزارشی از نشست هم اندیشی اساتید مدیریت پروژه
Young Crew سفر به سرزمین اسکرام و جشن تولدی برای
گپی با دانشجویان در حاشیه گردهمایی
رویدادهای پیش رو در زمستان
اعالم برندگان مدیر پروژه جوان برتر سال
دهمین بازدید علمی انجمن مدیریت پروژه

As part of the Iran Project Management Association (IranPMA) and with the support of the
Chairman of the Iran PMA Young Crew Council Mr. Farhad Nasrollahpour and Mr. Mohammad
Mahoud as Young Crew Leader, you are responsible to provide the next generation of IPMA
Project Managers with the competences to move forward.
December 11th 2018

Gholamreza Safakish

Niklas Bein

Katia Sarachuk

IPMA Vice President,
Education, Training and Young
Crew

IPMA Young Crew Management
Board
Chairman

IPMA Young Crew Management
Board
Head of Membership
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شبــکــه اعــضـای جـــوان ایـران در کمـتـر از  7مــاه

عضو دائـمی  Young Crewجــهانی شـد
از عضویت موقت به دائمی قرار داشت ،در تاریخ  11دسامبر( 20آذر) با تائید

نویسنده:
علی احدی

انجمن جهانی مدیریت پروژه( )IPMAبه عضویت اصلی درآمد .حال پنجره

هنوز یک ماه از برگزاری اولین رویــداد شبکه اعضای جــوان تحت عنوان

تازه ای به رویمان گشوده شده است .پنجره ای که می توان از آن ،افق های

گردهمایی ملی دانشجویان و اساتید مدیریت پروژه نگذشته بود که شنیدن

بزرگ و فاخری را پیش روی مدیریت پروژه ایران نظاره کرد .در این مسیر پر

یک خبر ،خستگی تالش های هفت ماهه اعضای این شبکه را از تنشان

پیچ و خم یادمان نخواهد رفت که هدف های بزرگ نیاز به اراده های راسخ

به در کرد .این خبر خوشحال کننده که توسط غالمرضا صفا کیش ،رئیس

دارد؛ اما کیست که نداند این اراده را می توان در تک تک اعضای Young

 Young Crewجهانی به کشورمان مخابره شد ،نشان از به بار نشستن

 Crewجستجو کرد.

برنامه ریزی ها و زحمات تیمی جوان و با انگیزه داشت که از اردیبهشت

پس دست به دست هم می دهیم و با عزمی جزم ،برای اثبات توانایی

 1397با حمایت های انجمن مدیریت پروژه برای رسیدن به هدفی بزرگ،

هایمان به قلب طوفان می زنیم .بدون شک در این راه ،تنها نیستیم و از

همدل شده بودند .شبکه اعضای جوان( )Young Crewکه در دوره انتقالی

حمایت های بی کران عالقه مندان ،بهره خواهیم برد.

یادداشت؛ گردهمایی مدیریت پروژه،
دکتر الهام ذره پرور؛
دبیر گردهمایی ملی مدیریت پروژه و ساخت

آغازی برای اتفاقات جدید

حــدود يكصد رشته محل دانشگاهي در اي ــران در رشته هاي مديريت

روز مطرح مي شوند و از ديگر سو مشاركت متخصصين و خبرگان فعال

پــروژه ،مديريت ساخت ،مديريت پروژه و ساخت در مقاطع كارشناسي،

در صنعت را در انجمن هاي علمي شاهد هستيم ،مي توان انجمن ها

كارشناسي ارشد و دكتري فعال هستند و اين موضوع ،پتانسيل قوي در

را به عنوان رابطي بزرگ و فعال بين دانشگاه و صنعت ،انگاشت .انجمن

رشته مديريت پــروژه محسوب مي شود .انجمن مديريت پــروژه ايــران به

مديريت پروژه ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و شبكه اعضاي جوان

عنوان مرجع علمي در كشور ،با همت شبكه اعضاي جوان()Young Crew

انجمن مديريت پروژه ايران در تالشي ستودني نقش اين رابط را به صورت

اقدام به شناسايي و دعوت جامعه دانشگاهي و صنعتي در اين رشته تحت

موثر ايفا نمود .در برگزاري كارگاه هاي آموزشي با مفاهيمي نظير (PMBOK

عنوان «اولین گردهمایی ملی اساتید ،دانشجویان و فار غ التحصیالن

و  )SCRUMكه با تالش جوانان انجام شد ،گام بزرگي در انتشار دانش روز

رشته های مدیریت پروژه و ساخت» نمود .هدف اصلي اين گردهمايي

مديريت پروژه برداشته شد و براي تحقق مسئوليت جهت دهي به مباحث

بزرگ ،توسعة همگن و هم سطح دانش ،تسهیم پژوهش و ارتقاء عمومی

آموزشي ،نشست اساتيد در پنل جدا گانه اي طراحي و اجرا شد كه طي

دانش مديريت پروژه در سطح كشور ،شبكه سازي علمي و صنعتي تعريف

آن هم انديشي و تبادل نظر اساتيد گرانقدر دانشگاه هاي سراسر كشور

شد و اين مهم تحقق نمي يافت مگر با ايجاد ارتباط مستمر و هم آوایی

با موضوع «شناسايي و بررسي چالش هاي محيط دانشگاهي در حوزه

علمی و عملی میان اساتید ،دانشجویان ،فار غ التحصیالن و عالقمندان

مديريت پروژه» را شاهد بوديم .اميد است با برگزاري چنين نشست هاي

به رشته مديريت پروژه .از آنجاييكه انجمن هاي علمي در سراسر دنيا به

تخصصي ،در راستاي ارتقاء علم مديريت پروژه در صنايع كشور ،اقدامات

عنوان مرجعي براي سمت و سو دهي به مباحث آموزشي با توجه به علم

شايسته اي صورت پذيرد.
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گفـت و گــو بـا رئــیــس هـیــات مدیـره انجـمـن مدیـریت پـروژه
دکتر محمد :حامی ایده های جوانان در انجمن مدیریت پروژه هستیم
دکتر سعید محمد به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران از حامیان اصلی ایجاد شبکه ای برای جوانان عالقه مند
به مدیریت پروژه بوده و سخنرانی انگیزشی او در اولین گردهمایی اساتید و دانشجویان مدیریت پروژه و ساخت بهانه ای شد تا با
وی درباره برنامه های حمایتی انجمن مدیریت پروژه از جوانان هم صحبت شویم.دکتر محمد که تجربه سال ها مدیریت پروژه های
مختلف کشور را دارد در گفت و گو با خبرنامه شبکه اعضای جوان از تجارب خود گفته و پیشنهاداتی برای موفقیت جوانان می دهد.

آقای دکتر ،ابتدا درباره ورودتان به عرصه مدیریت پروژه
بگویید و بفرمایید چه شد که به این حوزه عالقه مند
شدید؟

بنده در مقطع لیسانس ،مهندسی عمران خواندم و بعد از اتمام
این دوران ،وارد بازار کار شدم .سپس سایر مدارک تحصیلی را
در حین کار دریافت کردم .از همین رو نیازهای بازار کار را دیدم
و تصمیم گرفتم که دنبال چه چیزی باشم .بنابراین در حین کار
و تحصیل دیدم بحث های مدیریت پروژه در ایران یکی از درد
های اصلی است چرا که همه افراد درگیر در صنعت وارد این حوزه
می شوند ،بدون اینکه علمش را داشته باشند .معموال هم در
کشور ما مهندسین عمران ،مکانیک و برق ،مدیریت پروژه های
زیرساختی و مهم را به دست می گیرند .پس مدیران عمومی
کشور از جنس کسانی هستند که مهندسی خوانده اند و شاید
دانش مدیریت پروژه نداشته باشند .اما امروزه می بینم جوانان
عالقه مند شده اند که ابتدا در یک رشته مهندسی تخصص پیدا
کرده و سپس در تحصیالت تکمیلی ،مدیریت بخوانند .یکی از
معضالت کشور این است که مدیریت ،تخصصی نیست و آن را با
سعی و خطا یاد می گیرند .بعد از یاد گرفتن هم عمر مدیریتشان
تمام می شود و یک نفر جدید به جایشان می آید .معتقدم در
چنین وضعیتی باید مدیریت پروژه به عنوان یک فن و حرفه جا
بیفتد.

مصاحبه از:
علی احدی

رابطه وجود دارد و نباید آن را کتمان کرد .البته این موضوع در
برخی سازمان ها سیستماتیک شده و به عنوان مثال برخی افراد
که برای دوران سربازی خود وارد بخش های مهندسی سازمان
های نظامی می شوند ،بعد از اتمام دوران خدمت خود همان
جا استخدام می شوند؛ مثل قرارگاه خاتم االنبیا یا وزارت دفاع
و  ...بنده چون از نزدیک با این مجموعه ها کار می کنم ،می
دانم که نیروهای اصلی آن ها از سربازان تامین می شود .وقتی
مجموعه می بیند سرباز ،فرد توانمند و باهوشی است او را نگه
می دارد .این یکی از راه هاست اما موضوع کاریابی در کشور ما
یک درد جدی است .جوانان بعد از دوران لیسانس می خواهند
دیده شوند و اما با توجه به نداشتن سابقه ،باید آن ها را در یک
پروژه تحمل کنند .این یک واقعیت است که کسانی که به تازگی
وارد پروژه می شوند ،یکی دو سال باید مجوعه ،آن ها را تحمل
کند تا بتوانند خودشان را پیدا کنند و آموخته ها را با وضعیت بازار
تطبیق دهند .متاسفانه عده ای در همین مرحله زده می شوند
و می بینند چیزی که در دانشگاه یاد گرفته اند به دردشان نمی
خورد .به همین دلیل به دنبال شغل دیگری می روند .معتقدم
نهادهای حا کمیتی باید کمک کرده و سازمان ها را الزام کنند تا
جوان ها در دوره کارآموزی جذب شوند.

پس شما معتقدید برای ورود به عرصه مدیریت پروژه
باید در زمینه فنی آن پروژه نیز تخصص داشت؟

معتقدم این یک مکمل است و کسانی که عالقه مند به مسائل
مدیریتی هستند ابتدا بهتر است یک تخصص بگیرند و سپس
به سمت بحث های مدیریتی بروند .ا گر بین تخصص و مدیریت
یک فاصله بیفتد بهتر است تا بتوانند راحت تر وارد بازار کار شوند.
اتفاقا یکی از دغدغه اصلی مدیریت پروژه ای ها ،این است که
چطور وارد بازار کار شوند .در این مورد بیشتر توضیح دهید.
حقیقت این است که دارندگان مدرک لیسانس به سختی کار
پیدا می کنند چون پروژه ها به دنبال افرادی با سابقه  8-7ساله
هستند تا مشکلی از پروژه را حل کنند .اینکه یک نفر با مدرک
لیسانس و آن هم صفر کیلیومتر به پروژه ای ورود کند ،سخت
است .اما سوال این است که چطور این خال را پر کرد .اوال بحث
3
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بپردازیم به شبکه اعضای جوان .چه شد که
چنین تشکلی در دل انجمن مدیریت پروژه
ایجاد شد؟

انجمن روال خودش را طی می کرد تا اینکه احساس
کردیم یک خالء ایجاد شده است .به هر حال اعضای
پخته در انجمن دور هم جمع می شوند و عمده کارها
نیز افتخاری اســت .از طرفی افــراد نیز گرفتارند و به
همین دلیل آن طور که باید و شاید کمیته ها فعال
نبودند .بنابراین به این خالء رسیدیم و گفتیم روحی
تازه دمیده شود .دیدیم انرژی و شادابی جوان ها می
تواند در کنار پختگی اعضای هیات مدیره ،مکمل
خوبی باشد .خدا را شکر اثر این اتفاق را هم دیدیم.
در این چند ماهه که آقای نصراهلل پور زحمت کشید و
شبکه را راه اندازی کرد ،بسیاری از خالء های انجمن
پر شده است .معتقدم همه باید از این تشکل حمایت
کنیم تا نقش های بیشتری ایفا کند .باید کنار کمیته
های انجمن ،به اعضای جــوان نیز مسئولیت داده
شــود .کمیته آمــوزش ،گواهینامه ،پژوهش ،جایزه
نیاز به حضور جوانان دارد و ما باید انجمن و شبکه
جوانان را با هم هماهنگ کنیم.

پس شما معتقدید باید اعضا از Young Crew
به انجمن تزریق شوند...

بله دقیقا؛ جوانان در بسیاری از حوزه ها می توانند
به ما کمک کنند .باید این استعدادها را شناسایی،
هدایت و هماهنگ کنیم تا امید و انگیزه در جوانان
ایجاد شده و کادرسازی نیز پشت سر نیروهای قدیمی
ایجاد شود .افــراد زیــادی از دوره اول انجمن تا امروز
کنار رفته اند اما به تناسب آن ،کادرسازی نشده است.
وقتی جوانان می آیند ،دیده می شوند و شاید فرصت
کاری برای آن ها از طریق هیات مدیره و شورایعالی
ایجاد شود تا از توانمندی آن ها در فضای دیگری
استفاده شود.

اآلن کــه  Young Crewدر ابــت ــدای مسیر
خود قرار دارد ،چه آینده و جایگاهی برای آن
متصورید و قــرار اســت ایــن شبکه ،پنج سال
آینده کجا باشد؟
رسالت اصلی ما در انجمن ،ارتقای مدیریت پروژه
در کشور ،فرهنگ سازی در بدنه جامعه مهندسی و
مدیریتی است .ورود جوانان به ما در توسعه جامعه
مدیریت پــروژه کمک می کند .خالء های انجمن را
این جوانان پر می کنند .این شبکه ،فرصت بسیار
خوبی اســت کــه تــا ام ــروز مغفول مــانــده بــود .بــه هر

حال اعضای جوان با دانشگاه و صنعت در ارتباطند و می وانند مبلغان خوبی برای انجمن
مدیریت پروژه ایران باشند.

رویدادها و مسابقاتی که توسط شبکه اعضای جوان طراحی شده است را چطور
ارزیابی می کنید؟

به عنوان رئیس انجمن ،حرکت  Young Crewرا فراتر از انتظارم می بینم .ما در ابتدا پیش
بینی حرکت شادابی را می کردیم اما میزان و وسعت اتفاقی که افتاده ،چندین برابر پیش
بینی ما بود .همه دوستان در هیات مدیره از این موضوع خوشحال هستند و از تمام برنامه
ها حمایت می کنند .دوستان در شبکه نیز هر ایده ای که به ما بدهند ،از آن حمایت می
کنیم .خودم تا امروز سعی کردم به این وعده عمل کنم؛ البته یک سری طرح ها با مقاومت
هایی از جانب اعضای هیات مدیره رو به رو می شده اما خود من به عنوان رئیس هیات
مدیره حامی همه ایده ها بوده ام و اعضای جوان از این بابت نگران نباشند .آن ها تنها به
دنبال اندیشیدن و طرح ایده های جدید باشند.

سخنی پایانی شما...

ایران نیاز به کار قوی در بحث مدیریتی دارد .امروز می بینم منابع ،پول و ثروت در کشور
وجود دارد اما کارها جلو نمی رود .دلیل بسیاری از این نا کامی ها ،سو مدیریت ،تصمیم
غلط ،ندانستن فرآیند تصمیم گیری و به کار نگرفتن افراد شایسته است .هر کسی بتواند
کاری کند که مدیریت در کشور قانونمند ،ضابطه مند و به دور از مسائل حاشیه ای و سیاسی
شود کمک بزرگی کرده است .این بزرگترین انگیزه برای جوانان است .همه ما میهن پرستیم
و ایران را دوست داریم و برای تحقق این هدف بزرگ باید تالش کنیم.
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ب ــرگــزاریاول ـی ــن گردهـ ـم ــای ــیم ـل ــیاســاتــیــد،
دانشجویان و فارغ التحصیالن مدیریت پروژه

جشنی برای یک شروع
در شرایطی کــه شــش مــاه از تشکیل شبکه اعضای
ج ــوان انجمن مــدیــریــت پـ ــروژه ایـ ــران مــی گذشت،
خ ــاء مــراســمــی ب ــرای اعــضــای ای ــن شبکه احــســاس
می شد تا با جمع شدن عالقه مندان این حــوزه در
زیر یک سقف ،شروعی فوق العاده بــرای این شبکه
رق ــم بــخــورد .از همین رو اول ـیــن گــردهــمــایــی ملی
دانشجویان ،فار غ التحصیالن و اساتید مدیریت پروژه
و ساخت پنجشنبه  24آبان در تاالر مولوی دانشگاه
شهید بهشتی بــرگــزار ش ــد .در ای ــن گــردهــمــایــی که
مهندس محمد معهود لیدر شبکه ،مجری گری آن را
به عهده داشت ،ابتدا دکتر الهام ذره پرور به عنوان دبیر
گردهمایی به مهمانان خوش آمد گفته و اشاره ای نیز
به برنامه های گردهمایی داشت .سپس سعید محمد
رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت پــروژه ایــران به
سخنرانی پرداخت .در ادامه دکتر سید فرید موسوی
نماینده مجلس شــورای اسالمی و رئیس فرا کسیون
جوانان ،کامیار صفا کیش عضو هیات مدیره انجمن
بین المللی مدیریت پروژه (  )IPMAو مجید فراهانی
عضو ش ــورای شهر تـهــران و عضو شورایعالی انجمن
مدیریت پــروژه ایــران بــرای حضار سخنرانی کردند.
بخش دوم برنامه به معرفی شبکه اعضای جــوان و
کمیته های آن اختصاص داشت .در این بخش ابتدا
فرهاد نصراهلل پور به عنوان رئیس شبکه اعضای جوان
به معرفی انجمن مدیریت پروژه ایران و ساختار کلی
شبکه اعضای جوان پرداخت و پس از او مهسا صادقی
رئــیــس کمیته مسابقه مــصــورســازی پـ ــروژه ،فاطمه
اظهری رئیس کمیته توسعه پایدار ،وحید آزادمنش
رئیس کمیته  ، GeCCoمهدی والیتی رئیس کمیته

 ، YPMYسید وحید حسینی رئیس
کمیته  Championshipو حسین رادمهر
رئیس کمیته کارگاه ها به معرفی کمیته
های مختلف و مسابقات پرداختند.در
بخش سوم که بعد از ظهر برگزار شد ،دو
کارگاه برای مهمانان در نظر گرفته شده
بــود .مهمانان بعد از شنیدن صحبت
ه ــای حــسـیــن رادمـ ـه ــر رئ ـیــس کمیته
ورکشاپ در دو سالن تقسیم شدند تا
در کارگاه های  Scrumو  pmbokشرکت
کنند .کارگاه  ،pmbokمربوط به مدیریت

پــروژه راه انــدازی و جشن تولد Young
 Crewاختصاص داشت .بنابراین جشن
تــولــدی نیز در قالب ایــن کــارگــاه برگزار
شد تا گردهمایی به این شکل اختتام
یــابــد .همچنین شــرکــت کــنــنــدگــان در
حاشیه این گردهمایی ،جمالتی روی
دیــوار  Young Crewبه یادگار به جای
گذاشتند .جمالتی همچون :ما و شما
پیروزیم؛ موفقیت از آن ماست روی این
دیوار نقش بست.
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گزیده سخنرانی های گردهمایی

نویسنده:
روژین محقق

خدمات انجمن مدیریت پروژه در راستای ارتقای مدیریت پروژه حرفه ای در کشور است .خدماتی همچون مسابقات پژوهشی
که به صورت ساالنه انجام می شود .انتخاب و ارزیابی مدیران پروژه نیز در چهار سطح انجام شده و گواهی داده میشود؛
ً
همینطور در ارتباط با ارزیابی بنگاههای اقتصادی ،مدل دلتا عملیاتی شده است .شبکه اعضای جوان نیز تقریبا از یک سال
قبل فعالیتش را به صورت جدی تری آغاز کرده و همکاران ما به خصوص آقای نصراهلل پور با زحمت بسیار زیاد  Young Crewرا
دکتر سعید محمد،
رئیس هیات مدیره فعال کرده است .از طرفی خوشبختانه یکی از اعضای انجمن ،آقای مهندس صفا کیش هم سال گذشته موفق شد به عضویت
هیات مدیره جهانی در بیاید که این هم افتخاری برای مجموعه انجمن است .امیدواریم با همه این فعالیتها و خدماتی که
انجمن مدیریت
در حال انجام است ،گامی در جهت پیشرفت رسالت اصلی انجمن برداریم.
پروژه ایران
امروز  ۴۵۰هزار میلیارد برای اتمام پروژه های نیمه تمام منابع نیاز داریم .یکی از دالیل مشکالت ما در زمینه مدیریت پروژه،
فراموش کردن رسالت اصلی دانشگاه در جامعه است .دانشگاه قرار بود علم و دانش ما را افزایش دهد ولی االن متاسفانه تبدیل
دکتر سید
فرید موسوی،
رئیس فرا کسیون
جوانان مجلس
شورای اسالمی

مهندس غالمرضا
صفا کیش،
رئیس شبکه
اعضای جوان
IPMA

به یک مکانی برای تکثیر مدرک شده و این درد است .ما در انجمن های علمی باید با حا کمیت صحبت کنیم .توسعه یک شبه
اتفاق نمی افتد .ا گر تجارب کشورهای توسعه یافتته را که مطالعه کنیم متوجه می شویم که آن ها واقعا تالش کردند ولی در
این میان کشورهایی را می بینیم که مسیر های میانبری هم رفتند مثل ترکیه ،هند ،و برزیل .با این حال ما یک سری فرصت
هایی هم داریم .فرصت هایی مثل حضور شما جوانان در عرصه مدیریت پروژه .کمربندها را محکم ببندید و با مدل های
جدید فکری ،دانش جدید و خالقیت وارد عرصه شوید.
من به نمایندگی از همه شما در سپتامبر سال گذشته وارد هیئت مدیره IPMAشدم .ایران جزو معدود کشورهایی است که به
این سرعت گواهینامه دوره گذار را گرفت تا بتواند به طور رسمی عضو  IPMA Young Crewشود .در حال حاضر  34کشور عضو
دائم در دنیا داریم که ۱2تای آن در دوره گذار هستند و باید اثبات کنند که شبکه اعضای جوان آن ها در حال فعالیت است.
خدا را شکر ایران جزو  ۱۲کشور است و من امیدوارم تا یک ماه آینده ،عضو دائم شود.
پیشنهادات صفا کیش برای دانشجویان:
 -1توکل به خدای مهربانی که ما را به نکویی ،دانایی و به خود
میخواند.
-2مسیرهاوفرصتهایبسیار برایمطرحشدندارید.دنبال
الفاظ رئیس ،مدیر و  ...نباشید .این بندها را از پایتان باز کنید
-3زبان انگلیسی خصوصا زبان کوچه و خیابانی آن را یاد
بگیرد)فیلمببینید ،کتابصوتی گوش کنید)
 -4با دنیای حرفه ای مکاتبات انگلیسی حتما آشنا شوید )

نامه،ایمیل،محیطهایاجتماعیمثلواتساپوتلگرام)
-5باورداشتهباشیدفرهنگهایمختلف،هنجار وناهنجاری
های متفاوت دارند و لزوما شبیه ما نیستند.
 -6بردبار و خویشتندار باشید.
 -7مهارت های ارتباطی را در وجود خود تقویت کنید.
 -8در احوال همه آدمها دقت کنید؛ آنها دانشگاهی رایگان
برایآموختنهستند.
 -9از آدم ها مدل بسازید ،نه قهرمان!

در حوزه ابزارهای مدیریت پروژه ،شاهد رواج استفاده از اپلیکیشن های موبایل بوده و در حوزه تکنیک ها و روش ها ،شاهد
تکنیک های پیشرفته و هوشمند برای پیشبرد مدیریت پروژه هستیم .در حوزه مهارت ها نیز می بینیم از ابزارهای چابک،
اسکرام و روش های دیگری در این حوزه استفاده میشود .بنابراین دانش مدیریت پروژه با حضور شبکه های اجتماعی و
دکتر مجید فراهانی؛
استارت آپ هایی که در این حوزه هستند به شدت در حال تغییر است .دانش سنتی مدیریت پروژه پاسخگوی نیازهای ما
عضو شورایعالی
نیست و این جاست که شاخه جوانان مدیر پروژه می تواند مبلغ این تغییر باشد .در شرایطی که امروز مزیت رقابتی ما ،خدمات
انجمن مدیریت
ً
فنیومهندسیاست،قطعادانشجویانوفعاالنمدیریتپروژهمیتواندبازارهایجدیددر زمینهآموزش،مشاورهومسئولیت
پروژه و عضو
شورای شهر تهران اجتماعی شرکت ها در داخل و خارج کشور بگشایند.
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نویسنده:
ملیحه
صادقی

برگزاری
نشست هم اندیشی اساتید مدیریت پروژه

یکی از برنامه هــای جنبی گردهمایی ملی دانشجویان و اساتید
مدیریت پروژه و ساخت ،نشست هم اندیشی اساتید این رشته بود.
در ابتدای این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره انجمن و
اساتیدی از دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد ،دکتر صبحیه استاد
دانشگاه تربیت مدرس تاریخچه مختصری از انجمن و فعالیت های
آن بیان و در ادامه سه محور را برای جلسه هم اندیشی مطرح کرد.
این محورها شامل :معرفی کامل اساتید حاضر ،دغدغه و چالش
های موجود در حوزه مدیریت پروژه و ایجاد شبکه ارتباط اساتید با
انجمن بود .سپس حاضران در جلسه به بیان چالش ها ،دغدغه ها و

پیشنهادات خود پرداختند .راهکارهایی نیز از سوی مسئوالن انجمن
در پاسخ به پیشنهادات شد .مهندس فرهاد نصراهلل پور دبیر انجمن
نیز با دعوت از اساتید دانشگاه ها برای مشارکت بیشتر ،پیشنهاد
برگزاری جلسات هم اندیشی را در دانشگاه ها را مطرح کرد .از جمله
پیشنهادات ارائه شده در این جلسه ،ایجاد شاخه های انجمن در
سایر استان ها بود .تا کید بر تقویت اطالع رسانی از سوی انجمن،
استعدادیابی از بین دانشجویان و جوانان ،تقویت و بهبود فرهنگ نیز
مطالبی بود که در پایان نشست از سوی دکتر محمد مهدی مرتهب
استاد دانشگاه صنعتی شریف مورد بحث قرار گرفت.
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گزارشی از کارگاه های برگزار شده در گردهمایی

ســفـــر بــه ســرزمــیــن اســکــرام

سخنرانی حسین رادمهر،
رئیس کمیته آموزش و
ورکشاپ در گردهمایی

و جــشن تــولــدی بــرای Young Crew
 اعضای کمیته ورکشاپ شبکه اعضای جوان پس از انجام مطالعات ،دو کارگاه با محتوای مفاهیم  BMBOKو SCRUM
را انتخاب کرده و اعضا به دو گروه سه نفره تقسیم شدند تا هر گروه روی یک کارگاه متمرکز شود .کارگاه "برگزاری جشن
تولدی برای یانگ کرو" در چهار چوب حوزه های  PMBOKطراحی و برنامه ریزی شد و کارگاه اسکرام نیز با استفاده از
ساخت پازل و مرحله بندی با عنوان "به سرزمین اسکرام خوش آمدید" طراحی شد.
اعضای گروه "جشن تولد یانگ کرو" شامل آقایان حسین
رادمهر ،سجاد صالحی ،حمید حامدنیا و خانم ها مژده
نـ ــادری و کیانا مــوالنــا بــودنــد .اعــضــای گ ــروه اس ـکــرام نیز
آقایان فریدون فــرداد ،علی تحقیقی ،ثریا ناصری ،محسن
مصطفوی و یاسر رحیمی بــودنــد .ایــن کــارگــاه بــا همت و
پیگیری آقای علی تحقیقی طراحی و هدایت شد.
ابتدا و پیش از آغاز کارگاه ها ،سه ارایه به ترتیب با عنوانهای
" گــزارش عملکرد و معرفی تیم آمــوزش و ورکشاپ های
انجمن" " ،معرفی کارگاه جشن یانگ کرو" و نیز "معرفی
 Agileو  " Scrumدر سالن اصلی توسط آقایان حسین
رادمهر و فریدون فــرداد ارایــه شد .سپس شرکت کنندگان
به دو گروه برای حضور در کارگاه ها در سالن های جنبی
دعوت شدند و با مشارکت و راهنمایی اعضای گروه ورکشاپ
مشغول اجرای کارگاه شدند .این کارگاه ها با استقبال خوبی
مواجه شد به نحوی که در کارگاه اسکرام حدود  20نفر (طبق
ظرفیت پیش بینی شده) و در گروه  PMBOKحدود  40نفر
جذب شدند .در بخش پایانی نیز همه شرکت کنندگان در
سالن اصلی جمع شده و با بریدن کیک تولد یانگ کرو،
جشن گرفته و به صرف شیرینی و کیک پرداختند.

برنامه شش ماه آتی کارگاه ها:
هدف اصلی کمیته آموزش انجمن مدیریت پروژه و کمیته

کــارگــاه هــای شبکه اعضای جــوان بــرگــزاری ورکــشــاپ های
جــذاب و ایجاد فضایی خالقانه بــرای جوانان در راستای
شکوفایی و نقش آفرینی آنها در کارهای گروهی است .در
این راستا تقویم کارگاه ها تدوین شده است:
 آشنایی با متدولوژی  PRINCE2و مشابهت های آن با
سایر استانداردها(  27دی)
 رفتارشناسی و نقش آن در حــل حرفه ای و خالقانه
مسائل مدیریت پروژه( 4بهمن)
 کارگاه کاربردی مدیریت ریسک پروژه( 18بهمن)
 تمرین اسکرام؛ به سرزمین اسکرام خوش آمدید(اسفند
ماه)
 پورتفولیو ،چگونه در سازمان های پروژه محور ایجاد و
مدیریت می شوند( 23اسفند)
 آشنایی با مدل سازی اطالعات ساختمان  BIMو کاربرد
آن در مدیریت پروژه( 22فروردین )98
 مدیریت دانــش و مفاهیم آن در ســازمــان هــای پــروژه
محور( 12اردیبهشت )98
 جنگل نرم افزارهای مدیریت پــروژه -MSP :پریماورا-
پــرت مستر -ا کسل - @ Risk -و Contract Manager
و  26(...اردیبهشت )98

اطالعاتتکمیلی
برای ثبت نام در
کارگاه های فوق
از طریق پل های
ارتباطی اعالم
خواهد شد
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گپی با دانشجویان در حاشیه گردهمایی
مصاحبه
و تنظیم:
ارغوان
صالحی

در حاشیه گردهمایی به سراغ دانشجویان
رفته و گفت و گویی کوتاه با آن ها داشته ایم.
مصاحبه شوندگان در این گفت و گو به سه
سوال ما پاسخ داده اند:
 -1چــرا رشته مدیریت پ ــروژه را انتخاب
کردید؟
 -2دورنما و هدف گذاریتان در این حوزه
چیست؟
 -3چه انتظاراتی از انجمن مدیریت پروژه
و شبکه اعضای جوان دارید؟
امـیــرحـسـیــن امـ ـی ــری /دان ـش ـجــوی ارش ــد
مهندسی و مــدیــریــت پ ــروژه و ساخت/
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 -1ب ــا تــوجــه ب ــه ای ـن ـکــه رش ـتــه لیسانسم،
مهندسی عمران بود ،برای ادامه این رشته
در مقطع کارشناسی ارشد چند گزینه داشتم
که یکی از جذاب ترین آن ها ،مدیریت پروژه
بود .به دلیل شناخت نسبی که از این رشته
داشــتــم و هــم بــه دلیل نوپا بــودن و جــوان
بودن این رشته ،تصمیم گرفتم این گرایش
را انتخاب کنم و دانش خودم را در این زمینه
افزایش دهم.
 -2در حال حاضر مهم ترین هدفم این است
که از نظر علمی خــودم را ارتقا دهم و برای
ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه
های سطح یک ایران و یا در دانشگاه های
برتر جهان تالش کنم .در رابطه با کار در این
زمینه هم تا جایی که به درس و دانشگاهم
لطمه نزند ورود می کنم.
 -3از دو ماه پیش با انجمن آشنا شدم و
گردهمایی ،اولین برنامه ای بود که شرکت
می کردم .انتظاراتی که به عنوان یک جوان
دارم این است که انجمن برای دانشجویان

مدیریت پروژه و ساخت  ،ارتباط بین صنعت
و دانشگاه ها را برقرار کند .همچنین انجمن
تــا جــایــی کــه ممکن اســت زمینه صنعتی
شــدن پایان نامه هــای دانشجویان ،دیده
شدن فعالیت های آن ها و جوان گرایی در
مدیریت پروژه های بزرگ کشور را فراهم کند.
بهاره قــادری /دانشجوی ارشــد مدیریت
پروژه و ساخت /دانشگاه هنر تهران
 -1قبل از ورود بــه ایــن رشــتــه دربـ ــاره آن
تحقیق کرده ،چارت درسی آن را دیدم و در
رابطه با بازار کارش تا حدودی تحقیق کردم
و با توجه به مولفه هایی که در شخصیت
خودم می دیدم و عالقه ام به مدیریت کردن
و همچنین اینکه جزو زیرشاخه های رشته
خــودم در مقطع کارشناسی بــود ،مدیریت
پ ــروژه را انتخاب کــردم و در حــال حاضر از
انتخابم خیلی راضی ام.
 -2یکی از اهدافم ایــن اســت که بتوانم در
سطح بین المللی کار کنم .به طور مثال از
حوزه مدیریت عملیاتی ،هماهنگ کننده و
 ...شروع کنم و در این زمینه پیشرفت کنم.
 -3انتظارم از انجمن و شبکه اعضای جوان
ای ــن اس ــت کــه مــحـیــط ،دوســتــانــه بــاشــد و
قوانین اداری ،سنتی و خشک حا کم نباشد.
همچنین برنامه هایی مثل گردهمایی امروز
با کیفیت بهتر بــرگــزار شــود تا همه دور هم
جمع شویم و همدیگر را بشناسیم و با هم
ارتباط برقرار کنیم.
هدی بادوام /دانشجوی مدیریت پروژه و
ساخت  /دانشگاه تربیت مدرس
 -1مدیریت پروژه و ساخت را انتخاب کردم
چون به مرور زمان عالقه و استعدادم را در
ایــن رشته دیــدم و از طرفی به ایــن نتیجه
رســیــدم کــه عــمــده مشکالت ام ــروز کشورم
ریشه در سوء مدیریت و برنامه ریزی های
اشتباه دارد .به این امید که درآینده بتوانم

کمکی برای کشور و مردمم باشم.
 -2ه ــدف  ،تــعــالــی اسـ ــت .از نــظــر علمی،
معنوی ،مادی...
 -3از آنجاییکه ایــن انجمن بــرای جوانان
تاسیس شــده ،بــه عــنــوان عضو کوچکی از
انجمن ،درخــواســت دارم که برنامه هایی
متناسب بــا دغــدغــه هــای روز جــوانــان در
حیطه های مربوطه برگزار شود.
رضا گودرزی /دانشجوی دکترای مدیریت
پروژه و ساخت /دانشگاه تهران
 -1دای ــی مــن ،معماری شناخته شــده در
اصــفــهــان اس ــت و مــن بــه دلــیــل عــاقــه ام
بــه مــعــمــاری ،قصد داشــتــم در کنکور فوق
لیسانس رشـتــه مــعــمــاری شــرکــت کنم اما
دوســتــانــم پیشنهاد دادنـ ــد کــه در رشته
مدیریت پروژه و ساخت ،کنکور دهم .چون
منابع کمتری ب ــرای کنکور دارد و امکان
قبولی اش باالتر است .درهرحال از انتخابم
راضی ام و این رشته را دوست دارم.
 -2اهــداف زیــادی در این حــوزه دارم چون
این چیزی است که تالش زیادی برایش کرده
ام .من برای اینکه در مقطع فوق لیسانس
قبول شــوم 22 ،مــاه درس خــوانــدم؛ بدون
اینکه جــزوه ای داشته باشم یا در کالسی
شرکت کنم .این رشته بی نظیر است و چشم
انــداز فوق العاده ای مخصوصا در اصفهان
دارد .بــا دان ــش ایــن رشــتــه ،میتوانم دفتر
نظام مهندسی دایــی ام که در حال حاضر
در اختیارم است را توسعه بدم و نمایندگی
شرکت های خارجی را بگیرم .شاید حتی ا گر
وقت داشته باشم می توانم در دانشگاه های
اصفهان این رشته را تدریس کنم.
 -3مهم ترین انتظارم از انجمن و شبکه
اعضای جــوان ،ایجاد بستری برای افزایش
ارتباطات است .دلیل حضورم در گردهمایی
نیز افزایش ارتباطات خودم بود.
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آغاز رسمی رویدادهای شبکه اعضای جوان

نویسند:
علی احدی

ث ـب ــت نــام کــارگــاه و م ـسـاب ـقــات دانـشـجـویـــی
 Championshipو مجازی  GeCCoشروع شـد
بعد از معرفی شبکه اعضای جوان و اعالم برنامه های آن در گردهمایی دانشجویان و اساتید مدیریت پروژه و ساخت در
آبان ماه ،رویدادهای  Young Crewرسما از زمستان امسال آغاز می شود و قرار است در این گزارش به معرفی آن بپردازیم.
مسابقات دانشجویی  Championshipو مسابقات مجازی مدیریت پروژه  GeCCoقرار است ابتدا در سطح ملی برگزار شده
و نفرات منتخب در قالب تیم و نماینده ایران به مسابقات جهانی معرفی شوند .از همین رو براساس برنامه ریزی های
شبکه اعضای جوان ،مرحله اول مسابقات در رده ملی 28 ،دی ماه به صورت اینترنتی برگزار شده و شرکت کنندگان در این
مسابقه در  60دقیقه به  60سوال تستی پاسخ می دهند .اطالعات دقیق مرحله اول و دوم آزمون های  Championshipو
 GeCCoرا در جدول زیر ببینید:
گروه رویداد

مسابقات دانشجویی
Championship

مسابقات مجازی مدیریت
GeCCo.پروژه

عنوان رویداد

زمان

نتیجه حضور

مرحله اول – امتحان تستی بصورت
مجازی (از راه دور) بر اساس مدل
ICB

 28دی

معرفی برگزیدگان به مرحله
دوم

مرحله دوم – (برگزیدگانی که %50
از امتیاز مرحله اول را کسب کرده
اند) مسابقه حل مسئله مطالعه
موردی اجرایی که بصورت تیمی
برگزار می گردد.

 25بهمن

معرفی برگزیدگان به
مسابقات جهانی به عنوان
تیم ایران

مرحله اول – امتحان تستی بصورت
مجازی (از راه دور) بر اساس مدل
ICB

 28دی

معرفی برگزیدگان به مرحله
دوم

 19بهمن

معرفی برگزیدگان به
مسابقات جهانی به عنوان
نماینده ایران

مرحله دوم – ( 30نفر برگزیدگان برتر
مرحله اول) – امتحان حل مطالعه
موردی Case study

هزینه
)تومان(

45،000

45،000

همچنین جهت آمادگی عالقه مندان برای شرکت در آزمون  ،GeCCoیک کارگاه تدارک دیده شده است .کارگاه آمادگی
آزمون  GeCCoقرار است  19دی با تدریس مهندس وحید آزادمنش(رئیس کمیته  GeCCoایران) در انجمن مدیریت پروژه
برگزار شود .سرفصل های این کارگاه با آزمون ،انطباق داده شده است و هزینه شرکت در این کارگاه 155 ،هزار تومان است.
جهت ثبت نام در کارگاه و مسابقات ،فیش واریزی را به دبیرخانه انجمن مدیریت پروژه ایران ارسال نمایید:
پست الكترونيك دبیرخانه / info@ipma.ir :نمابر / 89784216:تلفن تماس88229406 -88229370:
1010
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بازدید از
پروژه نیروگاه
سیکل ترکیبی پرند
مسئول
بازدید:
ملیحه
صادقی

بازدید از پــروژه نیروگاه سیکل ترکیبی
 942مگاواتی پرند ،پنجشنبه اول آذر
انجام شــد .در دهمین بــازدیــد علمی
انجمن مدیریت پروژه که ثبت نام آن
از روز گردهمایی آغاز شده بود 25 ،نفر
حضور داشتند که ا کثر آن ها از اعضای
انجمن و شبکه اعضای جوان بودند.
ب ــازدی ــد کــنــنــدگــان از ســاعــت  9صبح
وارد نیروگاه شده و در سالن کنفرانس
حاضر شدند تا توضیحات مــدیــران و
کارشناسان پروژه را بشنوند.
در ایــن جلسه ابتدا مهندس شمیسا
مسئول برنامه ریزی نیروگاه ،اطالعاتی
درباره پروژه به حضار ارائه کرد و سپس
مهندس زریــن رفیع ،مدیر هماهنگی
پـ ــروژه بــه تفصیل دربـ ــاره مــتــدولــوژی
مدیریت پــروژه در نیروگاه پرند سخن

گفت و بــه بــیــان ریـســک هــا ،شاخص
های موفقیت پــروژه و مدیریت دانش
پروژه پرداخت .وی همچنین از دو نرم
افزار  MSPو  P6به عنوان نرم افزارهای
اصلی در کنترل پــروژه این نیروگاه نام
برد .در این جلسه همچنین سواالتی
از سوی بازدیدکنندگان دربــاره ویژگی
هــای  PMOپ ــروژه ،تامین تجهیزات،
استفاده از پایان نامه های دانشجویی
در پروژه ،هزینه ها ،مدیریت ادعا و ...
پرسیده شد.
همچنین مهندس ناصری به عنوان
کارشناس کنترل پروژه نیروگاه وضعیت
مــدیــریــت پـ ــروژه را در ای ــن نــیــروگــاه با
توجه به مشکالت مالی و تحریم ها،
قابل قبول دانست و دربــاره چگونگی
استفاده از استاندارد  PMBOKدر این

پروژه توضیحاتی مطرح کرد.
او درب ـ ــاره ثــبــت درس آمــوخــتــه هــای
پــروژه نیز به استفاده از یک نــرم افــزار
داخل سازمانی اشاره کرد و افزود :تیم
پروژه برای ثبت درس آموخته ها وارد
سایت شده و موارد خود را به ثبت می
رسانند تا در نهایت بعد از بررسی ها،
تبدیل به دانــش شــده و در کل پــروژه
استفاده شــود .ایــن درس آموخته ها
در سمینارهای مجموعه مپنا نیز به
مدیران ارائه می شود.در بخش بعدی
برنامه ،بازدیدی از نیروگاه انجام شد
و متخصصین در کنار بازدید کنندگان
توضیحاتی دربــاره وضعیت واحدهای
گازی در حال بهره برداری و واحدهای
بخار در حال ساخت ارائه کردند.

اطـ ــاع رســانــی
بازدیدهای
بعدی از طریق
سایت ،تلگرام
و ایــنــســتــا گــرام
شبکه اعضای
جـ ـ ــوان ان ــج ــام
می شود.
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اعـالم برنـدگان جـایــزه مدیر پـروژه جـوان برتر سـال 2018
 سایت جهانی  Young Crewنوشت :باعث خرسندی
است که نتایج نهایی جوایز مدیر پروژه جوان برتر سال که
در تاریخ  30ا کتبر  8(2018آبــان  )1397در مراسم ساالنه
اهــدای جوایز  ،IPMAبرگزار شد را اعــام نماییم .هدف از
این رقابت ساالنه شناسایی رهبران جوان به واسطه تالش
و خالقیت هایشان است و همچنین تشویق آنها تا در بخش
هــای مختلف ایــن صنعت نقشی داشته باشند؛ در حالی
که مسیر شغلی خود را با پیشرفت تدریجی ادامه می دهند
و عهده دار توسعه اقتصاد جهانی هستند .برندگان معرفی
شــده توانستند از میان کاندیداهای متفاوت در سرتاسر
دنیا ،موفق به دریافت جوایز گردند .تیم برگزار کننده مراسم
 YPMYنیز به اطالع می رساند که در ارزیابی هر یک از فرم
های درخواست متقاضیان ،سطح باالیی از حرفه ای گری و
تعهد اعضای هیات ژوری گنجانده شده است.
 بدینوسیله قدردانی می کنیم از ریاست هیئت ژوری،

مارک َپچ  Mark Patchاز کشور استرالیا و همچنین تمامی
اعضای هیئت ژوری :کارولین راتر  Caroline Rotterاز اتریش،
ِا ِلنی چچلیدو Eleni Tsechelidouاز یونان ،مایکل راجرز
 Michael Rogersاز ایــاالت متحده آمریکا و سباستین فن
هس Sebastian Van Heseاز هلند.
 فهرست برندگان جایزه مدیر پروژه جوان برتر سال 2018
که به ترتیب ذیل مدال طال ،نقره و برنز را طی مراسم مزبور
دریافت نموده اند:

ترجمه:
محمد معهود

آیدا جلیلی

 .1جسیکا هودینات ( )Jessica Hoddinottاز کشور
استرالیا
 .2دنیس فادین ( )Denis Fadinاز کشور روسیه
 .3برونو ماستیچ ( )Bruno Musticاز کشور کرواسی
بی صبرانه منتظر رقابت سال بعد با متقاضیان ،چالش ها و
برنامه های بیشتری هستیم
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باز دید
اعضای
شبکه
اعضای
جوان
از پروژه
نیروگاه
پرند

شماره  | 3دوره جدید | سال اول | زمستان 1397

سومین
برنامه
کوهنوردی
در
ارتفاعات
درکه

اختتام
کارگاه
"پروژه
جشن تولد
Young
"Crew

کارگاه " به
سرزمین
اسکرام
خوش
آمدید"

سخنرانی
فرهاد
نصراهلل
پور ،رئیس
شبکه
اعضای
جوان در
گردهمایی

سخنرانی
سید وحید
حسینی،
رئیس کمیته
مسابقه
قهرمانی
مدیریت
پروژه()PMC
در گردهمایی

سخنرانی
مهدی
والیتی،
رئیس کمیته
مدیر پروژه
جوان
برتر()YPMY
در گردهمایی

  برای مشاهده گزارش تصویری کامل گردهمایی ،اینجا کلیک کنید.

سخنرانی
وحید
آزادمنش،
رئیس کمیته
مسابقات بین
المللی
همکاری
الکترونیک
()GeCCo
در گردهمایی

گزارش انگلیسی گردهمایی
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Iran YC Qualifying Event Report
Number of Participants: 200
Date of Event: November 15, 2018

The basic idea of the “1st National Congress of Project

Management for Professors, Students and Graduates” was
introduced in July 2018 and aims to identify and attract
students and young graduates interested in the profession
of project management throughout the country as well as
outstanding professors. After maturing and structuring the
idea, in August, the initial planning for the congress was
held. Work breakdown structure mapped and defined tasks
assigned to the active members of the Iran Young Crew. The
first step in planning was to provide a comprehensive database
of universities, professors, students, young graduates, and
head of departments and PM students’ scientific associations
all across the country, with the efforts of the active members
and the collaboration of the Secretariat of the IranPMA
in September was done. After completing the database,
invitations were sent to specified individuals in October. This
invitation included the introduction of Iran Young Crew and
the invitation to the congress. Our idea was to hold it simple
and low-cost. From this perspective, the preliminary estimate
of the cost was estimated at 3,000 euros. We were able to
receive 2,000 euros through our 2 sponsors.
This congress was held on November 15, 2018, at the Mowlavi
Hall of Shahid Beheshti University (SBU) with 200 project
management professors, students and graduates from 8am to
17pm, and was featured at various news agencies including
Iranian Students’ News Agency (ISNA). This congress started
by the Iran YC leader as the host, consisted of three parts:
1. The first section from 9:30am to 11:00am: the global
trends of project management and to investigate barriers at
the macro level. The keynote speakers in this section were
chairman of the local IPMA, head of the parliamentary youth
fraction, vice president of education, training and Young
Crew at IPMA, and representative of the Tehran City Council.
2. The second section from 11:20am to 14:00pm: The
purpose of this section was to introduce the activities and
programs of the Iran Young Crew to the interested youth, the
committees (YPMY, GeCCo, PMC, GYCW, YCSD, PMMC)
announced what goals they are pursuing and their committees
to what extent organized. The keynote speakers in this section
were chairman of the Iran YC council and committees
managers.
Chairman of the Iran YC council introduces the IranPMA
committees, the Young Crew organizational structure, and
pupils’ YC council, students’ YC council and graduates’ YC
council. The Secretary of the 1st International Project MultiMedia Contest (PMMC) has introduced the contest and how
to participate. The managers of the GeCCo / PMC/ YPMY
Committees announced the formation and organization of
these committees, along with the announcement of their events
timeline. Also, the manager of the sustainable development
committee (YCSD) presented her plans.
3. The third section from 15:00pm to 17:00pm: it was
followed in a different way.
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In one part of the congress, titled “ The Professors’ Forum”
was held to discuss emerging issues and policies relevant to
the field of project management and construction, focusing
on the challenges of project management training and
education in the country. In the second part, the manager of
the workshop committee (Iran GYCW) briefly introduced the
objectives of the committee and then holding two separate
workshops with topics of “Scrum” and “PMBOK”, which
was welcomed by the interested students and graduates. The
purpose of the workshops was “Interactive Partnership” to
help participants implement their lessons learned in project
management. For this purpose, the real case study was
provided with the name of the Young Crew Birthday Party
on the basis of PMBOK Guide, and participants were asked
to implement it in accordance with defined specifications.We
are proud to announce that at this congress, the invitees were
keen on joining the activities of the IranPMA, Iran YC and its
committees, and asked for membership and cooperation with
Young Crew. Many professors and PM students’ scientific
associations have acknowledged that they want to involve
themselves in the upcoming meetings to get acquainted with
all the detailed scheduling activities of Iran YC and introduce
them to other students.
In general, the achievements of this congress can be
considered in the following ways:
 Introducing Young Crew to professors, students and
graduates.
 Networking and attracting volunteers to Iran YC.
 Interactive communication with universities.
Of course, during this first congress, there were shortcomings
and drawbacks, such as the lack of coordination within the
team members, get behind the schedule, send late invitations
to some people, and the delay in announcing the final schedule
and program of the congress, which was discussed/ reviewed
at the “Benefits, Challenges, and Lessons Learned” meeting
on Sunday 18 November, and solutions were made to resolve
them in the upcoming congress.
I am very pleased to send you hereby in attachment a zip file
containing the Iran YC Congress photos.

Sharareh Maleki
Head of Iran YC lessons learned
Farhad Nasrollahpour
IranPMA Secretary and Member of
the Board Chairman
of the Iran YC Council
Mohammad Mahoud
IranPMA Young Crew Leader
December 17, 2018

