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فرهاد نصراهلل پور
رئیس کمیته عضویت

)Young Crew( و شبکه اعضای جوان
انجمن مدیریت پروژه ایران

از آغاز فعالیت انجمن مدیریت پروژه ایران، 
که  ــذرد. تــالش هــایــی  گـ ــادی نمی  زمـــان زیـ
علمی  انجمن  یک  تاسیس  به  منجر  نهایتا 
از  ایــن انجمن  راهــبــران  گــردیــد.  و حرفه ای 
انجمن  بــه  پیوستن  صــدد  در  ابــتــدا  همان 
سطح  بتوانند  تــا  بــودنــد  المللی  بین  هــای 
کشور  در  را  پـــروژه  مدیریت  حرفه  و  دانــش 
که بهره مندی از تجربیات  توسعه دهند زیرا 
متدلوژی،  بکارگیری  در  پیشرو  کشورهای 
رفــتــه، روش  بکار  مــهــارت هــای موثر  ابـــزار و 
مناسبی برای کوتاه کردن راه بود. نتیجه این 
رویکرد و تالشهای متصل به آن، عضویت در 
انجمن جهانی مدیریت پروژه در سال 2005 
توانستیم موضوعاتی  کنون  تا روز  آن  از  بود. 
همچون جایزه ملی مدیریت پروژه و مقوله 
مدارک حرفه ای مدیریت پروژه را بر اساس 
ایــن  از  و  ــاده  ــه ن بــنــیــان  آن،  مـــدل جــهــانــی 

به  عالقمندان  و  متخصصان  نیاز  به  طریق 
کشور در حد امکان پاسخ  مدیریت پروژه در 
دهیم. امروز یکی دیگر از حوزه های مهم و 
حیاتی بین المللی در این ارتباط، پیوستن 
به  عالقمند  و  متخصص  جــوانــان  جمع  بــه 
 )IPMA Young Crew( پــــروژه  مــدیــریــت 
پیروی  معتقدیم،  نیز  مرحله  این  در  اســت؛ 
گاهانه از چارچوبهای IPMA YC به همراه  آ
ایرانی  که در بستر فرهنگ  بومی  ایده های 
شایانی  کمک  می تواند  باشد،  یافته  بسط 
جوانان  بین  در  رشته  این  پایدار  توسعه  به 
کارگاه های تخصصی و بین  کند.  کشورمان 
کنار بازی های خالقانه، زمینه ساز  المللی در 
برای  پــروژه  مدیریت  مفاهیم  از  عمیق  فهم 
و همگام  بدین منظور  بود؛  جوانان خواهد 
 Iran اصــلــی  هـــای  بــخــش   ،  YC IPMA ــا  ب
کارگروه  Young Crew عبارت خواهند بود از: 

 GeCCo )Global مجازی  فضای  مسابقات 
e Collaboration Competition( ؛ مسابقات 
کـــارگـــروه  Championship؛   دانــشــجــویــی 
کارگاههای  و  ها  همایش  برگزاری  تخصصی 
تخصصی و بین المللی و انتخاب مدیر پروژه 
برتر جوان در سطح ملی و بین المللی. تمامی 
این فعالیت ها در فضایی صمیمی و همراه با 
تفریحات متنوع در سه رده، دانش آموزی، 
سال   35 تا  التحصیالن  غ  فــار و  دانشجویی 
که در نخستین  خواهد بود. در حال حاضر 
 IPMA YC گام، بعنوان عضو دوره انتقالی در
پذیرفته شده ایم. تالش خواهیم نمود تا با 
جوان  خــانــواده  اعضای  تک  تک  همکاری 
اهداف  به  دستیابی  کشور،  پــروژه  مدیریت 

گفته را محقق نماییم. پیش 
 انشاء اهلل

سید وحید حسینی )مدیر مسئول(
کشورمان در مسیر رشد و تعالی در منطقه پرچالش خاورمیانه یکی از  گرفتن  دستیابی به اهداف واالی چشم انداز ایران 1404 و قرار 
دغدغه های انجمن مدیریت پروژه ایران می باشد. ارتقاء سطح فرهنگ مدیریت پروژه و و ایجاد فهم بین المللی از پروژه ها یکی از روش 
های نیل به این اهداف خواهد بود. بدین منظور بر آن شدیم که کمیته جوانان مدیریت پروژه با هدف شناسایی و تربیت مدیران آینده 
کمیته باهدف ایجاد شبکه مدیران جوان و ارائه راهکارهای مدیریتی و فراتر از آن تبادل تجارت در میان  گردد. در حقیقت این  تشکیل 
گردید. اهداف اصلی ما افزایش مشارکت دانشجویان  مدیران جوان و همچنین دانشجویان مدیریت پروژه و رشته های مرتبط برقرار 
ک  گفتگو، اشترا در زمینه مدیریت پروژه، افزایش عالقه به مدیریت پروژه های حرفه ای در سطح ملی و بین المللی و همچنین تقویت 

کار جهان خواهد بود. کسب و  دانش و دانش فنی بین تحقیقات و 

یادداشت
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مسابقات قهرمانی مدیر پروژه ایران در راه است...

چرا مسابقات مدیریت 
پروژه را برگزار می کنیم؟

برنامه های جــذاب شبکه اعضای جــوان بین  از  یکی 
المللی برگزاری »مسابقات قهرمانی مدیر پروژه« است 
که شبکه اعضای جوان ایران نیز برگزاری این مسابقات 
کمیته  کار خود قرار داده است. از همین رو  را در دستور 
CHAMPIONSHIP تشکیل شده و اولین جلسه آن نیز 

چهار خرداد در دفتر انجمن مدیریت پروژه برگزار شد. 
قــرار  پــروژه«  مدیــر  قهرمانــی  »مســابقات  دوره  اولیــن 
اســت بــه زودی بــه میزبانــی یکــی از دانشــگاه هــای برتــر 

کــه دارای  کشــور برگــزار شــود و دانشــجویان زیر 35 ســال 
ایــن  در  می تواننــد  هســتند،   LEVEL D گواهینامــه 
 CHAMPIONSHIP کمیتــه  کننــد.  مســابقه شــرکت 
ــازی هــای مختلــف بومــی اســت  نیــز در حــال بررســی ب
تــا بعــد از تائیــد Young Crew جهانــی، ایــن بــازی در 
گذاشــته شــود. مســابقه قهرمانــی مدیــر پروژه به رقابت 

به زودی اخبار تکمیلی درباره این مسابقه را از طریق 
خبرنامه اطالع رسانی می کنیم.

سطوح  در  دانشجویان  پــروژه،  مدیریت  مسابقات  در 
کلیدی مدیریت پروژه ای  آموزش عالی، مهارت های 
خود را بهبود بخشیده و آن را در رقابت با یکدیگر در 
کار می گیرند. این مسابقات بخشی  پروژه مربوطه به 
که با حمایت انجمن بین المللی  از پروژه جهانی است 
جوان  اعضای  شبکه  بخش  توسط  و  پــروژه  مدیریت 
مدیریت  مسابقات  می شود.  برگزار  عضو،  های  کشور 
ــه شــکــل داوطــلــبــانــه تــوســط دانــشــجــویــان و  پــــروژه ب
متخصصان حرفه ای که دارای پیش زمینه یا تجربیاتی 

در مدیریت پروژه هستند، سازماندهی می شود.

را دنبال  پروژه چند هدف  CHAMPIONSHIP مدیر 
می کند:

مدیریت  � حــوزه  در  دانشجویان  همکاری  بهسازی 
پروژه حرفه  به مدیریت  ارتقا عالقه  پروژه و همچنین 

ای در سطوح داخلی و بین المللی.

فرصتی برای ارتقای دانش بیانی، تبادل علم و ارایه  �
کار بین دنیای تحقیقاتی و تجاری. رموز 

دانشجویان مجرب بتوانند با سازمان ها و شرکت ها  �
کنند. ارتباط برقرار 

برقراری ارتباط بین دانشجویان مجرب با یکدیگر. �

https://www.become.pm/projectmanagementchampionships

مترجم
محمد معهود

آیدا جلیلی
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GeCCo یا مسابقات بین المللی همکاری الکترونیکی چیست؟ 
مسابقات مجازی مدیریت پروژه در سطح بین 

الملل:
که در آن  GeCCo یک رویداد 24 ساعته جهانی است 
کنندگان در قالب تیم هایی از سرتاسر جهان   شرکت 
به حل یک مطالعه مــوردی در زمینه مدیریت پروژه 
کار  نتیجه  )ژوری(  منصفه  هیئت  سپس  می پردازند. 
تیم،  کدام  می گیرند  تصمیم  و  کرده  ارزیابی  را  نهایی 

بهترین )و برنده( است. 
فعالیت  فرای حوزه های زمانی:

شرکت کنندگان GeCCo به دلیل اینکه هر یک اعضای 
در  می توانند  می آیند،  مختلفی  کشورهای  از  ها  تیم 

کنند. کار  حوزه های مختلف زمانی 
مطالعه موردی

به تیم ها یک مطالعه موردی در زمینه مدیریت پروژه 
که بایستی حل شود.  داده خواهد شد 

سخنرانان اصلی
که در طول مسابقه،  کنندگان قادر خواهند بود  شرکت 
گوش فرا  سخنرانان اصلی برگزیده را ببینند و به آنان 

دهند.
ارتباطات بین فرهنگی:

کنندگان فرصتی برای ارتقای مهارت هایشان  شرکت 
ــان در  آنـ ــرا  زیـ مــی یــابــنــد،  فرهنگی  بین  ارتــبــاطــات  بــا 
در  کننده  شرکت  کشور  هــر  از  اعضایی  تیم هایشان 

GeCCo دارند.  
کار: بیست و چهار ساعت برای انجام 

مطالعه موردی بایستی ظرف 24 ساعت حل شود.
فضای مجازی:

مدرن  ابزارهای  از  استفاده  با  مسابقه  مراحل  تمامی 
ــازی انــجــام  ــج ــه صــــورت م ــی- الــکــتــرونــیــکــی ب ــاط ــب ارت

می شود.
https://www.become.pm/gecco

مترجم
محمد معهود

آیدا جلیلی
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المللی مدیریت  بین  انجمن  جایزه 
برتر جــوان  پـــروژه  ــرای مدیر  ب پـــروژه 
پروژه  مدیران  به  ساالنه  صــورت  به 
جوان و حرفه ای اهدا می گردد. این 
جایزه برای شناخته شدن و تشویق 
برتر  بیشتر است. جایزه مدیر پروژه 
جوان  مدیران  بزرگداشت  با  جــوان 
زمینه  در  کــه  دســتــاورهــایــی  بـــرای 

را  آنــان  انــد،  حرفه ای شــان داشته 
طرح  و  ــروژه  پـ مدیریت  صنعت  در 
بــه عــنــوان اســتــعــدادهــای در حال 
این  به رسمیت می شناسد.  ظهور 
افتخارات تاثیرات شگرفی را بر روی 
هایشان،  ســازمــان  و  حرفه  دو،  هــر 
که  گذاشته و همچنین باعث شده 
آنان )مدیران پروژه جوان( به سوی 

به  آن  در  که  بروند  پیش  ای  آینده 
رهبران مدیریت پروژه در سطح بین 
جایزه  ایــن  گــردنــد.   تبدیل  المللی 
که  افرادی را به رسمیت می شناسد 
در  را  خــود  مهارت  مؤثری  شکل  به 
زمینه مدیریت پروژه بدون توجه به 
مقیاس عددی، پیچیدگی ها و یا هر 

مرجع دیگری نشان دهند.

در  � ــروژه  پـ مــدیــران  بـــرای  تقاضانامه  فــرم 
زمــان  الــی 35 ســال )در  مــحــدوده سنی 18 
فــرم  همچنین  اســــت.  مــجــاز  درخـــواســـت( 
افرادی  یا  و   IPMA اعضای  برای  تقاضانامه 
به  حداقل  ولی  نیستند  عضو   IPMA در  که 
کرده یا  مدت 6 ماه بر روی پروژه ای فعالیت 

در حال فعالیت هستند، مجاز می باشد.

یا  �  IPMA عــضــو  ــای  هـ انــجــمــن  چنانچه 
تشکیالت بومی برنامه ای برای جایزه ملی بر 
پا نمایند، متقاضیان ابتدا برای جوایز داخلی 
کشوری باید وارد و تعیین  در مراحل استانی- 
رتبه شوند. برندگان جوایز داخلی برای شرکت 
المللی  بین   IPMA به  جهانی  مسابقات  در 
فرستاده می شوند تا به نمایندگی از کشورشان 
مدیریت  زمینه  در  دستاوردهایشان  تمامی 

پروژه را در فضایی بین المللی ارایه دهند.

https://www.become.pm/youngprojectmanageraward

مترجم
محمد معهود

آیدا جلیلی

کتبی در برابر معیارهای استاندارد ارزیابی شده براساس مدل  � متقاضیان براساس تفویض 
کشوری و همچنین بین  ICB )استاندارد بین المللی مدیریت پروژه IPMA( در هر دو سطح 

المللی، ارزیابی می شوند.

هیچ هزینه ورودی برای این مسابقات دریافت نمی شود. �
جوایز

کننــده نهایــی ایــن جایــزه بیــن المللــی بــه صــورت عمــده حمایــت مالــی خواهند  ســه نفــر شــرکت 
شد:

تا در سال آینده وارد کارگاه آموزش بین المللی شبکه جوان IPMA و همچنین همایش بین  �
کارگاه آموزش جهانی شبکه جوان IPMA شوند )در صورتی که  المللی IPMA شوند یا تنها وارد 

همایش بین المللی IPMA در آن سال برگزار نشود(.
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کارگاه )آموزشی( بین المللی
شبکه جوان چیست؟

المللی شبکه جوان یک رویداد  کارگاه )آموزشی( بین 
که توسط یکی از چندین شبکه اعضای  سه روزه است 

جوان در سرتا سر دنیا، میزبانی می شود. 
هدف از این رویداد، اتصال تعلیم دهندگان )مربیان( 
پیشگام در زمینه مدیریت پروژه با  متخصصانی جوان 
افزایش  و  همبستگی  ــرای  ب )دنــیــا(  مناطق  تمامی  از 

کارگاه  اشتیاقشان در زمینه های مدیریت پروژه است. 
گیرا )راهنمایی  های آموزشی تعاملی، سخنرانی های 
ــزرگ شبکه ســازی  ب ــداد هــای  رویـ و  توجیهی(،  هــای 
آمــوزشــی است  کــارگــاه  در  تجربه  کسب  بــرای  مبنایی 
کسب  دیگری  جای  در  می توانید  سختی  به  شما  که 

نمایید.

متفاوتی شما  بــرگــزاری  با محل  رویـــداد هر ساله  ایــن 
جوان  های  شبکه  توسط  زیــرا  کرد  خواهد  غافلگیر  را 
متعددی سازماندهی می شود. این رویداد به خوبی 
با سایر  کسب تجربه های جهانی در مالقات  فرصت 
کشورها را به شما می دهد.    کنندگان از تمامی  شرکت 

https://www.become.pm/globalyoungcrewworkshop
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یکی از جذاب ترین بخش های این بازدید، پرسش و پاسخ و طرح مسائل چالشی این پروژه بود. برخی از درس آموخته های پروژه توسط 
اعضای PMO ارائه شد. همچنین از بین فرآیندهای موجود در استاندارد، بیشترین توضیحات به فرآیندهای مربوط به ذی نفعان و ریسک  

اختصاص داشت. در پایان نیز بازدیدی از بخش های مختلف پروژه انجام شد.

ــران  ــ ــروژه ای ــ ــ ــای انــجــمــن مــدیــریــت پ اعـــضـ
سه شنبه هشتم خرداد از پروژه اطلس مال 
دفتر  در  که  بازدیدکنندگان  کردند.  بازدید 
PMO اطلس مال برای آشنایی با این پروژه 
جریان  در  توانستند  بــودنــد،  آمـــده  گــردهــم 
مدیریت  متدولوژی  پیاده سازی  تجربیات 
پروژه این پروژه قرار گیرند. در ابتدای جلسه، 

کلیپی از معرفی انجمن مدیریت پروژه برای 
حاضران پخش شد و بعد از خوش آمدگویی 
ایرانیان،  فــردوس  باغ  هلدینگ  مدیرعامل 
به  مــال  اطــلــس  پـــروژه  از معرفی  ویــدئــویــی 
مشخصات  کلیپ،  ایــن  در  درآمـــد.  نمایش 
اصلی پروژه و ویژگی های مربوط به معماری 
آن توضیح داده شد. در ادامه نیز مهندس 

متدولوژی  پــیــاده ســازی  مسئول  شیدایی 
مدیریت پروژه در اطلس مال، اسناد مربوط 
به مدل PMBOK بعد از Tailoring آن را شرح 
داد. به این ترتیب دانشجویان و عالقه مندان 
مدیریت پروژه با مدل بومی شده PMBOK در 
یک پروژه خاص آشنا شده و نحوه پیاده سازی 

آن را مشاهده کردند.

بازدید از پروژه
اطلس مال

نویسنده
علی احدی
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اخبار بین الملل
مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه

)PMC( درسطح بین المللی

وولف  کاترینا   ،  )Stumpf Pascal( پاسکال  استامف 
)Katharina Wolff( ، ماروین الکساندر ویبرا مونیک 
)Marvin Alexander Vibora Munch( و ژان فیلیپ 
کشور آلمان ، ِایبل  بوکلوه )Jan-Philip Bokeloh(  از 
 Jana( پوزدرلیسکی  جانا   ،  )Abel Duran( دوران 
Puzderliski( و مارکو مدرینیچ )Marko Modrinic( از 
کشور صربستان، به صورت مشترک به عنوان مقام 
سال  بــرای  پــروژه  مدیریت  قهرمانی  مسابقات  اول 

2018 میالدی دست یافتند.

از  پــروژه  مدیریت  زمینه  در  متخصصان  از  تعدادی  امسال  های  رقابت  در 
جمله خسوس مارتینز آلمال )مدیر عامل انجمن بین المللی مدیریت پروژه- 
کیش  صفا غالمرضا   ،)IPMA توسعه  کمیته  وگنر)رییس  راینهارد   ،)IPMA
IPMA( به عــالوه تعداد  پــرورش شبکه اعضای جــوان   و  آمــوزش  )مــعــاون 
گرد  مدیدی از نمایندگان صنعت، مربیان، اساتید و دانشجویان نیز دور هم 

آمده بودند.
صربستان  کشور  هــای  رســانــه  توسط  ای  گسترده  ــورت  ص بــه  ــداد  رویـ ایــن 

)تلویزیون ملی و تعداد زیادی از رسانه ها( پوشش داده شد.

مرحله نهایی چهارمین دوره مسابقات قهرمانی 
از  دانشجو   260 از  بیش  که  ــروژه،  پـ مدیریت 
کار از  کسب و  دانشکده های معتبر و مدارس 
سرتاسر دنیا را دور هم جمع کرده بود، در تاریخ 
دوم ماه ژوئن سال 2018 میالدی )12 خرداد 

ماه 1397( در شهر بلگراد برگزار شد.
که  کننده  شرکت   760 و  تیم   192 میان  از 
برتر،  تیم  کردند، 9  رقابت امسال شرکت  در 
مدیریت  حــوزه  در  را  خــود  مهارت  و  دانــش 

پروژه از طریق شبیه سازی یک پروژه واقعی 
که توسط OMEC )مرکز آموزش مدیریت آزاد( 

ارائه شده بود، نشان دادند. 
آلمان،  کشور   9 از  کننده  شرکت  هــای  تیم 
لیتوانی،  فنالند،  کــرواســی،  هلند،  فرانسه، 
های  رقابت  در  صربستان  و  اسپانیا  ایتالیا، 
نهایی امسال شرکت کردند. برندگان مسابقه 
بلگراد  سفید  کاخ  در  شام  ضیافت  طول  در 

اعالم شدند.

براساس تصمیم هیات داوران، طبق میزان 
امتیاز کسب شده در طول شبیه سازی، برای 
اولین بار در تاریخ مسابقات تعداد دو تیم به 
عنوان برنده اعالم شد. دانشجویان آلمان و 
دانشجویان  و  اول  مقام  برندگان  صربستان 
آنجایی  از  شدند.  ســوم  مقام  برنده  ــروات  ک
سال  مسابقات  برنده  صربستان  کشور  که 
گذشته نیز بود، جایزه نهایی و امتیاز میزبانی 

کشور آلمان رسید. مسابقات سال بعد به 

مترجم
محمد معهود
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 آشنایی با هیات مدیره جدید
شبکه اعضای جوان IPMA )سال های 2020-2018(

Niklas Bein )نیکالس باین( 
جوان  اعضای  شبکه  مدیره  هیات  ریاست 

IPMA

ای  شبکه   ،  IPMA جـــوان  اعــضــای  شبکه 
از داوطلبان است  پر جنب و جــوش  و پویا 
یا بین  پــروژه ها در سطح ملی  از  و بسیاری 
شبکه  ــن  ای مــی شــونــد.  اجـــرا  آن  در  المللی 
آوری  جمع  بــرای  است  ای  گسترده  فضای 
کاربردی  تجربیات  و  پــروژه  مدیریت  دانــش 
کار  کنار یکدیگر  که در  الهام بخشی  افــراد  از 
می کنند. برای ارتقای این شبکه به مراحل 
کنون به عنوان ریاست  باالتر کیفی، نیکالس ا
 IPMA جــوان  اعضای  شبکه  مدیره  هیات 
فعالیت می کند و وظیفه هدایت آن را نیز بر 

عهده دارد.

ملی  مدیریت  هــای  پــروژه  روی  بر  نیکالس 
کرده است. او اولین مدیر  کار  و بین المللی 
 2012 ســال  در   GeCCo مسابقات  در  ــروژه  پ
را   IPMA YC شبکه  در  ارتــبــاطــات  کــه  بــود 
عضو  عنوان  به  را  تجربیاتی  او  کــرد.  تقویت 
)شبکه   GPM-YC ریاست  و  مدیره  هیات 
کشور آلمان( در زمینه هدایت  اعضای جوان 
کــرده اســت. او در  کسب  ایــن شبکه جــوان 
کشور پرو نیز از تاسیس شبکه جوانان بومی 
کرد؛ به همین دلیل نیکالس دانش  حمایت 
گسترده ای درباره تنوع شبکه اعضای جوان 
آمــوزشــی  هـــای  کــارگــاه  همچنین  او  دارد. 
اعضای  بــرای  جهان  سرتاسر  در  را  مختلفی 
کرده است. طی سه  جوان راه اندازی و برگزار 
کارگاه جهانی  گذشته نیکالس مسئول  سال 
بوده  جــوان  اعضای  شبکه  و  استعدادیابی 

کنون او ریاست هیات مدیره شبکه  است. ا
و  اســت  دار  عهده  را   IPMA جــوان  اعضای 
تجربه خود را در نقش رهبری اعمال می کند. 
که نیکالس مشغول فعالیت  در زمان هایی 
در شبکه اعضای جوان نیست، در دانشگاه 
مدیریت  درس  مطالعه  به  آلمان  کلن  شهر 
که  ارشـــد(  کارشناسی  مقطع  )در  بــازرگــانــی 
سازمان  و  هــا  شرکت  توسعه  روی  بــر  تمرکز 
او در حال  بر آن  ها دارد؛ مــی پــردازد. عــالوه 
زمینه  در   CEMS ارشــد  کارشناسی  مطالعه 
گرفتن  مدیریت بین الملل است و برای قرار 
کمیسیون  بیشتر در فضاهای بین المللی در 
)HEC( مدتی مشغول  پاریس  آمــوزش عالی 
شیمی  صنعت  در  ــون  ــن ک ا نــیــکــالس  ــود.  ــ ب
و  پــروژه  مدیر  عنوان  به   )Synthomer PLC(

کار است.  همچنین دارایی مشغول به 

مترجم
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Rebeka D.Vlahov.PhD )دکتر ربکا والهو( 
ریاست ارتباطات و سرپرست برنامه اساتید و مربیان بین المللی شبکه اعضای جوان

در بازه زمانی سال های2020-2018 ، بنیانگذار و ریاست سابق شبکه 
کرواسی و به عنوان عضوی از هیات مدیره بوده  کشور  اعضای جوان 
جوان  اعضای  المللی  بین  کمیته  در  شما  حضور  بــرای  ربکا  اســت؛ 
یاری خواهد رساند و شما را در تمامی مباحثات جلسات مجازی و 

کرد و  گردهمایی های شبکه های اعضای جوان راهنمایی خواهد 
آموزش و نظارتی مطلوب را از طریق اجرای برنامۀ اساتید و مربیان 
بومی تضمین خواهد  اعضای جــوان  بــرای شبکه های  المللی  بین 

نمود. 

Filipe Figueiredo )فیلیپ فیگوئیردو(
فیلیپ یکی از عالقمندان به مشارکت در حرفه مدیریت پروژه است. 
از سال 2011 میالدی به عنوان داوطلب، مشارکت خود را با این حرفه 
از  کشور پرتغال  کرد و چندین نقش در شبکه اعضای جوان  شروع 
جمله ریاست هیات مدیره، عضویت در هیات مدیره، مدیریت پروژه 
گرفت. فیلیپ مسئولیت بخش  و عضویت در تیم پــروژه را بر عهده 

نوآوری و جایزه ساالنه مدیر پروژه برتر جوان را در هیات مدیره جدید 
گرفت. به عنوان یک فرد  شبکه اعضای جوان IPMA برعهده خواهد 
حرفه ای، فیلیپ به عنوان مشاور مدیر پروژه و پورتفولیو با داشتن 
تجربه در حوزه های مختلف صنعت نظیر مدیریت فروش، بانکداری 

و مشاوره خدمات فعالیت می نماید.

Marija Todorovic )ماریا تودورویچ( 
ریاست بخش استعدادیابی و سرپرست مسابقات مدیریت پروژه

ماریا بنیانگذار و اولین رییس شبکه اعضای 
در  او  بــود.  صربستان  کشور   IPMA جــوان 
ــادی از  طــول ســال هــای مــدیــدی تــعــداد زیـ
رویــدادهــای شبکه  و در  را رهبری  ــروژه ها  پ
اعضای جوان در سطوح ملی و بین المللی 
ــه شــامــل مسابقات  ک ــرده اســـت  ــ ک شــرکــت 
مدیریت  المللی  بین  مسابقات   ،GeCCo

و  المللی  بین  آموزشی  هــای  کارگاه  و  ــروژه  پ
امثالهم می باشد. 

پـــروژه و سایر  مــاریــا اســتــاد درس مــدیــریــت 
علوم  دانشکده  در  مدیریتی  مرتبط  دروس 
در  اســت.  بلگراد  شهر  دانشگاه  در  سازمانی 
زیــادی  تــعــداد  او در  کــاری اش  طــول حرفه 
پروژه برای سازمان های مختلف، موسسات 

نهاد به عنوان  دولتی و سازمان های مردم 
مشاور، ارزیاب پروژه، استاد و مربی مشغول 
کار بوده است. همچنین ماریا تودورویچ  به 
های  زمینه  در  پژوهشی  مقاله   60 از  بیش 
کرده  منتشر  ای  پــروژه  مدیریت  و  مدیریتی 

است.
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Katia Sorochuck )کاتیا سوروچوک(
که بر روی مسابقات GeCCo تمرکز  کنون بیش از 5 سال است  کاتیا ا
کننده در این  کرده است؛ او ابتدا در سال 2013 به عنوان یک شرکت 
 YC کرد. سپس به عنوان سازمان دهنده بومی کار  مسابقات آغاز به 
و همچنین بخشی از تیم اصلی مسئول برای مدیریت هیات داوران 
مشغول بود و تیم اصلی را به مدت 3 سال رهبری و هدایت می کرد. 
کاتیا در سال 2017 سرپرست جایزه ساالنه مدیر پروژه برتر  همچنین 

جوان بود.

به  الکترونیکی است.  کاتیا در حوزه تجارت  فعالیت های حرفه ای 
 NexxtCommerce کارفرمایانش در شرکت عنوان یک مدیر پروژه او از 
کار آنالینشان، پشتیبانی و حمایت می کند.  کسب و  با توسعه و دوام 
باشگاه  نظیر  داوطلب  های  سازمان  سایر  به  را  وقتش  همچنین  او 

آلپاین اتریش و المپیک های ویژه، اختصاص می دهد.

کارجاالینن(  Suvi Karjalainen )ُسوی 
کنون در هیات مدیره شبکه اعضای جوان مشغول به فعالیت است. او سابقا سرپرست جایزه ساالنه مدیر پروژه برتر  از سال 2015 میالدی تا
که تمام  کارگاه های بین المللی شبکه اعضای جوان را ادامه خواهد داد و تضمین می کند  جوان و مدیر بازاریابی بود. ُسوی سرپرستی رویداد 
کنار همکاران خود، لذت  مدیران و متخصصان پروژه جوان می توانند از این رویداد بواسطه یادگیری، شبکه سازی و داشتن زمان طوالنی در 

ببرند.
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دکتر غالمرضا صفاکیش درحال اهدای جوایز مسابقات 
قهرمانی مدیریت پروژه 

بازدید اعضای Young Crew از پروژه اطلس مال

اولین گردهمایی شبکه اعضای جوان ایران

جلسه کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی

جلسه کمیته مدیر پروژه برتر

جلسه تدوین رویه ها
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