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محمد معهود؛
لیدر شبکه اعضای جوان ایران

رویاها به حقیقت می پیوندند؛
شبکه اعضای جوان-رشد و توسعه رهبران فردا

ــری شــبــکــه اعــضــای  ــی گ ایــــده اولـــیـــه شــکــل 
 جوان انجــــمن بیــــن المللی مدیریت پروژه
ســالــهــای  در   )Young Crew - IPMA(  
گردید.  مطرح  میالدی   2000 دهه  ابتدایی 
مقامات  توسط  که  لهستانی  دانشجوی  دو 
پــروژه  مدیریت  المللی  بین  انجمن  رسمی 
گرفتند  )IPMA( حمایت می شدند، تصمیم 
جوانان  بین  در  که  کنند  ایجاد  را  سازمانی 
عالقمند به مدیریت پروژه در سراسر جهان 
راستای  اول در  شبکه سازی نماید. مرحله 
یک  توسعه  و  تاسیس  هـــدف،  ایــن  تحقق 
منظور  همین  بــه  کــه  بـــوده  جهانی  شبکه 
اقدامات  بــرای   - نظامنامه  دستورالعملی- 
آتـــی آن بــه عــنــوان یــک مــرجــع در راســتــای 
مشترک  فرآیندهای  و  پایدار  اصولی  به  نیل 
گردیده است.  اعضای جوان IPMA طراحی 
مناظره های  و  تعامالت  نظیر  طــرح هــایــی 
کــارگــاه هــای آمـــوزشـــی، رقــابــت هــای  ــر،  مــوث
و  مجازی  مسابقات  دانشجویان،  قهرمانی 
باعث  برتر  جــوان  پــروژه  مــدیــران  شناسایی 
دانشجویان  باالخص  و  جوانان  تا  می شوند 
به  را  ــود  خ تجربیات  دنــیــا  نــقــاط  اقــصــی  در 
ک گذاشته و بر روی توسعه شبکه تمرکز  اشترا
تاالرهای  مانند  تعاملی  ابــزارهــای  نمایند. 
و  به چهره  گفتمان مجازی، جلسات چهره 

را  شبکه  اعضای   ... و  دوستانه  گفت  و  گپ 
کرده و در  قادر می سازد تا آزادانه ارتباط برقرار 
قالب تیم های چند ملیتی و حتی از طریق 
تیم ها  این  نمایند.  فعالیت  مجازی  محیط 
بــازه هــای  اعــضــای شبکه در  تــریــن  فــعــال  از 
زمانی معینی تشکیل شده اند و هدف آنها 
و  نظامنامه  محدودۀ  تعیین  کشوری  هر  در 
که منجر به ایجاد یک سند  توسعه آن است 
نهایی می شود. دستورالعمل موجود در این 
ایجاد  به  قــادر  را  شبکه  اعضای  نظامنامه، 
شاخه های ملی در کشور خود می کند. ظرف 
اعضای جــوان در  آیــنــده، شبکه  چند ســال 
از تشکل هایی متمرکز و غیر  کثر نقاط دنیا  ا
که در سطوح ملی  انتفاعی تشکیل می شوند 
فعالیت مستمر می نمایند. فلذا با نیم نگاهی 
به این چشم انداز خوش بینانه در آینده ای 
نه چندان دور، از دانشجویان و عالقمندان به 
مدیریت پروژه دعوت می نماییم تا به شبکه 
اعضای جوان ایران بپیوندند و نقشی فعال 
در فرایند توسعه شبکه ایفا نمایند. مواردی 
در  فعالیت  نــوآوری،  و  خالقیت  ترویج  نظیر 
تیم های بین المللی و همچنین تمرکز بر روی 
استثنایی  فرصتی  واقعی  مــوردی  مطالعات 
کــاربــردی  تجربیاتی  آوردن  دســت  بــه  بــرای 
کارفرمایی در  نیاز هر  مــورد  امــروزه  که  است 

افرادی  با  مالقات  امکان  می باشد.  صنعت 
با  مشترکی  دلــمــشــغــولــی هــای  و  عــالیــق  کــه 
همساالن،  بــا  تعامل  هــمــراه  بــه  دارنـــد  شما 
نیز  زمینه  این  در  ارشد  و مدیران  همفکران 
می تواند از دیگر مزیت های عضویت در این 
شبکه  ایــن  رو  پیش  آینده  در  باشد.  شبکه 
جهانی، هزاران نفر از مدیران پروژه جوان را 
خواهد  متصل  یکدیگر  به  جهان  سراسر  در 
کــه شــمــا نــیــز مــی تــوانــیــد یــکــی از آنها  نــمــود 
کشور استرالیا تا تایوان،  باشید. هر شبکه، از 
است.  یافته  سازمان  متفاوت  ای  شیوه  به 
را  خود  مشارکت  و  تجربیات  رویــدادهــا،  آنها 
که برای اعضای بومی مناسب  به شیوه ای 
در  که  کلیدی  نکته  می کنند.  خلق  اســت، 
که آنها  همه آنها مشترک هستند این است 
متعهد به رشد، یادگیری، توسعه و همیاری 
انجمن  هستند.  پـــروژه  مدیریت  حرفه  در 
رشد  ــرای  ب را  فرصتی  ایــران  پــروژه  مدیریت 
یک شبکه متمرکز برای متخصصان مدیریت 
کرده  گونه ای فراهم  کشور به  پروژه جوان در 
که نیازهای ملی در این زمینه را مرتفع  است 
این  بــه  پیوستن  بــرای  بنابراین  مــی ســازد. 
که می تواند تصمیمی مهم و ضروری  جرگه 
نداشته  تردید  شود،  محسوب  زندگیتان  در 

و من اهلل التوفیقباشید!
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گفت وگوی اختصاصی با 

کیش؛ کامیار صــفا
 از بیوگرافی تا نگاهی به

شبکه اعضای جوان

خود  از  بیوگرافی ای  ابتدا  مهندس،  جناب 
بفرمایید.

من متولد خرداد سال 1351 هستم. بخشی 
بخش  و  ایــران  در  را  متوسطه ام  تحصیل  از 
گــذرانــدم. مقطع  ایــران  را در خــارج  دیگری 
بهشتی  شهید  دبستان  در  را  خــود  ابتدایی 
کریم خان زند  )ترانه نو سابق( واقع در خیابان 
راهنمایی  مقطع  اول  ســال  کــردم.  تحصیل 
را به مدرسه البرز رفتم و مقطعی از آن را هم 
کشور بودم و نهایتا دیپلم ریاضی  در خارج از 
تهران  رازی  دبــیــرســتــان  از  را  خـــود  فیزیک 
کارشناسی  کــردم. همچنین مقطع  دریافت 
را در رشته مهندسی برق الکترونیک دانشگاه 
ارشد  کارشناسی  و  خــوانــدم  بهشتی  شهید 
الکترونیک  بــرق  مهندسی  رشته  در  را  خــود 

گرایش نیمه هادی به اتمام رساندم. 
بعد از اتمام تحصیل، فعالیت رسمی تدریس 
بــرق،   دانشکده  در   1376 ســال  از  را  ــودم  خ
گروه الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی آغاز 
کردم. به خاطر عالقه ای که به دنیای صنعت 
داشتم و از سویی باور داشتم که آموخته هایم 
ــی محک  ــع ــای واق ــی کـــار و دن بــایــد در بــوتــه 
کار  ک  ایرانی ها باید خا بخورد و به اصطالح 
را بخورم، همزمان با تدریس وارد پروژه های 
بسیار متفاوت  به دنیایی  پا  صنعتی شــدم. 
وارد  ابتدا  گذاشتم.  دانشگاه  چالش های  از 
شرکت های  بــزرگــتــریــن  از  کــه  شــدم  شرکتی 
فعال در زمینه انفورماتیک در ایران بود و در 
کردم؛ بعد  کار  بخش پژوهش - بازسازی آن 
که در زمینه طراحی،  وارد شرکتی دیگر شدم 

تدارکات و اجرای پروژه های پست های فشار 
قوی برق فعالیت داشت. 

از چه زمانی به مدیریت پروژه عالقه مند و 
وارد این حوزه شدید؟

کــردم، در  که در باال ذکر  پس از ترک شرکتی 
مشاور  مهندسین  شرکت  وارد   1379 ســال 
بــه عنوان  بـــرق،  ــامــوران شــدم و در بخش  ن
کار شدم. این شرکت  طراح برق مشغول به 
به  و  بـــود؛  ــروژه  پـ مختلف  سبدهای  دارای 
دپارتمان های  تمام  ماتریسی  آرایــش  خاطر 
گاه  ــراح،  طـ مهندس  عــنــوان  بــه  مهندسی، 
طراحی من بایستی روانه یک پروژه معدنی 
می شد، گاه پتروشیمی و گاه نفت و گاز. در آن 
که در جلسات پروژه و  سن برایم جالب بود 

کیش که ریاست Young Crew را در IPMA به عهده دارد، از اهداف و برنامه های این کمیته برای مدیران پروژه جوان در سراسر دنیا  مهندس کامیار صفا
می گوید. وی معتقد است ایران در بین سایر کشورهای عضو، وضعیت بسیار مطلوبی داشته و چنانچه با همین شتاب پیش برود، دست به خلق یک 
که از اعضای باسابقه هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران نیز محسوب می شود، در شرح زندگی نامه خود از دلیل  کیش  شگفتی خواهد زد. صفا
غ التحصیل رشته مهندسی برق- الکترونیک بوده، به دنبال یک سری اتفاقات در مسیر زندگی  که فار کیش  ورودش به این عرصه سخن می گوید. صفا

کیش را از دست ندهید: گوی خواندنی ما با مهندس صفا گفت و  اش، وارد دنیای مدیریت پروژه شده است. 

گفت و گو از
علی احدی

Young Crew به دنبال خلق ارزش برای 
جوانان است

شبکه اعضای جوان ایران، شگفتی ایجاد 
خواهد کرد

مصاحبه
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که پروژه داشت، دغدغه های  غ از صنعتی  فار
از  کم  پــروژه و مدیر مهندسی، بیش و  مدیر 
سایت  بــه  وقتی  سویی  از  بـــود.  جنس  یــک 
نزدیک  از  را  اجــرا  عظمت  و  می رفتم  پـــروژه 
که هماهنگی  کنجکاو بودم  می دیدم همواره 
چگونه  جزئیات  از  سطح  این  هدایت  بــرای 

امکان پذیر می شود. 
که از طفولیت به عرصه برق  باوجود عشقی 
و سپس مهندسی الکترونیک داشتم تصمیم 
پروژه ها  این  مدیریت  دنیای  وارد  که  گرفتم 
که مدیریت یک  شــوم؛ منظورم این نیست 
یکباره بسپارند!  بــه  نــوآمــوز  بــه مــن  را  پـــروژه 
کار خــوردن است. رفتم و  ک  منظورم باز خا
موضوع را ابتدا با سرپرست وقت بخش برق 
و سپس با یکی از مدیران ارشد شرکت مطرح 
کردم و نیت، عالقه، سطح انتظار و هدفم را 
گفتم. نمی دانم چرا )که البته االن تا  برایشان 
گفتند باید حداقل  حدودی می فهمم(، ولی 
ده سال در بخش مهندسی عمر بگذرانم تا 
بتوانم وارد اولین پله این سفر شغلی بشوم. 
روی هدفم متمرکز بودم ولی تغییر شغل، با 
با  شرکتی  ترک  خوب،  نسبتا  حقوق  داشتن 
گویی  محیط دلچسب بسیار سخت بود. تو 
که  بر روی لبه تیغ تصمیم بودم. به یاد دارم 
پدرم به من یک کتاب کوچک و کم حجم داد 
گفت آخر هفته یک روز تنها بنشین و این را  و 
بخوان و تمام کن؛ من به تو هرگز نخواهم گفت 
که کدام مسیر صواب است؛ این تو هستی که 
مشورت  تو  به  فقط  من  و  می گیری  تصمیم 
که فکر می کنم، می بینم برای  می دهم. االن 
که برای فرزندش  یک پدر چقدر سخت بوده 
با راهنمایی غیرمستقیم  اعمال نظر نکند و 
که راه درست را بیابد.  کند  موجباتی فراهم 
کتاب  این  و داستان سرای  نویسنده  از  من 
می ترسم.  کتاب  ایــن  از  هــم  و  ممنونم  هــم 
کردم.  چون هر بار آن را خواندم شغل عوض 

گونه ای نبود مگر: "چه  کتاب، روایت قصه  آن 
کرد 1 ". چند روز بعد به  کسی پنیر مرا جابجا 
امید وارد شدن به محیط مدیریت پروژه ها 
کمال تعجب خودم و همکاران نزدیکم  و در 

کردم.  شرکت ناموران را ترک 
نام  به  دیگری  شرکت  وارد  مــاه  چند  از  بعد 
تهران رایمند 2 شدم. در ابتدای ورود به عنوان 
گرفتم. نمی دانم  دستیار مدیر مهندسی قرار 
خداوند چه مقرر فرموده بود ولی بعد از چهار 
که دستیارش بودم از ایران رفت و  ماه فردی 
می بایست این فرصت را مغتنم می دانستم و 
سکان مهندسی آن پروژه را هدایت می کردم. 
مدیرعامل این شرکت فرد فهیم و مدبری بود 
)و همچنان هست( که با بردباری اشتباه های 
مرا اصالح و تحمل می کرد و فرصت یادگیری 
کارکنان  ــرای همه  ب بلکه  مــن  ــرای  ب تنها  نــه 
آن  در  که  دارم  یاد  به  می کرد.  فراهم  شرکت 
کارت اعتباری  زمان برخی از بانک های ایران 
ــارت شخصی  ک خــارجــی مــی دادنــد و او یــک 
برای خودش داشت. به منشی خود سپرده 
گر کسی کتاب مرتبط با مدیریت پروژه  بود که ا
کتاب را بگیر تا برای  می خواهد، مشخصات 
شرکت بخریم و وی بتواند از آن استفاده کند. 
گمان می کنم در آن زمان تازه برخی از صنایع 
همچون شرکت ملی پتروشیمی با راهنمای3 
شرکت  مدیر  بــودنــد.  شــده  آشنا   PMBOK
و  به خــوانــدن  از روی عالقه شخصی شــروع 
شدت  به  و  کــرد  آن  حواشی  علوم  گیری  فرا
او شروع  که هم پای  را تشویق می کرد  همه 
اطالع  )ولــی  می کنم  فکر  کنیم.  خواندن  به 
که مدرک4  دقیق نــدارم(، او اولین نفری بود 
گرفت. باور به درک و  PMP خود را در ایران 
که تمامی منابع آموزشی  کرد  فهم او آنچنان 
نهادم.  گام  مسیر  همین  در  و  گرفتم  او  از  را 
می کرد  بهانه  را  موضوعی  هر  که  دارم  یاد  به 
را  همکاران  دیگر  و  من  مطالعه  پیشرفت  تا 

کسوت  گفت، بقا در  جویا شود. روزی به من 
مدیر مهندسی پروژه و ارتقا به مدیریت پروژه 
وگرنه  اســت   PMP مـــدرک  گرفتن  مستلزم 
برق.  مهندسی  بخش  همان  به  برمی گردی 
محقق  را  من  آرزوی  نهایتا  او  انگیزش  هنر 
یادکردن  گرفتم. شاید  را   PMP مــدرک  و  کرد 
افــق دیــد یک مدیر بجا باشد هر چند به  از 
بیوگرافی من مربوط نمی شود. به مدیران و 
کارشناسان اش می گفت وقتی برای شرکت در 
آزمون می روید، چنانچه قبول شدید، چند 
روزی را با خانواده تان برای استراحت در آن 
کشور و با خرج شرکت باشید و این را به عنوان 
کنید؛ این  هدیه قبولی از سوی شرکت قبول 
افزون بر پوشش هزینه امتحان، هزینه سفر و 

هزینه اقامت بود.
براساس گزارش مقایسه ایPMI 5 که در نشریه 
منتشر   2004 ســال  ژانویه  در   PM Network
که  شد، در آن زمان ایران 7 نفر PMP داشت 
گــزارش قاعدتا من یکی از آنها  بر اساس این 
بودم. به تالش مدرسین زحمتکش و کوشای 
این حوزه )که شاید اجازه داشته باشم خودم 
ببینم(، مطمئنا در حال  آنها  گــروه  در  نیز  را 
که  حاضر باالی 1500 نفر PMP در ایران داریم 
معتبر  و  شده  تمدید  فعال،  گواهینامه شان 

است و امیدوارم بسیار بیشتر. 

شما سابقه درخشانی نیز در صنعت نفت 
گاز دارید... و 

که نمی دانم و این  واهلل صفت "درخشان" را 
لفظ آنقدر کیفی است که نمی توانم خود را در 
گسترده آن بیابم. ولی آنقدر  جایی از طیف 
می دانم که لطف خداوند برای ایجاد موجبات 
یادگیری همواره شامل حالم بوده است. من 
در زمان فعالیت در شرکت تهران رایمند، وارد 
صنعت  باالدستی6  پروژه های  مدیریت  تیم 
نفت شدم و در ابر پروژه های بزرگی بودم. در 
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کثرا مشارکت شرکت های ایرانی  آن زمان ساختار حقوقی پروژه ها ا
کم نظیری  با شرکت های خارجی بود و این برای فرصت یادگیری 
را فراهم می کرد تا با متودولوژی و ترجمان همه آموخته های خود 
توسعه  طــرح  همچون:  پــروژه هــایــی  بیابی.  موفق  و  عینی  مثال 
میدان نفتی دارخوین )فاز 1 و 2(، طرح S/E PVC پتروشیمی اروند 

و نهایتا طرح توسعه میدان نفتی آزادگان7. 
عالقه به تدریس باز من را پای تخته برد و این بار در دوره های میان 
مدت و تحصیالت تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی سعی در ارائه 
کالسیک مدیریت پروژه داشتم.  تلفیقی تجربه عملی با آموزه های 
گرفتم و باز آن  پس از تالطم های پروژه، تصمیم به قطع همکاری 
کتاب و.... تا تصمیم به تاسیس شرکت گرفتم که با یکی از دوستان 
کار را در اوایل سال 1387 انجام دادیم و شرکت  بسیار خوبم این 
آمــوزش  و  مــشــاوره  محصوالت  با  داتیس  مدیریت  ســرآمــدســازان 

کرد. کار  مدیریت پروژه شروع به 

چه شد که با انجمن مدیریت پروژه ایران وارد همکاری شدید؟
من از دور اول هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان 
که انتخابات سومین  عضو در انجمن حضور داشتم و از سال 1388 
دور هیات مدیره انجمن برگزار شد، به خاطر لطف و اصرار تعدادی 
بین  در  که  بــود  جالب  برایم  و  شــدم  مدیره  هیات  نامزد  رفقا،  از 
اعضای صنعت )2 نفر از 9 نفر هیات مدیره( رای باالیی هم آوردم. 
در رای گیری میان اعضای منتخب هیات مدیره، مسئولیت دبیری 
انجمن را عهده دار شدم و از نیمه دوم سال 1389 مسئولیت کمیته 
کار سختی بود ولی با حمایت بی  جایزه پروژه برتر را هم پذیرفتم. 
رقم  انجمن  برای  ریشه دار  محصولی  کمیته،  وقت  اعضای  دریغ 
خورد. البته تالش اولین دور رئیس کمیته جایزه را برای شکل گیری 
و آغاز این فرایند فراموش نشدنی و ستودنی ست. هنوز هم بعد از 
که نشانگر زنده بودن  کار و فراز و فرودهای مختلف  نزدیک 10 سال 

یک انجمن )یا هر موجود دیگری( است، آن را دوست دارم.

دکتری  دنــبــال  بــه  شما  کــه  باشد  جالب  خیلی ها  بــرای  شاید 
PhD در  آمــار  که این روزهــا  پــروژه نرفته اید. درحالی  مدیریت 
ایران رو به افزایش بوده است. با توجه به اینکه امروزه در دنیا 
از  بیش  گاه  حرفه ای،  گواهی نامه های  اخذ  سمت  به  اشتیاق 

اخذ مدرک دکتری است، توصیه شما، کدام راه است؟
هدف  دو  به  رسیدن  بــرای  جدا  وسیله  دو  گواهی نامه،  و  دکتری 
مختلف هستند و قیاس این دو وسیله بسیار دشــوار و در برخی 
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ــت. در جــوامــع  ــ ــ شـــرایـــط غــیــر مــمــکــن اس
گواهی نامه  گرفتن  می بینم،  بین المللی 
حــرفــه ای یــا دکــتــری یــک تصمیم شخصی- 
که غالبا شما بــرای رفتن به دو  شغلی بــوده 
کسی  کرد.  مقصد متفاوت انتخاب خواهید 
گرفتن دکــتــری مـــی رود، آتش  کــه بــه دنــبــال 
که به دنبال علم، تحقیق، بودن  درونی دارد 
لب مرز دانش و حتی جابجایی آن می رود. 
تمام دغدغه کاری اش، کشف واقعیتی جدید 
و ارائه خالصانه آن در قالب مقاله، سخنرانی یا 
که از مدیر ارشد  کالس درس است. هنوز  در 

آن سازمان یاد می کنم، فارق 
اخــالقــی اش  خــصــوصــیــات  از 
)کـــه هــمــچــون اثـــر انــگــشــت، 
را  او  اســـت(،  فــرد  هــر  یکتای 
که در  مدیر فهیمی می دانم، 
از  نسلی  خـــود،  بضاعت  حــد 
پـــرورش و هدایت  را  جــوانــان 
فاصله  سنتی  نگاه  از  که  کــرد 
دنیای  کــه  بدانند  و  بگیرند 
ــای  ــواســـت هـ خـ و  امـــــــــروزی 
پــروژه  یــک  مدیریت  از  نوین 
اینکه  بــرای  در چیست. پس 
ــرورش دهید،  پـ را  ــراد  افـ یــک 

ایستاده  دکــتــری  سکوی  روی  نباید  حتما 
و  وسیله  بهترین  گرفتن،  دکــتــری  باشید. 
شغلی  شــخــصــی-  تصمیم  ــریــن  ت مــنــاســب 
ــال و  ــ ــزرگ آم ــ ــه حــجــم ب ک ــت  کــســی س ــرای  ــ ب
آرزوهـــایـــش اســتــادی دانــشــگــاه و ســرآمــدی 
کار پیدا  علمی باشد. اما به خاطر اینکه فعال 
یا  با درآمــد خــوب نیست،  کــار  یا  نمی شود، 
برای تعویق خدمت مقدس سربازی بروم تا 
ته خط و دکتری بخوانم تا خطی ارزنــده نیز 
کنم، عین اشتباه است.  به رزومــه ام اضافه 
دامنه موفقیت و جاده آن محدود به مسیر 
گواهینامه های  کسب دکتری نیست. امروزه 

شده اند  اهمیت  با  بسیار  دنیا  در  ای  حرفه 
رزومه ها  تمام  خام  الگوی  می بینید  که  چرا 
بخش تحصیالت و نیز بخش دیگری به نام 
گواهی نامه های حرفه ای دارند. حتی مطلعم 
به  وقتی  بین المللی  بـــزرگ  شــرکــت هــای  در 
این  با  نیرو هستند، می گویند  دنبال جذب 
الزام رعایت  که در اختیار داریم و  بودجه ای 
چارچوب پرداخت نظام حقوق دستمزد آن 
کشور، قادر به جذب دکتری نیستیم و اساسا 
کارشناس  یا  کارشناس  یک  جذب  با  شاید 
کز آموزشی خود بفرستند تا  ارشد، او را به مرا

آموزش هایی ببیند که مورد نیاز آن سازمان/
 GE ایــربــاس،  بوئینگ،  وقتی  باشد.  شغل 
دکتری  لزوما  کنند،  جذب  نیرو  می خواهند 
برق، مکانیک یا هوانوردی نمی گیرند. ممکن 
کنند  اســت یک فــوق لیسانس بــرق جــذب 
که نیاز دارد، مثل  و تخصص های خاصی را 
الکترونیک سامانه هوانوردی و رادار مربوط 
سامانه های خود را به او آموزش دهند. حتی 
در گپ و گفت های دوستانه برخی از آن هایی 
که به دلیل  کرده اند می شنویم  که مهاجرت 
ــا مشکل جـــذب مــواجــه  ــری ب ــت ــن دک ــت داش
گر مدارک دانشگاهی خود  شده اند )خصوصا ا

را از آن کشور نگرفته باشند و در کشور دیگری 
گاه مجبور می شوند  کرده باشند(.  تحصیل 
بگویند، مدرک دکتری ما را در رزومه مان در 
نظر نگیرید و مرا با همان چارچوب حقوقی 
یک کارشناس ارشد جذب کنید و اصطالحی 

بنام Over Educated بودن دارند. 
گــرفــتــن شــمــا را به  ــتــری  ــزومــا دک بــنــابــرایــن ل
لحاظ مسیر شغلی تضمین نمی کند مگر به 
کز  دانشگاه، عضو هیات علمی شوید و در مرا
گیرید. این دو  پژوهشی اندیشه خود را بکار 
ممکن  نفر  یک  اســت.  متفاوت  کامال  مسیر 
به  هفته  آخــر  که  بخواهد  اســت 
نفر هم  ــرود و یک  ب کویر  ــدن  دی
اسالم-خلخال.  جاده  دیدن  به 
و  دارد  را  خــودش  زیبایی  دو  هر 
بگوید  نمی تواند  هم  کس  هیچ 
رفت  دیگر  مسیری  یکی  آن  چرا 
کم  و  را خرد  او  انتخاب مسیر  یا 
دکتری  مسیر  بــشــمــارد.  مــقــدار 
وجــود  و  تــدریــس  طعم  معموال 
دارد  را  عــلــم  بـــا  مــــدام  ــاط  ــبـ ارتـ
کــار و صنعت لزوما  ولــی دنــیــای 
آموخته ها  از  حجم  آن  نیازمند 
وارد محیط  که  افــرادی  نیست. 
کار صنعتی می شوند، همگی تایید می کنند 
پیچیده  مسائل  ریاضیات،  از  حجم  آن  که 
عملیات،  در  تحقیق  مهندسی،  ریاضیات 
جبر خطی، انتگرال، مشتق، دیورژانس و... 
ــدارد. دنیای  ن کار صنعتی وجــود  در دنیای 
که  مــهــارت هــایــی مــی خــواهــد  گـــاه  صنعت 
اساسا و متاسفانه در دروس دانشگاهی آن 
کره، مثل  را تدریس نمی کنند؛ مثل هنر مذا
مهارت تعامل با انسان ها، مثل ظرافت های 
و  بین المللی  و  ملی  فضای  در  قـــرارداد  عقد 

صدها هنر و تکنیک دیگر....
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ــه حــضــور شــمــا در  ــم ب ــردازی ــپ ــا ب امـ
انجمن بین المللی مدیریت پروژه. 
ابتدا از ورودتان به IPMA بگویید.

انجمن مدیریت پروژه ایران در زمان 
به  را  مستنداتی  دوم  مدیره  هیات 
که به عنوان عضو  کــرد  ــه  ارائ  IPMA
از ســپــری شـــدن دو  بــعــد  مــوقــت و 
گذار، به عنوان عضو دائم  سال دوره 
برگزاری  از  IPMA شناخته شد. بعد 
که فکر می کنم یاد آن  دور دوم جایزه 
برای همه یاران انجمن همواره زنده 
خواهد ماند، به پیشنهاد و حمایت 
اعضای وقت کمیته جایزه )که همواره 
راهنمایی های  و  حمایت ها  مدیون 
تصمیم  هــســتــم(،  بـــی دریـــغ شـــان 
گرفتیم برای مراسم جشن دور سوم از 
یک یا دو نماینده IPMA برای حضور 
در مراسم جشن دعوت کنیم. این دو 
نفر دعوت انجمن را پذیرفتند و بعد از 
بازگشت شان، با انجمن مکاتبه کردند 
که در انتخابات  کردند  و از من دعوت 
جایزه  بخش  مدیره8  هیات  اعضای 

انجمن IPMA وارد شوم. با شناخت 
کنفرانس های  در  کــه  کمی  و  بیش 
IPMA داشتم، در آن انتخابات پیروز 
شدم و از سال 2012 تا آخرین زمانی 
کمیته وجــود داشــت در آن  که ایــن 
کردم. یک سال و نیم پیش  فعالیت 
گزینش دو عضو هیات مدیره  نوبت 
بود.  رسیده  فــرا   IPMA خــود  اصلی 
مدیره  هــیــات  حمایت  و  محبت  بــا 
وقت انجمن، نام من برای شرکت در 
نام ها  شد.  ارســال  انتخاباتی  رقابت 
و سوابق شان در هیات مدیره وقت 
واجــد شرایطی  و  بررسی شد   IPMA
و منتظر  گرفت.  قرار  قبول  من مورد 
در  کــه  بــودیــم  عمومی  مجمع  رای 
در   )2017( گذشته  سال  سپتامبر  در 
دو  مــی شــد.  بــرگــزار  قزاقستان  کشور 
کرسی آزاد و چهار نامزد واجد شرایط. 
کشور پرتغال  نهایتا من و یک فرد از 
انتخاب شدیم تا دوره مسئولیتمان 
شـــود.  آغــــاز   2018 ــال  ســ ژانـــویـــه  از 
که هیات مدیره  همچون الگوی ما، 

تصمیم می گیرد که فرد انتخاب شده 
کدام حوزه ایفای نقش نماید، دو  در 
حوزه  آموزش - تحصیالت9 و مدیران 
جوان10 عالوه بر مسئولیت های هیات 

مدیره ام بر عهده ام گذاشته شد. 

کــشــور عضو  ــال حــاضــر چند  در ح
IPMA هستند؟

هستند   IPMA عضو  کــشــور  هفتاد 
آیــنــده  هفته  عــمــومــی  مجمع  در  و 
دیگر  کشور  یک  می شود  پیش بینی 

به این خانواده اضافه شود.

Young Crew با چه هدفی ایجاد 
را  برنامه هایی  چــه  و  اســت  ــده  ش

دنبال می کند؟
و  بــســیــار خـــاص  ــگــاه  ن یـــک   IPMA
گروه جوانان دارد چرا  متمرکزی روی 
با   ،IPMA بقای  و  پایداری، رشد  که 
تمرکز روی همین گروه صورت خواهد 
سنگینی  بسیار  مسئولیت  گــرفــت. 
گر  ا و  گذاشته اند  من  دوش  روی  را 

IPMA یک نگاه 
ــار خــــاص و  ــی ــس ب
روی  مـــتـــمـــرکـــزی 
گروه جوانان دارد 
پایداری،  که  چــرا 
ــای  ــقـ بـ و  رشــــــــد 
تمرکز  با   ،IPMA
گروه  همین  روی 
صـــــورت خــواهــد 

گرفت.

مصاحبه

AMBo: Award Management Board  .8
Education & Training  .9

Young Crew  .10
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نباشد،  موضوع  ایــن  به  حواسمان 
افراد جوان و مستعد ممکن است به 
راحتی از کنار ما بگذرند. رفتار جوانان 
ــه نــیــازهــای  ــگــوی پــاســخ گــویــی ب و ال
در  بــشــدت  شغلی شان  و  ــه ای  ــرف ح
از  را  نیازهایشان  اســت.  تغییر  حــال 
پالتفرم های مختلف پاسخ می دهند 
و لزوما الگوی عضویت در یک هسته 
ــشــورهــا دیــگــر  ک ــه ای در هــمــه  ــرفـ حـ
شده اند؛  تغییرپرست  نــدارد.  کارایی 
ــذا تــوجــه ویـــژه بــه حفظ و افــزایــش  ل
سطح  در  گیر  فرا الــگــوی  یــک  بــا  آنها 
کاری بسیار سخت است  بین المللی 
کردن  "فکر  بــرای خود من همواره  و 
خارج از جعبه" و نقد مدام باورهایی 
حق  پــرداخــت  همچون:  سنتی ای 
تور  ایجاد  سخنرانی،  ارائــه  عضویت، 

تفریحی-علمی و ... را می طلبد. 
حال  در  جــوانــان  بین المللی  کمیته 
 IPMC، :حاضر محصوالتی همچون
جوان  پــروژه  مدیر  گزینش   ،GeCco
برتر و همایش های سالیانه جوانان، 
محیطی  تغییرات  با  امــا  دارد.  را   ...
کـــردم، به  ــاال بــه آنــهــا اشـــاره  کــه در ب
که  موارد دیگری نیز فکر می کنیم چرا 
که شاید دانشجو باشند،  اعضای ما 
گر ما  کار شوند. ا می خواهند وارد بازار 
چیزی مثل irantalent داشته باشیم 
و تبدیل به international talent کنیم 
که  کسانی  تا دست اعضا را در دست 
به دنبال متخصصین جوان مدیریت 
بــگــذاریــم، یــک ارزش  پـــروژه هستند 
گر  ا کرده ایم. معتقدیم  ایجاد  افزوده 
شــود،  انــجــام  فعالیت هایی  چنین 
یــاران IPMA و همراهی آنها را  بقای 
کرد. از همین رو هر  تضمین خواهد 

 IPMA عضو  می خواهد  که  کشوری 
که ظرف مدت  کند  شود باید تعهد 
را  خــود  جــوانــان  کمیته  مشخصی، 
نیز شکل دهــد چــون به ایــن نتیجه 
پایگاهی در یک  گــر  ا کــه  رســیــده ایــم 
ــجــاد شـــد، بــایــد پـــایـــداری و  کــشــور ای
محقق  ایــن  و  باشد  داشــتــه  مانایی 
ــا سخت کوشی  ب مــگــر  نــخــواهــد شــد 
امر  ایــن  ناپذیر نسل جـــوان.  وصــف 
دوم  روز  در  کـــه  ــوده  ــ ب مــهــم  آنـــقـــدر 
که در شهر  رو  مجمع عمومی پیش 
برگزار خواهد شد، یک  ژانیرو  ریو دو 
بین  هم اندیشی  و  همفکری  کــارگــاه 
تا  کرد  خواهم  برگزار  عضو  کشورهای 
ببینیم: جوانان شان چه می خواهند 
کدامین رفتار  و در زندگی شغلی خود 

را پیش گرفته اند؟!
این   IPMA فعلی  کــالن  اســتــراتــژی 
که بــرای نسل جــوان، ارزش11  اســت 
 IPMA که کند. حال، مدلی را  خلق 
می تواند  می دهد،  ــه  ارائ کشورها  به 
کشور  به فراخور فرهنگ و عادات هر 
ــود. به  ــ ــاده ش ــف ــت ــق و ســپــس اس وفـ
ایجاد  کــاریــابــی  بنگاه  مــثــال  عــنــوان 
می شود و از طرفی دسته بندی های 
تخصص مدیریت نیز معرفی می شود 
ــار را بـــر اســـاس  ــ ک تـــا افـــــراد جـــویـــای 
)مدیریت  تخصصی شان  رشته های 
مدیریت  پـــروژه،  مدیریت  ســاخــت، 
رده هـــای  ایــن  در   ).... و  مهندسی 
همچنین  کند.  طبقه بندی  شغلی 
ــن مــوضــوع  ایـ ــال حــاضــر روی  ــ درحـ
برای  برنامه ای  چه  که  می کنیم  فکر 
و  باشیم  داشته  دبستانی  نونهاالن 
چطور توانمندی های مدیریتی مثل 
مدیریت هزینه را به آن ها بیاموزیم. 

که همه ما با پول توی جیبی  کاری 
و  می کردیم  خــود  ماهانه  یا  هفتگی 
آرزوی  پولمان،  شــدن  جمع  از  بعد 
مغازه  آن  از  را  خـــود  ویــتــریــن  پشت 

می خریدیم. 
ــا مــثــال امــکــانــاتــی بــرایــشــان در نظر  ی
دانشجویی  مثال  عنوان  به  بگیریم. 
مدیریت  کنفرانس  در  مــی خــواهــد 
کند؛  شــرکــت  ترکیه  کــشــور  در  پـــروژه 
ــد بــا یــک شــرکــت/ ــوان انــجــمــن مــی ت
کند  ــس هــواپــیــمــایــی صــحــبــت  ــ آژانـ
انجمن  عضو  ــعــدادی  ت بــه  بگوید  و 
شود.  ایجاد  انگیزه  تا  دهــد  تخفیف 
اما این ها مستلزم منابع مالی است. 
ترکیب  در  مسئولی  حاضر  حــال  در 
بین المللی  کمیته  ــره  ــدی م هــیــات 
برای  متعهد  که  دارد  وجــود  جوانان 
پاالیش ایده های نو12مسئول نوآوری 
از ایده های برگرفته شده از جلسات 
از  طــوفــان ذهــنــی و... اســـت. پــس 
پــردازش و ایجاد یک طرح توجیهی 
در  و  مــدیــره  هــیــات  بــه  را  آن  محکم 
صورت تصویب ایشان برای رای گیری 
از آن  تا  مــی آورنــد  در مجمع عمومی 
 IPMA پس به عنوان محصول رسمی

در بخش جوانان قلمداد شود. 

ارزیابی شما از Young Crew ایران 
 IPMA کشورهای عضو بین سایر 

چیست؟
کمیته  مــیــان  در  ایـــران  بگویم  بــایــد 
در  حتی  کــه  کشورها  سایر  جــوانــان 
فوق العاده  گــاه  ایمیل  دادن  پاسخ 
لخت و سخت عمل می کنند، بسیار 
ایــران  دارد.  شایانی  و  خــوب  شرایط 
به  را  خــوب  بسیار  ــورد  م دو  کنون  تا

کــالن  اســتــراتــژی 
 IPMA ــلـــی  ــعـ فـ
کــه  ایــــــن اســــــت 
برای نسل جوان، 

ارزش خلق کند.

می تواند   IPMA
بـــــــــه فــــــــراخــــــــور 
فرهنگ و عادات 
کــشــور وفــق و  هــر 
ســپــس اســتــفــاده 

شود.

مصاحبه
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 Young و  اســت  کــرده  اثبات   IPMA
مـــورد  ســومــیــن  کـــه  مـــــی رود   Crew
باشد. دو مورد قبلی، مربوط به حوزه 
اینکه  اســت.  جایزه  و   certification
امروزه پروژه ها اوال با جایزه مدیریت 
پروژه آشنا هستند و به مجرد امکان 
ــودن ارائـــه پــروژه شــان در این  پذیر ب
نشان  می کنند،  نام نویسی  رقــابــت 
وســـواس  و  حفظ  ســخــت کــوشــی،  از 
فرایندهای  داشــتــن  نگه  ســالــم  در 
کمیته  که در  انجمن دارد. می شنوم 
اعضای جوان انجمن نیز، ایده های 
مــی شــود؛  مــطــرح  جالبی  و  خالقانه 
منتظرم  کــه  عکاسی  مسابقه  مثل 
در ایران اجرا شود و نتیجه اش را به 
 Young Crew مدیره  هیات  اعضای 
ایـــده پیوند هنر و  ــن  ای ارائـــه دهـــم. 
مدیریت پروژه در بین اعضای جوان 
گروه با دیگر انجمن های هنری/ این 
آینده  تقویت می کند. در  را  حرفه ای 
که  زمینه آشنایی هنر هفتم )سینما 
با انجمن فراهم  سراسر پروژه است( 
از  نیز  ایــشــان  خــواهــد شــد و ای بسا 
انجمن  محصوالت  و  دستاوردهای 
که  تهیه کنندگان  کنند؛  اســتــفــاده 
پــــروژه هستند،  مـــدیـــران  هــمــچــون 
حــرفــه ای  گــواهــیــنــامــه هــای  دارای 
شــونــد. پــروژه هــای ســریــال ســازی به 
مسابقه مدیریت پروژه برتر راه یابند. 
در این سو به جای آنکه پروژه را فقط 
در پاالیشگاه، نیروگاه، پی ریزی، تیر، 
ستون، بتن ببینیم، با عرصه دیگری 
آشنا مــی شــویــم. طــراحــان ســـوال ما 
افراد دیگری هم خواهند شد یا الاقل 
طبع سواالت آزمون مان را بایستی به 
مشتریان مان  وسیع تر  طیف  فراخور 

ــرای  ب پــــروژه  ــاب  ــ ارزیـ ــم.  ــی تغییر ده
نیاز  سینما  صنعت  با  آشنا  و  سریال 

خواهیم داشت و....
جــوانــان  کمیته  معتقدم  بــنــابــرایــن 
بسیار  ــران  ای ــروژه  پ مدیریت  انجمن 
کــرده و عملکرد پرشتابی  خوب آغــاز 
دارد و فقط امیدوارم دچار گرفتاری ها 
کنار  گوشه  کــه  فکری هایی  کوته  و 
نگردد.  می شود  دیــده  انجمن های 
که: "در موضوع فالن اسم  مثل این 
آنقدر  ــود؟"  ــی ش مــطــرح م کسی  چــه 
ــقــدر سکو بــرای  ایـــده هـــای زیــبــا و آن
ایستادن در این زمین بکر وجود دارد 
که از قدر شمارش برون است. واقعا 

حیف خواهد شد. 

در  انگیزه  ایجاد  برای  راهکاری  چه 
کمیته جوانان انجمن  بین اعضای 

مدیریت پروژه ایران دارید؟
ــون سبد  ــ ــت چ ــ ســـــوال ســخــتــی اس
ــــذت شــخــصــی- شــغــلــی آدم هـــــا با  ل
از  برخی  زیادی دارد.  تفاوت  یکدیگر 
ــراد مقام پرستند و دوســت دارنــد  اف
برخی دوست  اسم شان دیده شود. 
کوهی  دارند همواره از آن ها به عنوان 
از معلومات و توشه عظیم دانش یاد 
شود ولی بر روی سکوی حرف زدن و 
تعامل با افراد ظاهر نشوند. اسم شان 
که  ــد  ــان آیـ ــ ــا وقــتــی بــه زب نــبــاشــد امـ
موقعیتی سخت پیش آمده و ناجی 
شــونــد.  مــحــســوب  مشکل  حـــالل  و 
برخی نیز شاید دوست داشته باشند 
دری تازه بگشایند و مشتری، حامی، 
کمیته  سازمانی جدید برای پیوند به 
کنند و عمری بگویند  جوانان معرفی 
کردم.  که این را محقق  این من بودم 

یعنی یخ شکنی یا سدشکنی عظیم 
ــرصـــورت ســبــد لــذت  ــاشــنــد. در هـ ب
کمیته  اینکه  اســت.  افــراد، متفاوت 
ــاری مــی تــوانــد بکند  کـ ــان چــه  ــوان ج
داشته  جذابیت  اعضایش  بـــرای  تــا 
باشد، می توانم در حد بضاعت فکر و 
اندیشه ام این راهکار را بدهم: اینکه 
اعضای کمیته جوان اینطور انجمن را 
که بعد از اتمام دوران جوانی  ببینند 
اعضای  بین  در  گرفتن  قـــرار  و  خــود 
میان سال، با یک انجمنی مواجه اند 
کمیته آمــوزش، پژوهش، جایزه،  که 
جایی  پیوند  وقتی  دارد.  گواهینامه 
کنیم،  مثل صنعت با انجمن را زیاد 
دانــشــگــاه نــیــز بـــه انــجــمــن نــزدیــک 

ــای  ــضــ ــه اعــ ــکـ ــبـ شـ
کارش  جــوان ایــران 
را بسیار خوب آغاز 
عــمــلــکــرد  و  کــــــرده 
گر  ا دارد.  پرشتابی 
ــا هــمــیــن شــتــاب  ــ ب
ادامه دهد، شگفتی 

خلق خواهد کرد.
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می شود. به هر حال انجمن مدیریت 
ایران به عنوان انجمن علمی  پروژه 
ثبت شده است. اساتید دانشگاه در 
رشته مدیریت پروژه اینجا هستند و 
کنار انجمن حضور دارد  دانشگاه در 
و این در خطوط اساسنامه انجمن 
با استواری تمام تضمین شده است. 
انجمن  با  را  ارتباط صنعت  گر  ا پس 
مالی  بنیه  آرام  آرام  کــنــنــد،  بــرقــرار 
انجمن،  و  یافته  افزایش  نیز  انجمن 
پایدار می ماند. پایداری آن نیز برای 
گر روزی انجمن از لحاظ  همه است. ا
مالی به مضیقه بیفتد، شروع می کند 
کردن از خدماتش و این یعنی  کم  به 
نابودی؛  ســرازیــری؛  تدریجی؛  افــول 
رخوت؛ ناامیدی و ده ها کلمه مشابه 
می کنم  فکر  بنابراین  دیــگــر.  منفی 
خوب  بسیار  شبکه  اعــضــای  ــرای  بـ
که به صنعت کشور یادآور شود  است 
در  تجربی  علمی-  توشه  چنین  که 
داخل کشور وجود دارد. در کنفرانس 
مدیریت پروژه بارها دیده ام که برخی 
باز و متعجب جلوی غرفه  با دهــان 
انجمن می ایستند و می پرسند اینجا 
کجاست؟! مگر ما انجمن  مربوط به 

این حرفه را داریم؟!
انجام  را درســت  کــارمــان  ایــن یعنی 
نداده ایم یا به تمامی انجام نداده ایم. 
که اعضا می توانند انجام  کار دیگری 
کمیته  که به رئیس  دهند این است 
خدمات  از  جــوان هــا  تا  کنند  کمک 
شوند.  بهره مند  بیشتری  اجتماعی 
برایتان خنده دار  کمی  ممکن است 
بــاشــد امـــا مـــی دانـــم درحــــال حاضر 
به  می کنند.  کــار  موضوع  ایــن  روی 
یــک مزیت  کــه  مــثــال بیمه  عــنــوان 
اجتماعی است. گمان می کنم رئیس 

کار  کمیته جوانان روی این موضوع 
از  تخفیف  اعــضــا،  بـــرای  کــه  می کند 
کند. یا مثال فست فود  بیمه دریافت 
کرده و با آن ها  خوب هر شهر را پیدا 
کره کنند و بگویند اعضای ما یک  مذا
کرده هستند و  عده جوان تحصیل 
کنیم  فراهم  موجباتی  عالقه مندیم 
که آنها در اوقات تفریح شان در جایی 
با هم جمع شوند. آیا مایلید به این 
ــژه ای دهــیــد؟ یا  ــ دســتــه تخفیف وی
باشگاه های ورزشی، یا تولید کنندگان 

خوب لباس ایرانی و...

ــم، عــبــارتــی  ــی ــواه ــخ ــر از شــمــا ب ــ گ ا
آن  بگویید،  جوان ها  به  انگیزشی 

عبارت چییست؟
ــزرگ اســت و حتی  خــداونــد خیلی ب
ــق هـــمـــه مـــشـــکـــالت مـــاســـت.  ــالـ خـ
خـــداونـــد خــالــق هــمــه چــیــز اســـت و 
شده،  ایجاد  هم  مشکلی  گــر  ا حتی 
زیر نظارت و حل آن با همت ما ولی 
یادمان  اوســت. همیشه  در دستان 
به  طوفانی  دریــای  در  کشتی  باشد 
در  وگرنه  دارد  نیاز  )کاپیتان(  ناخدا 
برکه آرام و صاف، با قایق پدالی هم 
برای  رفــت.  جلو  به  و  زد  پا  می توان 
کنم  کــه مــی خــواهــم دعـــا  کسی  هــر 
را  تــو ســه چیز  بــه  می گویم خــداونــد 
ــوش و  ــ ــی، دل خـ ــت ــالم بــبــخــشــد: "س
بی نیازی از خلق خــدا". همیشه به 
آنقدر  خــداونــد  که  می کنم  فکر  ایــن 
کــه بــه قول  ــزرگ و مــهــربــان اســـت  بـ
ما  تــرس   " کاشانی  مجتبی  مــرحــوم 
ــت" و  ــ ــره رحــمــت اوس ــ ــیــرون از دای ب
گر هم مشکلی ایجاد شــده، دریــا را  ا
چه  کاپیتان  ببیند  تا  کرده  طوفانی 
باشی؟  می توانی  کشتی ای  انـــدازه 

کسی از اعماقش برای  گر دل  واقعا ا
بــخــواهــد،  را  آن  و  بـــســـوزد  ــزی  ــی چ
او  ــود  را در وجـ نــیــروهــایــی  ــد  خــداون
که به آن برسد. اینکه  ایجاد می کند 
می گویند از تو حرکت، از خدا برکت، 
که وقتی  شاید ترجمه اش آن است 
چیزی را از ته دل می خواهی، خدا با 
تو در مسیری حرکت می کند و برخی 
که زمین هم می خوردی، باز  اوقات 
دستت می گیرد، روی دو پایت قوت 
عبارت  بنابراین  می بخشد.  حرکت 
انگیزشی من، "توکل بر خدا" است. 
توکل بر مهر خداوند و ترس از خشم 
که ما را  که او مهربانیست  او. بدانیم 
نیکویی، دانایی و به خود می خواند. 

و صحبت پایانی شما...
کمیته  ــده دار هــدایــت  ــه کــه ع ــال  ح
 IPMA بین المللی مدیران جوان در
موسسان  از  و  دبیر  اولین  و  هستم 
جوانان  کمیته  مسئولیت  انجمن، 
پیشنهاد  دارد،  را  ایــــران  انــجــمــن 
کنیم  می کنم از این فرصت استفاده 
کارنامه ای  انتقالی،  دوره  پایان  در  و 
نشان   IPMA اعضای  به  را  ایــران  از 
را  کشورها  ســایــر  شگفتی  تــا  دهــیــم 
با  ایــران  کنیم  اعــالم  و  برانگیزیم  نیز 
ــه  ارائ را  محصول ها  تمام  موفقیت 
با  گـــر  ا مطمئنم  مــن  ــت.  ــ اس ــرده  ــ ک
واقعا  بــرویــم،  جلو  به  شتاب  همین 
کــرد.  یــک شگفتی خــلــق خــواهــیــم 
که به ذهن شما می آید را  چیزهایی 
من تا به حال نشنیده بودم و ایده ای 
مــوضــوع  ــا  ب عــکــاســی  مسابقه  مــثــل 
مدیریت پروژه، یک ایده فوق العاده 
یکتایی است که منتظرم خروجی آن 

را ببینم. 

انگیزشی  عبارت 
مـــــن، "تــــوکــــل بــر 
خدا" است. توکل 
ــد  ــداون بـــر مــهــر خ
خشم  از  تـــرس  و 
او  کــه  بدانیم  او. 
که  مهربانیست 
نــیــکــویــی،  را  ــا  مــ
دانایی و به خود 

می خواند.
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کمیته )GeCco) Global e- Collaboration Competition به عنوان یکی از چهار بخش اصلی در شبکه 
کارگروه با استفاده از تجربه افراد صاحب نظر در  کرده است. این  اعضای جوان در ایران شروع به فعالیت 
کنار نیروهای جوان با هدف معرفی و گسترش این مسابقه در ایران  انجمن علمی مدیرت پروژه ایران در 
اقدام به فعالیت می کند. همچنین استعداد یابی، آموزش و تربیت نیروهای جوان نیز یکی از موضوعات 

کارگروه محسوب می شود. اصلی در برنامه های این 

GeCco آشنایی با مسابقه بین المللی
این مسابقه در سطح بین المللی به صورت یک 
رویداد 24 ساعته به صورت تیمی متشکل از 6-4 
بستر  در  دنیا  مختلف  ازکشورهای  کننده  شرکت 
می  تیم ها  ایــن  شــود.  می  بــرگــزار  مجازی  فضای 
بایست به حل یک مطالعه موردی مدیریت پروژه 
واقعی بپردازند. دراین میان برقراری ارتباط موثر 
کنار تسلط بر منابع علمی  با سایر اعضای تیم در 
کاربردی  و زبان انگلیسی  مدیریت پروژه و تجربه 
در  شــود.  مسابقه  در  تیم  برتری  باعث  تواند  می 
 D IPMA سطح  مــدرک  برگزیدگان  به  نیز  پایان 

گیرد. جهانی تعلق می 

اهم برنامه های پیش بینی شده در سال 
جاری 
صــورت  � بــه   GeCco ملی  مسابقات  بــرگــزاری 

کشور به منظور  استاندارد در دانشگاه های سراسر 
آماده سازی جوانان مستعد برای مسابقات بین 
که به نفرات برتر در مسابقات داخلی نیز  المللی 
انجمن  از سوی  پــروژه  ای مدیریت  مدرک حرفه 

بین  مسابقه  در  شرکت  بــرای  و  شد  خواهد  اعطا 
المللی به انجمن جهانی نیز معرفی می شوند.

�   GeCCo کارگاه ها و کالس های مسابقه برگزاری 
که توسط اساتید برجسته مدیریت پروژه در آبان و 

آذر ماه برگزار می شود .

در  � که    GeCCo مسابقه  سازی  شبیه  برگزاری 
بهمن ماه برگزار می شود و زمان دقیق برنامه ها 

از طریق سایت و خبرنامه اطالع رسانی می شود.

شرایط شرکت در مسابقه
شرایط سنی: بین 18 تا 35 سال �

است.  � ــروری  ض ــروژه  پ مدیریت  تئوری  دانــش 
تجربه عملی در مدیریت پروژه یک امتیاز به شمار 
می رود اما ضروری نیست. شما باید با اصطالحات 
عمومی مدیریت پروژه، تعریف ها، ابزارها و روش ها 

آشنا باشید.

مهارت انگلیسی خوب الزم است. �

توانایی تحلیل پروژه های واقعی مدیریت پروژه  �
را داشته باشید.

کار به صورت تیمی را داشته باشید. � روحیه 

مهندس وحید آزادمنش   
GeCCo رئیس کمیته

سید ایمان جبلی
GeCCo دبیر کمیته

ملیحه صادقی

سپهر توانگر

محیا محسنی

اعضای کمیته

کمیته ها معرفی 
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Workshop - کارگاه ها کمیته 
در راستای تصمیم انجمن مدیریت پروژه ایران مبنی بر راه  اندازی شبکه اعضای جوان )Yang Crew( همسو با برنامه های انجمن جهانی 
کارگاه های جوانان تحت نظارت ریاست شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران  کمیته ای جهت برگزاری   ،)IPMA( مدیریت پروژه
ایجاد شد تا بسترسازی مناسبی برای نقش آفرینی انجمن مدیریت پروژه ایران در سطح جهانی باشد. یکی از زیرگروه های شبکه اعضای جوان 
کمیته 7 نفره به همت تنی چند از دانشجویان و فعاالن صنعت در  که در تابستان 1397 در قالب یک  "کارگاه های اعضای جوانان" می باشد 

کرد.  کار  حوزه مدیریت پروژه و اعضای انجمن مدیریت پروژه ایران شروع به 

هدف اصلی این کمیته برگزاری کارگاه های جذاب و ایجاد یک فضای مفرح و خالقانه برای جوانان در راستای شکوفایی و نقش آفرینی آنها برای 
گروهی است. در نتیجه هدف مذکور، یافتن فرصت های جدید مدیریت پروژه نیز برای جوانان محقق می شود. این اهداف با همکاری  کارهای 

کنفرانس های مرتبط محقق می گردد. انجمن مدیریت پروژه ایران در مجامع علمی و تحقیقاتی مدیریت پروژه خصوصا در همایش ها و 

ماموریت ها
اجرای  بــرای  سالیانه  همایش  برگزاری  کمیته  این  اصلی  ماموریت 
 35 زیر  جوانان  توسط  پــروژه  مدیریت  کاربردی  و  علمی  کارگاه های 
گذاری،  کمیته، سیاست  سال است. در واقع مسئولیت اجرایی این 
راهبری و نظارت عالیه بر برگزاری کارگاه های جوانان است که می تواند 

گنجانده شود: در موارد ذیل 

کارگاه ها � تعیین موضوع و پس زمینه 

کارگاههای تخصصی � ارائه راهکار برای افزایش نشاط و جذابیت در 

یا  � تعیین شکل، زمانبندی و زمان برگزاری با هماهنگی موسسه 

سازمان مورد تایید انجمن

کارگاه � نظارت بر اجرای صحیح 

جمع بندی، ارزیابی و ثبت تجربیات �
کیدات همایش اهداف و تا

گروهی � کار عملی و نشاط  کارگاه های انگیزشی همراه با 

سخنرانی های کلیدی خاص �

کارگاه ها � کاربردی در  کید بر موضوعات خاص  تأ

تالش برای پیاده سازی رویه ها و الگوبرداری از رویدادهای متناظر  �
IPMA جهانی

اعضای کمیته

حسین رادمهر

مسئول کمیته

حمید حامدنیاسیدمحمدعلی مصطفویعلی تحقیقیثریا ناصریسجاد صالحیمژده نادری

ycgycw@ipma.ir  :کمیته پل ارتباطی با 

کمیته ها معرفی 
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کمیته
برنامه ریزی

و راهبری

کمیته  کمیته برنامه ریزی و راهبری، در دوره انتقالی و به صورت موقت و انتصابی نقش شورای مرکزی شبکه اعضای جوان را ایفا می کند. این 
غ التحصیالن جوان، زمینه سازماندهی رده های سنی مختلف اعضای جوان  کانون دانش آموزی، دانشجویی و فار با ایجاد و سازماندهی 3 

را موجب خواهد شد. 

کانونی برای نوجوانان و دانش آموزان عالقمند و مشتاق در حوزه مدیریت پروژه است. با  کانون دانش آموزی، 
توجه به مأموریت تعریف شده انجمن مدیریت پروژه ایران، شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران  

گردید تا  امکان ترسیم نقشه راه جهت رشد و شکوفایی رهبران و مدیران آینده فراهم شود. راه اندازی 

که  است  این  دانش آموزی  کانون  هدف 
به  عالقمند  دانش آموزان  و  نوجوانان 
حوزه مدیریت پروژه در مقطع دبیرستان و 
هنرستان را از طریق جذب در این شبکه 
آن  حوزه  وسیع  ابعاد  با  تا  نماید  تشویق 
آشنا شده و عالوه بر انتخاب این رشته در 
زمینه  این  در  را  خود  توانایی های  آینده، 
ارتقا دهند. این امر به نوبه خود راه را برای 
تبدیل شدن به مدیر و رهبری خالق هموار 

خواهد نمود.
تمام دانش آموزان دارای سن 15 سال تمام 
کالس دهم )ورودی مهرماه در  و در مقطع 
مقطع کالس دهم( و عالقمند به آشنایی با 
حوزه های مختلف مدیریت پروژه مد نظر 

می باشد.
محدودیتی در جنسیت و رشته دبیرستانی 
وجود  ندارد  وجود  متقاضی  هنرستانی  یا 

ندارد.
وظایف کانون دانش آموزی

کـــانـــون  � مـــدیـــریـــت و تـــوســـعـــه شــبــکــه 
کشور. دانش آموزی در سطح مدارس 

اقــدام الزم جهت  � انجام  برنامه ریــزی و 
حضور دانش آموزان در برنامه های تفریحی 

و بازدید های تخصصی

معرفی جامع مشاغل مرتبط با موضوع  �
مدیریت پروژه به دانش آموزان.

ــرای  � ــ ــزاری مـــســـابـــقـــات جــــــذاب ب ــ ــرگـ ــ بـ
سطح  و  ســن  بــا  متناسب  دانـــش آمـــوزان 

علمی دانش آموزان.

برگزاری دوره های آموزشی پایه با هدف  �
حرفه  و  دانـــش  بــا  ــوزان  دانـــش آمـ آشنایی 

مدیریت پروژه.

کمیته های تخصصی شبکه  � همکاری با 
اعضای جوان

همکاری در طراحی و برگزاری کارگاه های  �
وارد  هدف  با  دانــش آمــوزان  برای  کاربردی 
روزمره  زندگی  در  برنامه ریزی  مقوله  کردن 

ایشان.

با  � عــلــمــی-کــاربــردی  حلقه های  ایــجــاد 
غ التحصیالن جوان و دانشجویان  حضور فار
انگیزشی  و  فــکــری  فــضــای  ایــجــاد  ــرای  ــ ب
به  پرداختن  کــه  نحوی  بــه  دانــش آمــوزان 

برنامه ریزی دغدغه وجودیشان باشد. 

تربیت اعضاء به عنوان سفیران انجمن  �
کشور.  برای حضور در جوامع دانش آموزی 

�  YC کمیته های ستادی تعامل با سایر 
کمیته اطالع  و  برگزاری جلسات مستمر با 
رسانی و روابط عمومی جهت به روز رسانی 
و  خبرنامه  تنظیم  و  سایت  در  اطــالعــات 

برگزاری بازدید های علمی و تفریحی؛

کانون   
دانش آموزی

کمیته ها معرفی 
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که  کشور محسوب می گردند  "دانشجویان" سرمایه های جامعه دانشگاهی و علمی و همچنین نیروهای محرک 
وجود یک نقشه راه بمنظور سوق آنها به عرصه حرفه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آنها رهبران، مدیران 

کارآمد برای پروژه های داخلی و بین المللی خواهد ساخت. شایسته و نیروهای 

با توجه به ماموریت تعریف شده انجمن   
مدیریت پروژه ایران، شبکه اعضای جوان 
انــدازی  راه  ایـــران   ــروژه  پ انجمن مدیریت 
گردید تا با بهره مندی از این فرصت ناب، 
دانشجویان بتوانند با حضور در یک جامعه 
انــتــظــارات  و  نــیــازهــا  ــرآورد  ــ ب بــه  تخصصی، 
ــردازنـــد. شــبــکــه اعـــضـــای جـــوان  ــپـ خـــود بـ
جهت  در  ایـــران  پـــروژه  مــدیــریــت  انجمن 
دنبال  به  خــود  فرهنگی  و  علمی  بالندگی 
تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان 
و  جــمــعــی  ــای  ــت ه ــی ــال ــع ف از  ــت  ــای ــم ح و 
و  تفریحی  پژوهشی،  آموزشی،  خودجوش 
و  مستعد  دانشجویان  راهبری  همچنین 

توانمند است.
کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در همه 
مختلف  مقاطع  در  گرایش ها  و  رشته ها 
کارشناسی،  کــاردانــی،  از  اعــم  دانشگاهی 
کمتر  که سن آنها  کارشناسی ارشد و دکتری 
جهت  میتوانند  بــاشــد  تــمــام  ســال   35 از 
از  نمایند.  اقـــدام  کــانــون  ایــن  در  عضویت 
عضویت  جهت  سنی  مــحــدوده  رو،  ایــن 
 35 الــی    18 سنی  محدوده  دانشجویان، 

سال می باشد.

اهداف
از  � ــا  ــوی پ و  منسجم  شــبــکــه  یـــك  ایـــجـــاد 

رشــتــه هــای  و  مــقــاطــع  در  دانــشــجــویــان 
مختلف دانشگاهی؛

فرآیند جذب  � و تسهیل  ساخت یافتگی 
و عضویت دانشجویان در انجمن مدیریت 

پروژه ایران؛

افزایش وفاداری اعضا و تمایل به تمدید  �
خدمات  انجمن،  اعتبار  بواسطه  عضویت 

دریافتی، تسهیالت و مزایای عضویت؛

� IPMA YC مشارکت و حضور اعضاء در

و  � تعاملی  شبکه های  گسترش  و  حفظ 
ارتباطی دانشجویان با جامعه دانشگاهی، 

کار؛ کسب و  صنعت و 

فعال  � ــا حــضــور  ب تــوســعــه شبکه جـــوان 
اعضای دانشجو و تشویق به عضویت سایر 

دانشجویان عالقمند؛

ــان در  � ــ ــوی ــ ــج ــشــ ــ ــور دان ــ ــض ــ امــــکــــان ح  
با  مرتبط  حــرفــه ای  و  علمی  کــارگــروه هــای 
به  دسترسی  و  پژوهشی-تحقیقاتی  حوزه 

خبرگان حوزه مربوطه؛

ارتقای سطح مهارت و ارزیابی توانمندی  �
مسابقات  و  بــرنــامــه هــا  در  دانــشــجــویــان 

 )GeCCo و  PM Championship :همچون(
کــارگــروه هــای  بــه  شایسته  ــراد  افـ معرفی  و 
ــانــون "دانــشــجــویــی"  ک مــربــوطــه از طــریــق 

جهت رقابت علمی و حرفه-ای؛

جهت  � داوطلب  دانشجویان  شناسایی 
انجام فعالیت های اجرائی در انجمن؛

علمی  � ارتباطی  زمینه  تقویت  و  ایجاد 
کــز،  مــرا بــا  تعامل  فــکــری دانــشــجــویــان و  و 
موسسات و تشکل های علمی و پژوهشی 
ج  دانشگاهی و غیردانشگاهی داخلی و خار

کشور؛

افزایش سطح مشارکت، تقویت روحیه  �
مهارت های  و  نفس  به  اعتماد  همکاری، 

اجتماعی دانشجویان؛

ترویج فرهنگ و تفکر مدیریت پروژه در  �
جامعه دانشگاهی؛

کانون و انتخاب اعضای  � برگزاری مجامع 
کانون دانشجویی؛ شورای 

تالش  � و   IPMA YC مجامع  در  حضور 
ــورای مرکزی  انــتــخــاب شـــدن در شــ ــرای  بـ

شبکه اعضای جوان؛

کانون   
دانشجویی

کمیته ها معرفی 
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غ التحصیالن" ثمره دانشگاه و بخش اجراء محسوب شده و سرمایه  ارزشمند کشور می باشند. وجود یک  "فار
نقشه راه بمنظور توسعه توانمندی ایشان در عرصه حرفه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و می تواند از 
آنها رهبران شایسته ای در عرصه پروژه های داخلی و بین المللی بسازد. با توجه به ماموریت تعریف شده 
گردید تا با بهره مندی از  انجمن مدیریت پروژه ایران، شبکه جوان انجمن مدیریت پروژه ایران  راه اندازی 
غ التحصیالن دانشگاهی بتوانند با حضور در یک جامعه تخصصی، به برآورد نیازها و انتظارات  این فرصت ناب، دانش آموختگان و فار

خود بپردازند.
کالن  اهداف 

ــوان در  غ الــتــحــصــیــالن جــ ــار ــ عــضــویــت ف
انجمن مدیریت پروژه ایران

ــا از  � ــوی ایـــجـــاد یـــك شــبــکــه مــنــســجــم و پ
و  ــع  ــاط ــق م از  غ الــتــحــصــیــالن جـــــوان  فــار
رشته های مختلف دانشگاهی، اما مشترک 

در حرفه و دانش مدیریت پروژه؛

ساخت یافتگی و تسهیل فرآیند جذب و  �
غ التحصیالن جوان در انجمن  عضویت فار

مدیریت پروژه ایران؛

افزایش وفاداری اعضا و تمایل به تمدید  �
خدمات  انجمن،  اعتبار  بواسطه  عضویت 

دریافتی، تسهیالت و مزایای عضویت؛
IPMA YC مشارکت و حضور اعضاء در

ارتباطی  � و  تعاملی  شبکه های  گسترش 
صنایع  ســایــر  بــا  جـــوان  التحصیالن  غ   فـــار
با  ارتــبــاط  حفظ  با  همراه  کارها  و  کسب  و 

جامعه دانشگاهی؛

فعال  � حــضــور  ــا  ب جـــوان  شبکه  تــوســعــه 
غ التحصیل و تشویق به عضویت  اعضای فار

سایر اعضا؛

جوان  � التحصیالن  غ  فــار حضور  امکان 
و حــرفــه ای مرتبط  کــارگــروه هــای علمی  در 
ــا مــهــارت و نــیــازمــنــدی هــای حــرفــه ای و  ب
پیشنهاد  و  آن هـــا  پــژوهــشــی  عــالقــمــنــدی 
کارگروه های تخصصی  توسعه حوزه فعالیت 

بر حسب نیازها و انتظارات؛

ارتقای سطح مهارت و ارزیابی توانمندی  �
مسابقات  و  برنامه ها  در  دانش آموختگان 
 Young Project و   GeCCo )هــمــچــون: 
به  شــایــســتــه  افــــراد  مــعــرفــی  و   )Manager
غ  کانون "فار از طریق  کارگروه های مربوطه 
التحصیالن جوان" جهت رقابتهای علمی و 

حرفه ای ملی و بین المللی؛

داوطــلــب  � غ التحصیالن  فار شناسایی 
جهت انجام فعالیت اجرائی IPMA؛

ایـــجـــاد زمــیــنــه جــهــت افـــزایـــش سطح  �
غ  فار نیاز  مورد  رفتاری  و  فنی  مهارت های 

التحصیالن جوان؛

ترویج و توسعه فرهنگ و تفکر مدیریت  �
کار؛ کسب و  پروژه در صنعت و 

کانون و انتخاب اعضای  � برگزاری مجامع 
غ التحصیالن جوان؛ کانون فار شورای 

ــرای  � ب تـــالش  و   YC مــجــامــع  حــضــور در 
شبکه  مــرکــزی  ــورای  شـ در  شــدن  انتخاب 

اعضای جوان؛

غ  � مــحــدوده ســنــی جــهــت عــضــویــت فــار
التحصیالن جوان، محدوده سنی زیر  35 
در  محدودیتی  گونه  هیچ  می باشد.  سال 
تحصیل  محل  دانشگاه  و  تحصیلی  رشته 

وجود ندارد.

کانون   
غ التحصیالن  فار

جوان

معرفی اعضا

فرهاد نصراهلل پور 

Young Crew رئیس کمیته و

رعنا خوشدل

رئیس کانون دانش آموزی

مهسا صادقی

 رئیس کانون
فارغ التحصیالن جوان

نیما مظفری

رئیس کانون دانشجویی

شراره مالکی

محیا محسنی 

محمد معهود

سپیده هوش افزا 

نوید فتحی

محمدباقر سیف اللهی

ycmb@ipma.ir   :کمیته پل ارتباطی با 

کمیته ها معرفی 
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Championships کمیته
که همسو با معیارها  به منظور تحقق اهداف تعیین شده شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران 
کمیته  و چارچوب های انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA است، در تابستان 1397 اقدام به تشکیل 

کمیته  کردیم. ماموریت این   Project management Championships( PMC( در قالب یک تیم شش نفره 
در ابتدا ایجاد بستری مناسب برای برگزاری مسابقات ملی مدیریت پروژه در سطح دانشجویی است. پس 
کشور و با داوری مسابقه،  کلیه دانشجویان عالقه مند به مدیریت پروژه در  از برگزاری این مسابقات میان 
کشور، جهت شرکت در مسابقات بین المللی  برندگان را به عنوان نماینده جامعه دانشجویی مدیریت پروژه 

کرد. معرفی خواهیم 

کمیته ها معرفی 

مسابقه قهرمانی مدیریت پروژه )PMC( مسابقه ای 
سه مرحله ای است که شامل مرحله تائید صالحیت 
برگزاری  و  ملی  مسابقات  برگزاری  کنندگان،  شرکت 
بــرگــزاری  روال  بــاشــد.  مــی  المللی  بین  مسابقات 
سال  هــر  کــه  اســـت  سالیانه  ــورت  صـ بــه  مسابقات 
کشور برگزار می شود. از جمله مهمترین  توسط یک 
مشارکت  افزایش   PMC مسابقات  برگزاری  اهــداف 
دانــشــجــویــان در زمــیــنــه مــدیــریــت پــــروژه، افــزایــش 
شناخت و عالقه به مدیریت پروژه های حرفه ای در 
سطح ملی و بین المللی و همچنین تقویت مهارت 
کسب  ک دانش و  کنندگان، اشترا گروهی شرکت  کار 
کادمیک  مهارت چگونگی ایجاد ارتباط بین فضای آ

کار جهانی است. کسب و  دانشجویی با فضای 
انجمن مدیریت  PMC شبکه اعضای جوان  کمیته 
پروژه ایران به منظور تدوین و به روز رسانی برنامه 
و محتوای اصلی مسابقه با توجه به استاندارد های 
جهانی و ابعاد فرهنگی و اجتماعی در ایران ، جذب 
دانشجویان مرتبط مدیریت پروژه جهت شرکت در 

آزمون مسابقه قهرمانی ملی مدیریت پرژه و انتخاب 
مسابقه  نهایی  مرحله  در  شرکت  جهت  برتر  نفرات 
ملی و معرفی تیم برتر جهت شرکت در مسابقه بین 
کرده و قصد دارد در راستای  المللی شروع به فعالیت 
گام بردارد. دستیابی به اهداف تعیین شده با قدرت 

کمیته شامل موارد ذیل می باشد: وظایف این 

پروژه  � مدیریت  قهرمانی  مسابقه  تبلیغ  و  ترویج   
و متخصصان مدیریت  در میان جامعه دانشگاهی 
پروژه ای جوان ازطریق برگزاری همایش، مسابقات 

و اقدامات رسانه ای

تالش برای برگزاری ساالنه مسابقه ملی �

تالش برای میزبانی مسابقات جهانی �

داوری مسابقات داخلی و معرفی نفرات برتر  �

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزش تخصصی  �
برای متقاضیان 

مسابقه  � به  داخلی  برگزیدگان  حمایت  و  معرفی 
بین المللی 

مستند سازی و طبقه بندی تجربیات و اطالعات �

سید وحید حسینی 
رئیس کمیته

نوید فتحی
دبیر کمیته

مصطفی حدیدی

مهندس میالد حیدریان 

امیرحسین سرسنگی

اعضای کمیته

ycpmc@ipma.ir    :کمیته پل ارتباطی با 
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کمیته جایزه مدیر پروژه جوان برتر
)YPMY Award(

مدیر پروژه جوان برتر، ساالنه به منظور تشخیص و شناسایی مدیران پروژه جوان ، با استعداد و قابل سرمایه 
ایــران، شبکه جوان  با توجه به ماموریت تعریف شده انجمن مدیریت پروژه  بنا نهاده شده است.  گذاری 
گذاری ، امتیاز دهی و  گردید در نتیجه فرآیند شناسایی ، سرمایه  انجمن مدیریت پروژه ایران راه اندازی 

کمیته خواهد بود. مربی گری این مدیران پروژه جوان با این 

کمیته ها معرفی 

اهداف کمیته جایزه مدیر پروژه جوان برتر
شناسایی مدیران پروژه جوان �

ایجاد بانك اطالعاتی افراد مستعد �
شناسایی نفرات جدید و مصاحبه های علمی �
ایجاد زیر ساخت مربی گری برای نفرات مستعد �
ای  � دوره  گــردهــمــایــی هــای  جهت  هماهنگی 

مدیران پروژه جوان
برتر  � پــروژه  مدیران  با  ارتباط  جهت  هماهنگی 

جوان دوره های گذشته جهانی
ایجاد سایت اطالع رسانی �
ایجاد شبکه های مجازی جهت انتقال دانش و  �

اشتراك گذاری تجربیات
گذاری برای معرفی مدیران برتر جوان به  � هدف 

سازمان ها و نهادها
مشارکت و همکاری با شرکت های بزرگ صنعتی  �

جهت انتقال دانش 

ایجاد فرهنگ مربی گری �
پرورش شرایط برای استفاده از مربیان آنالین �
ایجاد فرهنگ استفاده از مربی �

تهییج منابع به فرهنگ یادگیری و یاددهی �

انتخاب، شناسایی و آموزش �
حرکت به سمت شناسایی افراد مستعد �
نیل به پویایی در لیست نهایی �
تهیج سازمان ها به معرفی نفرات برتر خود �
ایجاد فرهنگ جوانگرایی و اعتماد به جوانان در  �

سازمان های و ارگان های دولتی و نیمه دولتی

برنامه های کمیته جایزه مدیر پروژه جوان برتر 
مدیریت  � شایستگی  ارزیــابــی  معیارهای  تعریف 

پروژه 

نگارش رویه و سیستم امتیازدهی  �

انتخاب هیات ژوری �

تبلیغات  �

مشخص کردن تقویم مسابقات  �

شناسایی مخاطبان �

برگزاری مسابقه ، امتیازدهی و انتخاب مدیر پروژه  �
جوان برتر

مهدی والیتی 
رئیس کمیته

نگار بایبوردی 

معین مهدی زاده 

مریم قنبری

علی اسالم پناه

اعضای کمیته

ycypmy@ipma.ir   :کمیته پل ارتباطی با 
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کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی 
ها،  برنامه  معرفی  و  تبلیغ  انتشار،  بــه  کمیته  ایــن 
ــدادهــا و اخــبــار شبکه اعــضــای جــوان ایـــران می  روی
کمیته پلی است جهت ارتباط  پردازد. همچنین این 
و  مــنــدان  عالقه  تــا  کمیته ها  و  شبکه  اعــضــای  بین 
در  با مشارکت  بتوانند  پــروژه  فعاالن حــوزه مدیریت 
گردند. این  رویدادها، سبب پیشرفت خود و شبکه 
کمیته از طریق انتشار مطالب در سایت و خبرنامه، 
می  منعکس  را  جــوان  اعضای  شبکه  فعالیت های 
یکبار  کند. خبرنامه شبکه اعضای جوان هر دو ماه 
به صورت الکترونیک و از طریق سایت شبکه منتشر 
خبرنامه  این  در  گیرد.  می  قرار  همگان  اختیار  در  و 
فعالیت ها  تمامی  شــود  می  سعی  نخست  وهله  در 
 GeCCo-(کــمــیــتــه کــه تــوســط پنج  بــرنــامــه هــایــی  و 
 Championships - استراتژی و مدیریت -Workshop
گیرد،  کار قرار می  - مدیر پروژه جوان برتر( در دستور 
با  نیز،  خبرنامه  الملل  بین  بخش  ــود.  ش منعکس 

کشورها، به بازتاب اخبار و برنامه  رصد خبرنامه سایر 
شبکه اعضای جوان آن ها در خبرنامه ایران خواهد 
سعی  خبرنامه  از  شماره  هر  در  همچنین  پرداخت. 
گویی با افراد برجسته حوزه مدیریت  می شود گفت و 
پروژه انجام شود تا عالقه مندان و اعضای جوان، با 

تجارت آن ها آشنا شوند. 
برنامه  عمومی،  روابــط  کمیته  اهــداف  از  دیگر  یکی 
ریــزی  و بــرگــزاری برنامه بــازدیــد از پــروژه هــا اســت تا 
عالقه مندان بتوانند در هر فصل از نزدیک با یکی از 
پروژه های مطرح کشور آشنا شده و در جریان تجارب 

گیرند. مدیریت پروژه  ای آن قرار 

سید وحید حسینی 
رئیس کمیته

آیدا جلیلی
دبیر کمیته

علی احدی
سردبیر خبرنامه

ملیحه صادقی
مسئول بازدیدهای تخصصی

اعضای کمیته

ycmb@ipma.ir   :کمیته پل ارتباطی با 

کمیته ها معرفی 
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رقابت برای
انتخاب

مدیر پروژه جوان 
برتر سال 2018

آغاز شــد!
رقابت برای جایزه مدیر پروژه جوان برتر سال 2018 برای متخصصان 
جوان آغاز شده و برای آنان فرصت دستیابی به تجارب خارق العاده 
العاده  فوق  دستاورد  یک  برتر  پــروژه  مدیر  جایزه  کند.  می  فراهم  را 
کتبر)8 آبان  که جوایز آن در روز 30 ا برای مدیران پروژه جوان است 
1397( طی مراسمی در شهر هلسینکی کشور فنالند به برگزیدگان اهدا 

خواهد شد. این جایزه افرادی را که به بهترین شکل، شایستگی های 
مدیریت پروژه خود را بدون توجه به مقیاس، پیچیدگی یا نوع پروژه 
کند و تمرکز آن بر افراد  هایشان از خود بروز می دهند شناسایی می 

است نه پروژه های آنها.

متقاضی شرکت در مسابقه »مدیر پروژه جوان برتر« باید 
واجد شرایط زیر باشد:

در تاریخ ارائه اولیه فرم درخواست خود بین 18 تا 35 ساله باشد  �

گذشته حداقل در یک دوره شش ماهه در یک  � طی دو سال 
کرده باشد. کار  پروژه 

که متعهد، محرک و ماهر بوده و با ایجاد  � یک راهبر پروژه باشد 
کاری مولد، فرصت رشد و ترقی را برای اعضای تیم پروژه  محیط 

کند. فراهم می 

خالقیـت  � پـروژه  مدیریـت  روشـهای  و  شـیوه ها  از  اسـتفاده  در 
باشـد. داشـته 

مهارت هـای فنـی و مدیریتـی خـود را بـه صـورت متعـادل پیـاده  �
کنـد. سـازی 

این جایزه چه مزایایی برای برندگان دارد؟
 جایزه مدیر پروژه جوان برتر امکان مکث و تامل بر روی دستاوردها 

از اطالعات مورد  کند. بخشی  را فراهم می  و نتایج پروژه هایتان 
پــروژه شما  نیاز برای تکمیل مــدارک ثبت نام، بررسی مستندات 
است. اینکار امکان تامل بر روی جزئیات پروژه، نحوه رسیدگی به 
کند.  گرفته اید را فراهم می  که در طول پروژه فرا آنها و درس هایی 
گرفتن شما در بین برگزیدگان نه تنها فرصت شرکت در جشن  قرار 
کند، بلکه می توانید تجربیات خود را با شرکت  gala  را فراهم می 
جهانی کنگره  و  جــوان  اعضای  شبکه  آموزشی  درکارگاه  کنندگان 
ک بگذارید. این جایزه همچنین فرصت نمایش  IPMA  به اشترا
تبحر و مهارت شما به دیگران و فروش این برتری به آنها، همچنین 
کند زیرا  که انجام داده اید را فراهم می  نمایش پروژه های متنوعی 
گسترده مشاهده  کنگره بطور  کنندگان  رزومه شما توسط شرکت 
به عنوان یک  برگزیدگان  زمــره  در  گرفتن  قــرار  از طرفی  می شــود. 
سابقه فوق العاده برای شما محسوب خواهد شد و قادر هستید تا 

کنید. کارهای بعدی خود از آن استفاده  در 
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آشنایی با برگزیدگان جایزه مدیر پروژه جوان برتر سال 2017 

گواهینامه ارشد مدیریت پروژه و مهندس حرفه ای با تجربه سیزده ساله در صنعت آب  اریک دارنده 
کره  و متخصص در زمینه مهندسی آب، مدیریت منابع آب، برنامه ریزی پروژه، مدیریت قرارداد و مذا
درکشورهای  فاضالب  و  آب  زمینه  در  متعددی  پروژه های  در  وی  است.  متخصص  پــروژه  مدیریت  و 
کرده است. او در حال حاضر مشغول انجام طیف  کش، فرانسه، جزیره رونیون و استرالیا فعالیت  مرا
گسترده ای از پروژه های بزرگ در سراسر قلمرو شمالی با تمرکز بر تصفیه آب و فاضالب بوده و با شور و 
کارایی و هزینه  کثر  کند تا با حدا نشاط فراوان به دنبال راه حل های نوآورانه و پایدار است و تالش می 

موثر به نتیجه مطلوب برسد.

او مدیر فعلی مهندسیFokker  و رئیس سابق اتاق بازرگانی رومانی- هلند است. به عنوان مدیر پروژه، 
کارخانه و انبار با سازه های فضایی جدید شرکت  در میان پروژه های دیگر، او مدیریت پروژه احداث 
زمانی،  برنامه  محدودیت های  نظیر  چالش هایی  با  پروژه  این  داشت.  برعهده  را  مکزیک  در   Fokker
کم به خاطر درگیری دولت مکزیک  تفاوتهای فرهنگی بین هلند، مکزیک و آمریکا و شرایط امنیتی حا
کارخانه به موقع و با بودجه  کشور روبرو بود. اما با این حال  کارتل های مواد مخدر در شمال این  با 
کامل، عملیاتی شده و با موفقیت محصوالت را به بازار  کنون به طور  مشخص تحویل داده شد و هم ا

آمریکای شمالی منتقل می کند.

کالیفرنیا متولد شد و بخاطر عالقه خود به آموزش حرفه ای وارد ارتش شد. او رهبری و  مایکل راجرز در 
مدیریت پروژه های بسیاری را در حین خدمت به عنوان یک خلبان هلیکوپتر تفنگداران دریایی ایاالت 
کالیفرنیا بازگشت و به عنوان مدیر  متحده و دفتر نیروی انسانی انجام داد. پس از گذشت ده سال، او به 

کرد. کار  پروژه تمام وقت شروع به 

نفراول : برنده نشان طال                                                                                   
Eric Vanweydeveld )Darwin, Australia( – Power and Water Corporation

نفر دوم : برنده جایزه نقره  
Sebastiaan van Hese )The Hague, the Netherlands(  Fokker Aerostructures

نفر سوم : برنده جایزه برنز  
Michael Rogers )Fremont, California, USA( Lam Research Corporation
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کارگاه آموزشی برآورده  ما تمامی نیازهای شما را در این 
خواهیم کرد:

که بیشترین  که به عمل آمد، موضوعاتی  بر طبق نظرسنجی عمومی 
گــردآوری  امسال  برنامه ورکشاپ  ارایــه داشتند داخل  برای  را  تقاضا 

کردیم:

مــورد  � در  بیشتر  یادگیری  خــواهــان  دهندگان  پاسخ  درصــد   75
مهارت های اجتماعی )نظیر تشکیل تیم و رهبری( هستند. 

دومین و سومین موضوعات مورد نظر عبارتند از: بهبود مهارت های  �
فنی )نظیر روش ها و فناوری های مرتبط با مدیریت پروژه( و مطالعات 

 .)Case Studies( موردی

همچنین از دیگر موضوعات مورد نظر میتوان به: مدیریت تغییر  �
کرد. )تحول(، نوآوری و خالقیت، مباحث Agile و Lean اشاره 

خواستار  کنندگان  شرکت  که  داد  نشان  همچنین  نظرسنجی  این 
از  کوتاه و طوالنی مدت هستند.  با هر دو زمان  کارگاه های آموزشی 

نظرات  نقطه  از  استثنایی  طور  به  امسال  برنامه  محتوای  سو  دیگر 
کاربردی در مدیریت پروژه ها تشکیل شده است. 

در  را  ــود  خ مـــوردی  مطالعات  امــســال  ورکــشــاپ  اصــلــی  سخنرانان 
زمینه هایی مانند: نوآوری و خالقیت، رهبری و درس آموخته ها به 

ک خواهند گذاشت.  اشترا

و  � کسب  زمینه های  در  را  متخصصی  افــراد  ورکشاپ،  سخنرانان 
کرد. کاری )ملی و بین المللی( معرفی خواهند 

جزییات  و  جهانی  سطح  در  برتر  سخنرانان  فهرست  ما  که  وقتی  تا 
گاهی از سایر برنامه ها با ما  کنیم، برای آ برنامه ورکشاپ را اعالم می 

در ارتباط باشید!

 فراخوان معرفی اعضای تیم اصلی 
مسابقات GeCCo در سال 2019 

فرصت بی نظیر عضویت در یک تیم چند فرهنگی را از دست ندهید!  
Young Crew جهانی به دنبال اعضای با انگیزه، مجرب و عالقمندی 
در میان YC ها است تا سازماندهی و اجرای هفتمین دوره مسابقات 

مجازی 24 ساعته مدیریت پروژه در سال 2019 را به انجام برساند.
برای  عالقمند  و  جــوان  پــروژه  مدیران   ،GeCCo مسابقات  هرساله 

گرد هم می آورد.  شرکت در این رقابت هیجان انگیز و بین المللی را 
و در موفقیت  باشید  تیم تشکیالتی  این  از  امسال شما هم بخشی 

GeCCo سهیم شوید!
http://bit.ly/GeCCo2019_Roles :شرح وظایف پیشنهادی

این تاریخ را در تقویمتان عالمت بزنید!
که به اطالعتان برسانیم ورکشاپ بین المللی بعدی از تاریخ 29  خبرنامه Young Crew جهانی در آخرین شماره خود نوشت: خوشحالیم 

کشور فنالند برگزار خواهد شد. کتبر سال جاری ) مصادف با 10-7 آبان ماه( در شهر هلسینکی  الی 31 ا

www.become.pm/gycw

https://www.oppia.fi/events/globalyc

IPMA  |   Young Crew Iran

خبرنامه شبکه اعضای جوان
انجــمن مدیـریت پـــروژه ایـــران

شماره 2  |  دوره جدید  |  سال اول  |  شهریورماه 1397  

http://bit.ly/GeCCo2019_Roles
www.become.pm/gycw
https://www.oppia.fi/events/globalyc
http://www.ipma.ir
http://www.ipma.ir


کوهنوردی اعضای Young Crew  ایران سومین برنامه 

گردهمایی بزرگ مدیریت پروژه 
و ساخت

کوهنوردی، مسیر درکه در ارتفاعات توچال تهران را پیمودند. اطالعیه  اعضای شبکه جوان انجمن مدیریت پروژه ایران در سومین برنامه 
گرام منتشر می شود. کانال تلگرامی و اینستا کوهنوردی از طریق سایت،  مربوط به برنامه های 

در  ایــران  پــروژه  مدیریت  انجمن  و  جــوان  اعضای  شبکه 
ملی  گردهمایی  اولین  برگزاری  جهت  ریــزی  برنامه  حال 
قرار  که  گردهمایی  ایــن  اســت.  ساخت  و  ــروژه  پ مدیریت 
آبان در سالن  الی 17روز پنجشنبه، 24  از ساعت 8  است 
مولوی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود، میزبان اساتید، 
ساخت  و  پــروژه  مدیریت  التحصیالن  غ  فار و  دانشجویان 
کمیته های  معرفی  جمله  از  برنامه هایی  بــود.  خــواهــد 
کتور این  کندا کارگاه های مختلف و ... در   ،Young Crew
گنجانده شده است. اطالعات تکمیلی درباره  گردهمایی 
گردهمایی به زودی از طریق سایت انجمن مدیریت  این 

پروژه و شبکه اعضای جوان منعکس خواهد شد.

اولـین گردهـمایى ملــى   
 اساتیـد ، دانـشـجویـان و فـارغ التـحصیالن
 مدیریت پـروژه و سـاخـت 

آبان1397  
24

سالن مولوى

November 15, 2018

  مکان
دانشگاه شهید بهشتى

زمان: پنجشنبه 24 آبان 1397

تماس:88229406 - 88229370

ایمیل

 تارنما

Yc-info@ipma.ir

www.youngcrew.ir             

 st

 تمامى اهالى
 دانش مدیریت
 پروژه زیر یک

سقف

National  Congress of Project Management
For Professors, Students and Graduates 
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