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سرمقاله

گام دوم شبکه 
اعضای جوان
مهندس فرهاد نصراهلل پور؛ 
رئیس شبکه اعضای جوان

اندک به سالگرد فعال شدن شبکه اعضای جوان در دوره اخیر  اندک 
برای جوانان  که دستاوردهای چشمگیری  نزدیک می شویم. دوره ای 
عالقمند و فعال در حوزه مدیریت پروژه داشته و جوانان انجمن دوباره 
خانه  ساختن  به  مضاعف  کوششی  و  تــالش  با  و  شــده  جمع  هم  دور 

کشور پرداختند.  جوانان در عرصه مدیریت پروژه 
گردهمایی  نخستین  بــرگــزاری  جــوان،  اعضای  شبکه  سازمان  تشکیل 
غ التحصیالن رشته مدیریت پروژه، عضویت  دانشجویان، اساتید و فار
برگزاری  موقت و سپس دائمی در شبکه جهانی اعضای جــوان، شروع 
مسابقه عکاسی و مستندسازی، انتشار خبرنامه، موفقیت نماینده های 
از  و...    GeCCo مــســابــقــات  در  جــهــانــی  حــضــور  نخستین  در  ایــــران 
دستاوردهای شاخص جوانان ما در طی یکسال گذشته بود. شاید بتوان 
ماحصل این تالش ها را عضویت دائمی Iran Young Crew  در سازمان 

جهانی IPMA دانست. 
که فعالیت های آغازین را به سامان رساندیم، می بایست وارد فاز  حال 
کننده شویم؛ این دوره اهمیت زیادی  جدیدی از فعالیت های تثبیت 
در دوام و استمرار آتی این شبکه خواهد داشت. برنامه ریزی و اجرای 
کید بر تدوین  کنون به آن ها پرداخته نشده است؛ تا که تا  رویدادهایی 
سال  در  که  رویدادهایی  مستمر  برگزاری  برای  تالش  و  برنامه ها  تقویم 
دوم  دور  برگزاری  قبیل  از  ــواردی  م است  شده  پرداخته  آنها  به   1397

کارگاه های مفید برای جوانان، توسعه تبلیغات  مسابقات دانشجویی، 
و انتشار خبرنامه، توسعه شبکه سفیران جوان انجمن و برگزاری دومین 
پــروژه  مدیریت  التحصیالن  غ  فـــار و  دانشگاهیان  ســراســری  نشست 
کند.  کمک  کردیم  که آغاز  می تواند ما را در استحکام بخشی به حرکتی 
عالوه بر این ، حضور و میزبانی در عرصه های بین المللی، ابزاری شایسته 
در جهانی شدن ماست. از بعد جنبه مهم دیگر در توسعه شبکه اعضای 
و می بایست  بوده  بازاریابی و جلب مخاطب  به موضوع  توجه  جــوان، 
کمیته بازاریابی در YC تالشی  گرفته شود؛ ایجاد و توسعه  بسیار جدی 
الزامی برای توسعه کمی و کیفی برنامه های این شبکه است. در جناحی 
کانون های انجمن، امری مهم در شبکه سازی و ایجاد  دیگر فعال سازی 

تشکیالت پویا در شبکه اعضای جوان خواهد بود. 
انجام این برنامه ها، سعی و تالش جوانان عزیز و فعال در عرصه مدیریت 
گروه جوان در  که بتوانیم بهترین  پروژه را طلب می کند. به امید روزی 

دنیا باشیم.
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اخبار

درخشش نماینده های ایران
در اولین حضور در

GeCCo مسابقه جهانی

مسابقه بین المللی همکاری الکترونیکی)GeCCo( هر ساله در اسفند ماه به صورت یک رویداد 24 ساعته از سوی Young Crew جهانی و زیر نظر 
انجمن بین المللی مدیریت پروژه)IPMA( برگزار می شود و تیم های متشکل از 6 شرکت کننده از کشورهای مختلف دنیا در بستر فضای مجازی به رقابت 
کنند. در این میان برقراری  با یکدیگر می پردازند. این تیم ها می بایست به حل یک مطالعه موردی مدیریت پروژه پرداخته و یک مساله واقعی را حل 
کار  کاربردی می تواند باعث برتری تیم در مسابقه شود. اهمیت  کنار تسلط بر منابع علمی مدیریت پروژه و تجربه  ارتباط موثر با سایر اعضای تیم در 

گروهی و ارتباط موثر بین اعضا با توجه به بازه 24 ساعته ای مسابقه و تفاوت های فرهنگی، زمانی و فاصله زیاد اعضا از یکدیگر بسیار باالست.

آرین قادری؛ 
کمیته  دبیر 

GeCCo

۱3۸ نفر در قالب ۲3 تیم از ۲3 کشور در مسابقه امسال حضور 
داشتند. ساناز نجاتی، فرشته میرحسینی، آرین قادری، محمد 

جعفری، مهدی دهقانی، عرفان خاکسار و آرش آراسته بعد از پشت 
سر گذاشتن مراحل انتخابی در آزمون های داخل کشور، به عنوان 
نماینده های ایران در مسابقه GeCCo سال ۲0۱9 شرکت کردند. 

همچنین مراسم اهدای جوایز، دهم فروردین برگزار شد و سه تیم 
نخست مسابقات، معرفی شدند. همچنین محمد جعفری و آرش 

آراسته که در تیم های شماره ۱9 و 6 حضور داشتند موفق به کسب 
 Best Pre-Case و The Best Submission ۲ جایزه در بخش های

Study شدند.

فراینـد مسـابقه: یـک هفته پیـش از آغاز مسـابقه، نفرات به صـورت تصادفی در 
تیم هـا تقسـیم شـده و فعالیتشـان آغـاز می شـود. بعـد از مشـخص شـدن تیم هـا 
و در فاصلـه 6 روز قبـل از شـروع  مسـابقه، Pre-case study بـه تیم هـا ارسـال 
گرفتـه و تقسـیم وظایـف انجـام شـود. در  می شـود تـا تعامـل بیـن نفـرات شـکل 
این مرحله باید اسـم و شـعار تیم ها نیز مشـخص شـوند و هر تیم، دسـتورالعمل 
کـدام از  کنـد. وظیفـه نوشـتن هـر  گـراف آمـاده  کار تیمـی خـود را در قالـب 5 پارا
گراف هـا بـه عهـده یـک نفـر بـوده و نفـر ششـم بایـد بـا سـاخت ویدئویـی، ایـن  پارا
کار تیمـی را  کـرده تـا در ایـن سـند  فراینـد را مسـتند سـازد. IPMA تیم هـا را ملـزم 
کنند.  تعریـف، نحـوه حـل تعـارض را مشـخص و هـدف از سـاخت تیم را نیـز بیان 
سـپس رقابـت اصلـی از سـاعت 15:30 شـنبه )4 اسـفند( بـا سـخنرانی مهنـدس 

کیش رئیس Young Crew جهانی و ارسال Case Study به تیم ها  غالمرضا صفا
آغاز شد. در Case Study مسابقه امسال وضعیت یک شرکت در زمینه IT شرح 
کرد تا هوش مصنوعی را در سیسـتم های اداری یک  داده شـد و تیم ها را مامور 
کیـد اصلـی در این مسـابقه روی نحوه مدیریت پـروژه بود  کننـد. تا بانـک اعمـال 
و شـرکت کنندگان را بـا مسـائل فنـی درگیـر نمی کـرد. تیم هـا در نهایـت بایـد بـه 8 
پرسـش پاسـخ می دادنـد. برخـی سـوال ها مسـتقیما بـه خـود پـروژه مربـوط بـود 
و پرسـش های دیگـری نیـز بـه سـازماندهی تیـم، چالش هـای همـکاری اعضـا، 
محـدوده پروژه، ذی نفعان، ریسـک ها و درس آموخته هـای پروژه  می پرداخت. 
کـرده و در پایـان 24  گزارشـی از فعالیت هـای خـود ارائـه  تیم هـا بایـد هـر 6 سـاعت 

سـاعت نیـز پاسـخ هـر 8 سـوال را می دادنـد.

نمایندگان  انتخاب  فرایند  سال 2019،  در   GeCCo مسابقه  اتمام  از  بعد 
ایران برای مسابقات سال آینده آغاز شده است. قرار است نفرات برتر در 
دو مرحله آزمون، شناسایی شده و برای مسابقه سال 2020 آماده شوند. 
مرحله نخست آزمون انتخابی در 17 اسفند 1397 برگزار شد و نفرات برتر 
کردند. نتایج مرحله دوم و  نیز 22 فروردین 1398 در مرحله دوم شرکت 

زمان برگزاری مرحله بعدی مسابقه به زودی اعالم خواهد شد.
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 شبکه اعضای جوان در
چهاردهمین کنفرانس مدیریت پروژه

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در پنجم و ششم اسفندماه 97 به همت انجمن مدیریت پروژه و گروه آریانا در سالن همایش های رازی برگزار شد. شبکه 
غ التحصیالن جوان عالقه مند به مدیریت پروژه در سراسر  اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه نیز با هدف معرفی فعالیت ها، شناسایی و جذب اساتید، دانشجویان، فار

کنفرانس اشاره می کنیم. کرد. در ادامه به بخشی از فعالیت های YC در این  کنفرانس حضور پیدا  کشور، در این 

بازی با چاشنی  مدیریت پروژه 

اقدام  کنفرانس،  حاشیه  در  جــوان  اعضای  شبکه 
ــا مــوضــوعــات  ــه مــســابــقــه مــرتــبــط ب ــزاری س ــرگـ ــه بـ ب
نام"شهردار"  با  بــازی نخست  کــرد.  پــروژه   مدیریت 
کید  کار تیمی شرکت کنندگان تا روی زمان بندی و 
داشت. همچنین بازی های "طناب و چشم بند" 
کار تیمی، تعامل و  و "تخته و ترتیب قدی" نیز روی 
همکاری، ارتباطات و حل مشکل تمرکز داشت و به 
دنبال این بود تا تفکر طراحی، نوآوری و خالقیت را 
کند. آقایان میرحسینی،  در شرکت کنندگان ارزیابی 
عنوان  شهردار،  بازی  در  زین العابدینی  و  صدقیان 
کرده و عضویت رایگان یک  بهترین تیم را از آن خود 
از این  کردند. استقبال  ساله در انجمن را دریافت 
بازی ها موجب شد کمیته ورکشاپ در صدد طراحی 
بازی های جدیدی برآید و به زودی از این  بازی ها در 

گون رونمایی خواهد شد. رویدادهای گونا

تمجید از فعالیت های YC توسط 
مهمانان خارجی

ویرایش  تدوین  پــروژه  مدیر  سدل مایر"  "مارتین 
"ایوان  و  سوییس  کشور  از   ICB استاندارد  چهارم 
پروژه  مدیر  و  برلین   HTW دانشگاه  استاد  شوپر" 
آلمان و آمریکا  کشورهای  BMW در  کمپانی  های 
کنفرانس مدیریت پروژه و بازدیدی  بعد از حضور در 
تحسین  بــه  داشتند  جـــوان  اعــضــای  شبکه  از  کــه 

فعالیت های انجام شده در این شبکه پرداختند.

به شبکه خودتان خوش آمدید
شرکت  از  بسیاری  بــرای  ــروژه  پ مدیریت  کنفرانس 
حضورشان  بـــرای  ــود  ب شــروعــی  جـــوان،  کنندگان 
دبیرخانه  از  دریافتی  آمارهای   .Young Crew در 
باالی  تعداد  دهنده  نشان  پروژه  مدیریت  انجمن 
شبکه  در  عضویت  جهت  عالقه مندان  نــام  ثبت 
که به خاطر این اتفاق مثبت به  اعضای جوان بود 

خود می بالیم.
بررسی درس آموخته ها

کنفرانس  ــای  هـ آمــوخــتــه  درس  بــررســی  جــلــســه 
در   Young Crew اعضای  با حضور  پروژه  مدیریت 
انجمن مدیریت پروژه برگزار شد. در این نشست، 
کنفرانس  در  حضور  از  حاصل  آموخته های  درس 
گرفت و راهکارهایی نیز ارائه شد.  مورد بررسی قرار 
از  کنفرانس  این  در  شرکت  بــرای  است  ذکر  شایان 
درس آموخته های گردهمایی یانگ کرو که در آبان 

گرفته شد. ماه 97 برگزار شده بود،  بهره 

کنفرانس اخبار 

علی احدی؛
سردبیر
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کوتاه  اخبار 

 سفیران، بازوی ارتباطی
Young Crew با دانشگاه ها

تیم ملی مدیریت پروژه تشکیل 
می شود

مدیریت درس آموخته ها در 
کمیته مدیریت دانش

 Young Crew 
به مدارس می آید

پس از تائید عضویت دائمی شبکه اعضای جوان توسط IPMA، شاخه سفیران 
کانون دانشجویی با دانشگاه ها در جهت  این شبکه به عنوان بازوی ارتباطی 
اهــداف  گــرفــت.  شکل  ارتباطی  دامــنــه  گسترش  و   YC فعالیت های  توسعه 
از  کانون دانشجویی بوده و در واقع یکی  با اهداف  شاخه سفیران، هم راستا 
نمودن  اجرایی  و  جوان  اعضای  شبکه  اهــداف  به  دست یابی  استراتژی های 
معطوف  سفیران  شاخه  مرحله،  این  در  است.  دانشجویی  کانون  آیین نامه 
به ارتباط با دانشگاه ها از طریق دانشجویان داوطلب با عنوان »سفیر« است. 
مدیریت  گرایش های  علمی  انجمن های  دبیران  سفرا،  عموم  حاضر  درحــال 
پروژه و مدیریت ساخت هستند اما این شاخه درحال توسعه و تکمیل دامنه 
گام بعدی،  گرایش های دیگر است. در  پوشش خود از سفیران در دانشگاه ها و 
کانون دانشجویی پا را فراتر نهاده و در پی ایجاد شاخه سفیران غیر دانشگاهی 
محمد  سید  می باشد.   ... و  ادارات  نهادها،  هــا،  سازمان  سفیران  همچون 
کرمان(، مهدی دهقانی )شهید بهشتی(، علی  علی مصطفوی )شهید باهنر 
)تربیت مدرس(، جواد زمانی )هنر  زاده )خوارزمی(، پیمان صمدی  محبعلی 
گلچیان )آزاد مشهد(  تهران(، شاهین عدل خو )غیرانتفاعی پارس( و محمدرضا 
که از سایر دانشگاه ها به  سفیران شبکه اعضای جوان هستند و عالقه مندانی 
دنبال همکاری با عنوان سفیر با شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه 

Mozaffarinima65@gmail.com :هستند می توانند به ما ایمیل بزنند

مدیریت درس آموخته ها جزء جدانشدنی از فرایندهای کاری است. افراد در هر 
لحظه مشغول انجام فعالیت های متنوع در قالب فرایندها، پروژه ها و وظایف 
اجرای  که در  با مشکالت متنوعی  کــردن  نرم  پنجه  و  روزمــره هستند. دست 
به  تجارب مختلفی  افــراد  دارد، موجب می شود  فعالیت ها وجود  این  موفق 
کم هزینه  که فعالیت های آتی سریعتر،  کمک می کند  دست آورند. این تجارب 
کمیته مدیریت دانش شبکه اعضای  تر و راحت تر انجام شوند. در همین راستا 
که فاز اول آن تحت عنوان مدیریت درس آموخته ها تعریف  گرفت  جوان شکل 
شد. هدف از مدیریت درس ها، بازبینی و تدوین فرآیندهای مدیریت پروژه ای 
کارگروه های شاخه جوانان انجمن مدیریت پروژه است. ما نتایج  و مشارکتی 
کسب شده از  و اطالعات به دست آمده از فعالیت های انجام شده و تجارب 
آن ها را جمع آوری، پردازش و نگهداری می کنیم تا در فعالیت های آتی از آن ها 
کسب تجربه و ثبت آن در جهت تعالی شبکه اعضای  کنیم. هدف ما  استفاده 

جوان است. 

کانونـی بـرای نوجوانـان و دانش آموزان عالقمند و مشـتاق  کانـون دانش آمـوزی، 
کـه  اسـت  ایـن  دانش آمـوزی  کانـون  هـدف  اسـت.  پـروژه  مدیریـت  حـوزه  در 
نوجوانان و دانش آموزان عالقمند به حوزه مدیریت پروژه در مقطع دبیرسـتان 
و هنرسـتان را از طریـق جـذب در ایـن شـبکه، تشـویق نمایـد تـا بـا ابعـاد وسـیع 
حـوزه آن آشـنا شـده و توانایی هـای خـود را در ایـن زمینه ارتقـا دهند تا با آمادگی 
روزانـه، درسـی،  کارهـای  ازجملـه  زندگـی خـود،  بیشـتری جنبه هـای مختلـف 
آینـده تحصیلـی و شـغلی خـود را مدیریـت نمـوده و راه را بـرای تبدیـل شـدن بـه 

مدیـر و رهبـری خـالق همـوار سـازند.
تمام دانش آموزان کالس دهم )ورودی مهرماه( تا پیش از دریافت مدرک دیپلم 
و عالقمند به آشنایی با حوزه های مختلف مدیریت پروژه می توانند عضو این 
کانون، محدودیتی در جنسیت و رشته وجود  کانون شوند. در عضویت این 
که  ندارد. ما در طول سال برنامه های متنوع آموزشی و تفریحی تدارک دیده ایم 
کاربرد آن در زندگی روزمره، روابط  در راستای آشنایی با حوزه مدیریت پروژه و 
کیفیت زندگی  اجتماعی و آینده تحصیلی بوده و به عبارت بهتر باعث افزایش 
شخصی و تحصیلی می شود. "آموزش مدیریت پروژه به زبان ساده" از نخستین 
که اولین دوره آن قرار است در اردیبهشت 98 با  کانون است  برنامه های این 

حضور دانش آموزان برگزار شود.

می شود.  برگزار   IPMA نظر  زیر   PMCو  GeCCo جهانی  مسابقه  دو  ساله  هر 
مسابقه GeCCo در بستر فضای مجازی بوده و PMC نیز به صورت حضوری و 
کشورهای عضو شبکه اعضای جوان جهانی برگزار می شود.  به میزبانی یکی از 
برای انتخاب نماینده های ایران در این دو مسابقه، آزمون هایی درحال برگزاری 
است تا تیم ملی مدیریت پروژه ایران در سال 2019 شکل بگیرد. مرحله نخست 
این آزمون ها 17 اسفند 1397 به صورت اینترنتی برگزار شد و تمام داوطلبان 
شرکت در مسابقه  GeCCo و PMC به 60 سوال تستی پاسخ دادند. مرحله دوم 
که به مرحله  کدام از دو مسابقه متمایز است. شرکت کنندگانی  آزمون برای هر 
دوم راه می یابند باید به بررسی یک Case Study بپردازند. سپس نفرات برتر با 
عنوان »تیم ملی ایران«، برای شرکت در مسابقات جهانی به انجمن بین المللی 
 PMC معرفی خواهند شد.تیم ملی ایران در مسابقه )IPMA(مدیریت پــروژه
کند و در صورت موفقیت، راهی  نیز ابتدا باید در مسابقات سطح آسیا شرکت 

مسابقه جهانی می شود.

علی احدی؛
سردبیر

نیما مظفری؛
کانون دانشجویی رئیس 

شراره مالکی؛
کمیته رئیس 

رعنا خوشدل؛
کانون دانش آموزی رئیس 

IPMA  |   Young Crew Iran

خبرنامه شبکه اعضای جوان
انجــمن مدیـریت پـــروژه ایـــران

شماره 4  |  دوره جدید  |  سال دوم  |  بهار 1398 

http://www.ipma.ir
http://www.ipma.ir


66

اخبار

محمد معهود؛
ترجمه

آیدا جلیلی؛
ترجمه

سایت انجمن بین المللی مدیریت پروژه )IPMA( در مقاله ای نوشت: مشتاقانه 
در انتظار شناسایی و قدردانی از استعدادهای نو ظهور جوان در حوزه مدیریت 
پروژه، بدون توجه به مقیاس، پیچیدگی و نوع پروژه ها هستیم و این ارزیابی بر 

مبنای ویژگی های فردی، نه صرفا پروژه ها انجام خواهد شد..
تواند  می  شما  بــرای  جایزه  ایــن  کسب 

موارد ذیل را نیز به همراه آورد:
که  � شــدنــی  شناخته  رسمیت  بــه 

دنبال آن هستید
به جلو در حرفه خود  � رو  گــام  یک 

)ارتقاء یا تغییر شغل(
یک چالش حرفه ای و شخصی �
ــه رســمــیــت  � ــرای بـ ــ دســــتــــاوردی بـ

المللی  شناخته شدن در سطح بین 

به عنوان یک مدیر پروژه ارزشمند
کسب این جایزه می تواند تاثیرات مثبت زیادی در زندگی حرفه ای و  بی شک 
که  شخصی شما داشته باشد. پیش نیاز شرکت در رویــدادYPMY  این است 
کرده باشید.  کردن یک پروژه باشید یا آن را پیش تر مدیریت  در حال مدیریت 
کنید.  از این رو هر چه زودتر اقدام نموده، به پیش روید و این جایزه را از آن خود 

 

که می  لینک نظرسنجی زیر به منظور مشارکت شما برای ترسیم آنچه است 
به  با  توانید  تقدیر شوید. همچنین می  آن  برای   YPMY رویــداد  خواهید در 
گذاری این نظرسنجی، فرصتی را برای شرکت سایر افراد شاغل در این  ک  اشترا

حوزه ایجاد نمایید:

https://goo.gl/forms/NFcEb9isNEDRQDGE3
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انتخاب محمد معهود 
به عنوان عضو هیات داوران 

جایزه بین المللی مدیر 
پروژه جوان برتر 

محمد معهود لیدر Young Crew ایران از سوی انجمن بین المللی مدیریت پروژه)IPMA( به عنوان داور جایزه مدیر پروژه جوان برتر جهان در سال 2019 انتخاب 
شد. هیات داوران امسال جایزه مدیر پروژه جوان برتر )YPMY(، متشکل از مدیران پروژه با تجربه، متخصصان بخش های مختلف در زمینه های مدیریتی از 

گون دنیا است. گونا کشورهای  شرکت ها و سازمان های حاضر در صنعت و یا حوزه فعالیت های مرتبط در 
کا )لتونی(، آیریس هاوک رامیس  ریاست هیات داوران بر عهده مارک َپچ  از استرالیا است. همچنین هیات داوران شامل: ِاِلنی تسچلیدو )یونان(، اینسی ِاسال

)اتریش(، جسیکا هودینات )استرالیا(، محمد معهود )ایران(، مایکل راجرز )ایاالت متحده آمریکا( و سباستین َفن ِهِس )هلند/ ایاالت متحده آمریکا( است.
که در هیات داوران جوایز معتبر IPMA جهانی جای می گیرد.  که محمد معهود اولین ایرانی است  الزم به ذکر است 

Reference:  https://www.become.pm/youngprojectmanageraward/the-award/jury-panel/

)2019-YPMY( مدیر پروژه جوان برتر سال

بر روی ارزش های خود متمرکز شوید و یک 
کنید! جایزه بین المللی را در سال 2019 فتح 

http://www.ipma.ir
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که  کمیته ای تازه تاسیس است  "توسعه پایدار" نام 
زیر مجموعه شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت 
و  به کارگیری  با هــدف متعالی  و  بــوده  ــران  ای ــروژه  پ
مدیریت  قالب  در  پایایی)مانایی(  مفاهیم  اشاعه 
به  و  صنعتی  و  ساختمانی  پـــروژه هـــای  در  پـــروژه 
کارگیری ایده های به روز و خالقانه جوانان در جوار 
اساتید و پیشکسوتان این حوزه از پاییز 1397 شروع 

کرده است. کار  به 
کنونی  نیازهای  که  اســت  فرآیندی  پایدار  توسعه 
نــیــاز نسل های  افــکــنــدن  بـــدون مــخــاطــره  را  بــشــر 
و  زیست  به محیط  آن  در  و  بـــرآورده ساخته  آینده 
نسل های فردا نیز توجه شود. نمایندگان بلندپایه 
جامعه  و  متحد  ملل  سازمان  تخصصی  نهادهای 
مدنی چندی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل 
اهدافی  قالب  را در  پایدار  توسعه  متحد، دستورکار 
 Sustainable(ــداف اهـ کردند. این  گانه تصویب   17
که در قالب اهداف جهانی    )Development Goals
شناخته می شوند، یک خواستار جهانی برای پایان 
دادن به فقر، محافظت از سیاره و اطمینان از این 

که همه مردم از صلح و رفاه بهره مند شوند.   است 

اهداف کالن کمیته 
فرهنگ سازی و ترویج اصول و اهداف توسعه  �

کشور عزیزمان ایران پایدار در 

ــا بـــــر اســـــاس  � ــ ــل ه ــ ــم ــ ــع ــ ــورال ــ ــت ــ تـــــدویـــــن دس
استانداردهای بین المللی و مشورت با نخبگان 
و اساتید ملی مدیریت پر وژه جهت بومی سازی 
و  معیارها  اســـاس  بــر  ــاب  ــ ارزی تربیت  متعاقبا  و 

استانداردهای بومی 
خــالق  � تفکر  جــلــســات  و  نشست ها  بـــرگـــزاری 

و  نــظــرات  ارائـــه  و  و مبتکر  بــا جــوانــان عالقه مند 
صنعت  پیشکسوتان  و  اساتید  به  برتر  ایده های 
ایده های  راهبردی  یا  و  فکری  پشتیبانی  جهت 

اجرایی خالق
ارتباط با نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط  �

با توسعه پایدار و یافتن فصول مشترک بین این 
نهادها و حوزه علمی مدیریت پروژه

کمیته های  � ــر  ــای س بـــا  تــنــگــاتــنــگ  هــمــکــاری 
ــجــمــن در راســـتـــای  ــای جـــــوان ان ــضـ شــبــکــه اعـ
در  پایدار  توسعه  معیارهای  و  اهــداف  گنجاندن 

زیرساخت های مسابقه ای و آموزشی کمیته ها
آموخته های  � درس  دسته بندی  و  جمع آوری 

حاصل از همفکری با جوانان مشتاق به موضوع 
اساتید  و  فــعــاالن  بــا  هــمــکــاری  و  ــدار  ــای پ توسعه 
که نهایتا منجر به پدید آمدن یک بانک  دانشگاه 
انجمن  بــرای  معتبر  و  علمی  جــامــع،  اطالعاتی 

مدیریت پروژه ایران خواهد شد.

برنامه های کمیته در آینده نزدیک
در  � مــوجــود  جهانی  ــداردهــای  اســتــان بــررســی 

زمینه توسعه پایدار در مدیریت پروژه و انتخاب 
با  کــردن  بومی  جهت  اســتــانــدارد  مناسب ترین 

درنظرگرفتن شرایط موجود عملیاتی کشور 
آموزشی  � کــارگــاه هــای  بــرگــزاری  و  محتوا  تولید 

ــی و تــوســعــه فرهنگ  ــاه گ ــا ســطــح آ ــق جــهــت ارت
"توسعه پایدار" در صنعت مدیریت پروژه به طور 

مداوم در طول سال
برگزاری اولین جلسه تفکر خالق و ایده پردازی  �

پــیــشــکــســوتــان،  حـــضـــور  بـــا   98 فــــروردیــــن  در 
این  استمرار  و  ــالق،  خ جــوانــان  و  متخصصین، 

جلسات به صورت ماهانه

کمیته ها

نگاهی به کمیته توسعه 
پایدار و اهداف آن

آرین قادری؛ 
کمیته  دبیر 

فاطمه اظهری
رییس کمیته

داریوش زینی آرین قادری
دبیر کمیته

ارغوان صالحی

شاهین عدلخوعلیرضا جباری

علی محب علیزاده

اعضای کـمـیــتـه
گروه اجتماعی

گروه اقتصادی
گروه

زیست محیطی

سر گروه
آرین قادری

سرگروه
مرتضی سواره

سرگروه
سعید سودی

مهسا صادقیهدانیال صدقیان
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مصاحبه

گفت وگو با خبرنامه شبکه اعضای  دکتر محمدمهدی مرتهب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در 
گردهمایی آبان ماه با شبکه اعضای جوان آشنا شدم. حتما به توصیه های  گفت: برای اولین بار در  جوان 
کرد این دانه را  گردهمایی جامه عمل پوشانده و در دانشگاه صنعتی شریف سعی خواهم  کیش در  آقای صفا
کنم. پیشنهاد من  بکارم و دانشجویان را به عضو شدن در شبکه اعضای جوان و رقابت در مسابقه ها دعوت 
که یک سری جلسات برای معرفی خود و برنامه ها و اهدافش در دانشگاه های  به Young Crew این است 

کند و با دانشجویان ارتباط بگیرد. مختلف برگزار 
که  کرد و افــزود: مهم ترین توصیه من به دانشجویان این است  وی در ادامه یک توصیه مهم به جوانان 
که در تاریکی مسیر را به شما نشان داده و شمارا هدایت می کند. مثال ممکن است فردی  برای خود یک هدف روشن و واضح داشته باشند. هدف مانند نوریست 
کادمیک فعالیت کند. هدف این دو با هم متفاوت است؛ پس طبیعتا پیش نیاز این اهداف و راه رسیدن به هریک  بخواهد جذب صنعت شود و دیگری در محیط آ

کنید. کرده و برای رسیدن به آن برنامه ریزی  نیز با هم متفاوت است. بنابراین از ابتدا هدف خود را مشخص 
کرد: وظیفه دانشگاه، اصالح یک دانه خوب و پرورش استعداد و  که این روزها از دانشگاه ها می شود، خاطرنشان  کنش به انتقاداتی  دکتر مرتهب در پایان در وا
کند، محصولی  که نتواند رشد  گر در شوره زاری برود  که یک دانه اصالح شده و آماده رشد ا فرستادن آن به مزرعه اجتماع است. بستر اجتماع باید آماده باشد چرا 

کند. که از دانشگاه وارد اجتماع شود نمی تواند در صنعت دردی را دوا  کسی  که وقتی بسترسازی مناسبی نمی کنیم،  ندارد. طبیعی است 

علمی  هــیــات  عضو  صبحیه  محمدحسین  دکــتــر 
دانــشــگــاه تــربــیــت مـــدرس و عــضــو هــیــات مــدیــره 
خبرنامه  بــا  گفت وگو  در  ــروژه  پـ مدیریت  انجمن 
کرد: همه دغدغه ما در  شبکه اعضای جوان اظهار 
که به نسل جوان،  انجمن مدیریت پروژه این بود 
فرصت داده نشده تا خودشان را نشان دهند. به 
همین دلیل وقتی ایده تشکیل شبکه جوانان در 
کردم  انجمن مطرح شد، من به شخصه استقبال 
به صورت مستقل،  تواند  که نسل جوان می  چرا 
نسل  سایه  زیر  و  باشد  داشته  را  خود  برنامه های 

یک  مانند  قدیم  نسل  کــه  چــرا  نکند؛  گیر  قدیم 
سقف شیشه ای مانع از رشد نسل جدید می شود. 
باید به جوانان فرصتی برای ارائه خود داده شود، 
فرصت هایی برای ارتباط و رقابت با یکدیگر. به این 
کار بسیار خوب است  ترتیب فکر می کنم اصل این 
چرا که در کل کشور ما با این مشکل مواجه هستیم 
نمی دهد  فرصت  ــوان  ج نسل  بــه  قدیم  نسل  کــه 
باشد.  جــوانــان  بــرای  فرصت  یک  می تواند  ایــن  و 
شایسته  و  مستعد  افــراد  جــوان  اعضای  شبکه  در 
کنند و در آینده پست های  می توانند خود را معرفی 

کنند. جدی تری داشته و رشد 
وی با بیان اینکه دانشجویان، عضویت در شبکه 
کرد: جوانان  اعضای جوان را جدی بگیرند، عنوان 
چرا  کنند  مشارکت  جمعی  فعالیت های  ایــن  در 
که افراد قابل و شایسته از دل همین مجموعه ها 
کار  انجمن،  جــوان  اعضای  می شوند.  استخراج 

کــه نسل  چــرا  بگیرند  را جــدی  و حــرفــه ای  علمی 
کنار خواهند رفت و نوبت  مدیران تجربی به زودی 
مدیران پروژه علمی و حرفه ایست . برای من بسیار 
کسی دیگر دنبال مدیر  آینده  در  که  روشــن است 
پروژه حرفه ای نمی رود. این برنامه ها فرصتی است 
را  خود  توانایی های  و  خود  که  دانشجویان  بــرای 

نشان دهند و وارد صنعت شوند.
کید کرد: ما در دنیای مدیریت پروژه  دکتر صبحیه تا
به تنهایی نمی توانیم رشد کنیم. دنیا در حال رشد 
و پیشرفت است و باید با دنیا در ارتباط باشیم. ما 
دیگر  کشورهای  در  پــروژه  مدیریت  انجمن  با  باید 
در  کــه  کارهایی  بدانیم  تــا  باشیم  داشــتــه  ارتــبــاط 
زمینه مدیریت پروژه در حال انجام است چیست. 
شاید بتوان با برطرف شدن تحریم ها و چالش های 
کنیم و به همکاری  موجود از مدیران پروژه دعوت 

با آنان بپردازیم. 

مصاحبه از: پای صحبت اساتید مدیریت پروژه
ارغوان صالحی

دکتر مرتهب: 
کرد دانشجویانم را به عضویت در Young Crew دعوت خواهم 

دکتر صبحیه: 
جوان ها با Young Crew زیر سایه نسل قدیم نمی مانند
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بازدید از پروژه
گزارش از :دریاچه شهدای خلیج فارس

مژده نادری

 25 ایـــران  پـــروژه  مدیریت  انجمن  علمی  بــازدیــد  یازدهمین 
انــجــام شد  تــهــران  فـــارس  ــاچــه شــهــدای خلیج  از دری بهمن 
پــروژه  ایــن  مدیریت  بــه  مــربــوط  مسائل  بــا  بازدیدکنندگان  و 
حضور  از  بعد  ابــتــدا  ساعته  ــازدیــد 5  ب ــن  ای در  شــدنــد.  آشــنــا 
ذوالفقاریان  مهندس  پــروژه،  سمینار  اتاق  در  شرکت گنندگان 
با  مرتبط  مــوضــوعــات  بــیــان  بــه  همکارانشان  و  ــروژه  پـ مــدیــر 

مدیریت پروژه در دریاچه شهدای خلیج فارس پرداختند.
کــرده بود و  این پــروژه در جایزه پــروژه برتر سال 2015 شرکت 
گزارش ارزیابی مدیریت پروژه دریاچه بر اساس مدل PEM در 
کارشناسان ارائه و درس آموخته های فرایند  سال 2015 توسط 
اخذ جایزه بین المللی مدیریت پروژه از موسسه IPMA تشریح 

شد. 
 

طرح  بصری  و  فنی  مستندات  دســتــاوردهــای  نیز  ادامـــه  در 
احداث  بــرای  و ساخت  قــرارداد طرح  انعقاد  دریاچه، دالیــل 
گــروه  و  خانه  تصفیه  تجهیزات  تامین  نحوه  خــانــه،  تصفیه 
مستندسازی  داشبوردهای  ارائــه  با  همراه  اختتام  فرایندی 
شد.  بیان  بازدیدکنندگان  بــرای  دریــاچــه  طــرح  ــراردادهــای  ق

انتهای جلسه نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت. 
تصفیه خانه  و  دریاچه  از  بازدیدی  شرکت کنندگان  همچنین 
پروژه به عمل آورده و با جنبه های فنی، عملکردی و سازوکار 

تصفیه خانه پروژه آشنا شدند. 
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