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انجمن مدیریت پروژه ایران
مرجع علمی و حرفه ای مدیریت پروژه کشور
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جهانی؟؟؟انجمن مدیریت پروژه 

 در کشور سوییس1960تاسیس در اواسط دهه

 قاره جهان5فعال در

 کشور عضو70بیش از

مقر فعلی شهر آمستردام در کشور هلند

ارائه مدارک بین المللی مدیریت پروژه

دارای نماینده رسمی در ایران

و...
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01

02

03

04 05

06

07

کمیته عضویت 08

مرکز
صدور گواهینامه

کمیته شاخه ها

کمیته
امور بین الملل

پژوهش و
انتشارات

کمیته
بازاریابی

کمیته جایزه
ملی مدیریت پروژه

شبکه اعضای جوان
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یانگ کروی جهانی چیست؟

توسط دو جوان لهستانی2000ایده اولیه حدودا سال •

ایجاد سازمانی به منظور ایجاد شبکه سازی و تقویت مهارت های: هدف•

جهانبه مدیریت پروژه در سراسر عالقمند ارتباطی در بین جوانان

شناسایی مدیران 
پروژه جوان برتر

کارگاه های 
آموزشی

رقابت های 
قهرمانی 
دانشجویی

مسابقات مجازی
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YOUNG CREW
(YC IRAN)
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1383

1397/09

1397/03

1387
Full Membership 

in 6 Month

YC

Transitional

YC

Full Member
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شورای مرکزی شبکه اعضای جوان

کمیته
GeCCo

ریاست شبکه اعضای جوان

کمیته
YPMY

کمیته
PMC

کمیته
GYCW

کمیته
مدیریت دانش

کمیته
توسعه پایدار

کمیته
روابط عمومی

کانون دانش آموزی

کانون دانشجویی

کانون فارغ التحصیالن

کمیته 
تفکر خالق

GeCCo      مسابقات بین المللی همکاری مجازی مدیریت پروژه

PMC                   مسابقات قهرمانی دانشجویان مدیریت پروژه

GYCW                          کارگاه های آموزشی مدیریت پروژه

YPMY                             جایزه مدیر پروژه برتر جوان سال

ساختار شبکه اعضای جوان
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انتخابات شورای مرکزی شبکه اعضای جوان

شرایط کاندیداتوری

شرایط ثبت رای

حدود وظایف و اختیارات

نحوه برگزاری



Yc.ipma.ir

Yc.ipma.ir
شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران 12

پایان


