خبرنامــه شــبکه اعضــای جوان
انجمــن مدیریــت پــروژه ایــران
شماره  | 6دوره جدید | سال دوم | تابستان | 1399

Http://www.yc.ipma.ir

شبکه اعضای جوان ایران ،دو ســاله شــد

قهرمانی تیم دانشگاه تربیت مدرس  2در  PMCملی

در این شماره خواهید خواند:

یادداشت| قدم بر جای هستیم ،چون کوه

یادداشت| همدلی جوانان و خلق یک خاطره ماندگار
برای شرکت در  GeCCoچه چیزهایی باید بدانیم
برترین مدیران پروژه جوان ایران انتخاب شدند

با منتخبان شورای مرکزی بیشتر آشنا شوید

شگفتیســازی اعضــای  GeCCoایــران در عرصــه
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به بهانه تولد  2سالگی شبکه اعضای جوان

قدم بر جای هسـتیم ،چون کوه
علی احدی؛ سردبیر

ایمیلـی در اردیبهشـت  1397از سـوی انجمـن مدیریت پروژه
بـه جمعـی از اعضـای جـوان انجمـن ارسـال شـد کـه حـاوی
دعوتنامـه بـه نشسـتی صمیمانه بود .دو سـال پیـش در چنین
روزهایـی ،جوانـان عاشـق مدیریت پروژه در اتاق  106انسـتیتو
نفـت ،سـنگ بنـای شـبکهای را نهادنـد کـه امـروز تبدیـل بـه
بزرگتریـن اجتمـاع عالقهمنـدان جـوان این حوزه شـده اسـت.
در همـان روزهـای ابتدایـی تشـکیل یانگکـرو ،هـر کـدام از
اعضـا ،مسـئولیتی بـه عهـده گرفتـه و قـدم در راهی گذاشـتند
کـه امروز بـا افتخار از آن سـخن میگویند .رویاهـای بزرگ در
سـر داشـتیم و یکدل شـدیم تـا ثمـره تالشهای شـبانهروزی،
خیلـی زود بـه بـار نشسـت و تنهـا هفـت مـاه پـس از تشـکیل
شـبکه ،انجمـن جهانی اعلام کرد ایـران به جمع اعضـای دائم
شـبکه جهانی پیوسـته اسـت .این خبر مسـرتبخش ،انگیزهای
دوچنـدان در بیـن همـه مـا ایجاد کـرد و بـا گامهایی اسـتوار،
موفقیتهـای پـی در پـی بـرای ایـران عزیزمـان بـه ارمغـان

آمـد تـا امـروز همه مـا بـه آن ببالیـم .برگـزاری دو گردهمایی
در آبـان  1397و آذر  ،1398موفقیـت در دو دوره مسـابقات
جهانـی مجـازی  2019و  ،)GeCCo(2020برگزاری دو دوره
مسـابقات قهرمانـی مدیریـت پـروژه ویـژه دانشـجویان 1398
و  ،)PMC(1399شناسـایی مدیـران پـروژه برتـر کشـور و
معرفـی بـه جایـزه جهانـی( )YPMYو حمایـت از مباحـث
دانشـی مدیریـت پـروژه در کمیتههـای توسـعه پایـدار ،تفکـر
خلاق و مدیریـت دانـش ،تشـکیل اولین دوره شـورای مرکزی
و باشـگاه اعضـا( )YC Plusجـزو مهمتریـن رویدادهـای ثبت
شـده در دو سـال اخیر اسـت .سـازماندهی شـبکهای به وسعت
تمـام ایـران و مدیریـت ارتباطاتش به حق در ابتـدای راه امری
دشـوار بـه نظـر میرسـید امـا با همـت و پشـتکار جوانـان این
سـرزمین و حمایتهـای بـی دریـغ و مجدانه متولیـان انجمن،
در جایگاهـی ایسـتادهایم کـه بـا غـرور و افتخـار بـه گذشـته و
امیـد و آرزوهـای بـزرگ بـه پیـشرو مینگریم.

رهــــایــــی خــــواهــــی از ســـیـــاب انــــدوه قــــدم بـــر جــــای بـــایـــد بــــود چــــون کــوه
گـــر از هـــر بــــاد چــــون بـــیـــدی بــلــرزی اگـــــر کـــوهـــی شـــــوی کـــاهـــی نـــیـــرزی
نظامی
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جدیدترین انتصابها در شبکه
اعضای جوان ایران
براساس آییننامه شورای مرکزی
شبکه اعضای جوان آقای مسعود
رحیمی به عنوان عضو اصلی شورا
انتخاب و جایگزین آقای امین قادری
شد .وی پیش از این با عنوان عضو
علیالبدل در شورا حضور داشت.

کمیته کارگاهها در شبکه اعضای جوان ایران از اواخر سال  1398وارد
مرحله جدیدی شد .با تغییرات صورت گرفته آقای مصطفی بداقی پژوهشگر
دوره دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران مسئولیت این کمیته
را برعهده گرفته و خانم الهه پویانراد و آقای فرشاد بابایی زارع نیز به عنوان
اعضای اولیه این کمیته انتخاب شدند .شبکه اعضای جوان از زحمات آقایان
حسین رادمهر و علی مصطفوی در کمیته کارگاهها نیز تقدیر و تشکر میکند.

شورای مرکزی شبکه اعضای
جوان ،ضمن قدردانی از زحمات
آقای مهندس مهدی والیتی به
عنوان رئیس کمیته مدیر پروژه
جوان بــرتــر( ،)YPMYآقای
مهندس سعید نوروزی را به
عنوان رئیس جدید این کمیته
منصوب نمود .وی سال گذشته برترین مدیر پروژه جوان ایران
با پــروژه "کارشا" به عنوان انتخاب شد.
شورای مرکزی شبکه اعضای جوان
در حکمی دیگر ،ضمن قدردانی از
زحمات خانم مهندس شراره مالکی
به عنوان رئیس کمیته مدیریت
دانــش ،آقــای مهندس علیرضا
سیاوشپور را به عنوان رئیس جدید
این کمیته منصوب نمود.

مصطفی بداقی

با اعالم انصراف خانم مهندس فرشته میرحسینی از ریاست کمیته تفکر خالق،
شورای مرکزی شبکه اعضای جوان ضمن قدردانی از زحمات وی ،خانم مهندس
مهسانا باقرینیا را به عنوان رئیس جدید این کمیته منصوب نمود .همچنین
خانم مهندس ثریا بخشنده به عنوان دبیر کمیته انتخاب گردید.

مهسانا باقری نیا

کمیته روابط عمومی نیز سه عضو جدید در جمع خود دارد و خانم
شیوا حکیمی به عنوان مدیر دیجیتال مارکتینگ ،خانم عاطفه اله
بخشی به عنوان دبیر تحریریه خبرنامه و خانم سارا پوراحمد به
عنوان مسئول محتوای بین الملل فعالیت خود را آغاز کردند.

سارا پور احمد

شیوا حکیمی

عاطفه الهبخشی

الهه پویان راد

فرشاد بابایی زارع

ثریا بخشنده

سایر اعضای کمیته تفکر خالق

سیدرضا موسوی

فرشته میرحسینی

زهرا عزیزی

دکتر محسن عابدینی
رهبر کمیته
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ایرانیها در  YCجهانی صاحب کرسی شدند
شبکه اعضای جوان  IPMAچندی پیش با انتشار فراخوانی از عالقهمندان حضور در تیم رسانهای این شبکه دعوت
به عمل آورد .این نهاد با بررسی رزومههای ارسالی در نهایت خانم ثنا عباسی را از ایران به عنوان Social Media
(Managerمدیر شبکههای اجتماعی  YCجهانی) انتخاب کرد.
ثنا عباسی متولد سال  1374و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس است.
وی از سال  1398فعالیت خود در انجمن مدیریت پروژه را با حضور در تیم اجرایی گردهمایی جوانان مدیریت
پروژه(یلدای دوم) آغاز کرد و سپس به تیم روابط بین الملل شبکه اعضای جوان پیوست .وی در حال حاضر با خانم
جوزیپا از کشور کرواسی وظیفه تولید محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی  Young Crewجهانی را به عهده دارند.
همچنین آقایان وحید آزادمنش ،فریبرز داورپناه و محمد معهود در مسابقه جهانی  2020 GeCCoاز سوی شبکه اعضای جوان  IPMAبه عنوان داور این
رویداد بین المللی انتخاب شدند.

فریبرز داورپناه

وحید آزادمنش

محمد معهود

فهرست کامل اسامی و رزومه داوران(کلیک کنید)
به جز این چهار ایرانی ،آقای مهندس کامیار صفاکیش نیز از کشورمان ریاست  YCجهانی را به عهده داشته است.

جلسه هم اندیشی تفکر خالق برگزار میشود
جلسـه هـم اندیشـی بـا موضـوع «فرهنگ سـازي دانش مديريـت پـروژه در سـازمان هـاي كارفرمايی» به
همـت کمیتـه تفکـر خالق شـبکه اعضـای جوان در تاریـخ نهم مرداد مـاه  ١٣٩٩به مدت دو سـاعت و نیم
بـه صـورت مجـازی برگـزار خواهـد شـد .در این جلسـه آقـای دکتر علـی مطلق ،مدیـر کل دفتـر مدیریت
پـروژه و بودجـه شـرکت ارتباطات زیرسـاخت ،آقـای مهندس علی اکبـر صابری؛ مدیر امور مهندسـی طرح
هـای مشـارکت عمومی خصوصی شـرکت توسـعه منابـع آب و نیروی ایـران و آقای مهندس امير مرشـدي
زاده؛ مدیـر برنامـه ریـزی و کنتـرل پـروژه سـازمان مهندسـی و عمران شـهر تهـران به سـخنرانی خواهند
پرداخت.
مهسـانا باقرینیـا رئیـس کمیتـه تفکـر خلاق در ایـن بـاره خاطرنشـان کـرد :بـا توجه بـه منشـور كميته
تفكـر خلاق كـه ايجاد بسـتري براي پيونـد خبرگان ،پيشكسـوتان و اسـاتيد مديريـت پروژه بـا جوانان به
منظـور ارزيابـي و ارائـه راهكارهـاي علمـي و عملـي بـراي مشـكالت و معضلات مديريـت پـروژه كشـور ميباشـد ،بـرآن شـديم كه با همـت اعضاي
كميتـه و همـكاري دسـت انـدر كاران شـبكه اعضـاي جـوان ،جلسـه هـم انديشـي در تاريـخ نهـم مـرداد  ١٣٩٩بـا موضـوع "فرهنـگ سـازي دانش
مديريـت پـروژه در سـازمان هـاي كارفرمايي" برگـزار كنيم.
وی افـزود :نظـر بـه اهميـت ايـن موضـوع و مهـارت و آمادگي انجمـن جهت بررسـي و ايجاد دانش مديريـت پروژه ،از چنـدي از اسـاتيد باتجربه در
سـازمانهاي كارفرمايـي دعـوت بـه عمـل آورديـم تا با تشـريف فرماييشـان و به اشـتراك گذاشـتن تجربياتشـان با شـركت كننـدگان محتـرم ،ما را
در انجـام هر چـه بهتر رسـالتمان يـاري بفرمايند.
جهت ثبت نام در این وبینار اینجا کلیک کنید
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گزارشی از حضور کشورمان در مسابقه 2020 GeCCo

آرش آراسته

دبیر کمیته گکو

شگفتیسازی جوانان مدیریت پروژه
ایران در عرصه جهانی

انجمـن مدیریـت پـروژه ایـران بـرای دومیـن
سـال متوالی بـا اعضای جوان خود در مسـابقه
بیـن المللـی گکـو GeCCo( 2020-2019
 )20/2019کـه از سـوی انجمـن جهانـی
مدیریـت پـروژه ( )IPMAبرگـزار میشـود،
شـرکت کـرد .ایـن مسـابقه بـه صـورت کاملا
مجـازی بـوده و اعضـای تیمهـا از طریـق
اینترنـت و راه دور ،بـا اسـتفاده از نرم افزارهای
ارتباطـی و برنامهریـزی اشـتراکی بـا هـم
همـکاری میکننـد .عالقهمنـدان بـه حضـور
در ایـن مسـابقه پـس از نام نویسـی در سـایت
 yc.ipma.irدر آزمون دو مرحلهای کشـوری
که شـامل یـک آزمـون تسـتی آنالیـن مبتنی
بـر کتـاب  ICB4و یـک آزمـون تشـریحی
 Case Studyکـه هـر دو بـه زبان انگلیسـی
بـوده ،شـرکت کردنـد و پـس از یـک جلسـه
مصاحبـه انگلیسـی ،نفـرات برتـر کـه تشـکیل
دهنـده نماینـدگان ایـران بـرای معرفـی بـه
 IPMAبودنـد ،انتخـاب شـدند .براین اسـاس
(بـه ترتیـب رتبـه) آقایـان نریمـان درافشـان،
سـید یوسـف نجاتییـده ،علـی آذری ،مهـدی
دهقانـی ،علیرضـا سـیاوش پـور و خانـم هلیـا
نـوروزی بـه عنـوان نفـرات اصلـی و مسـعود
پناهـی ،سـپیده رحمانـی ،فاطمـه عربنیـا،
امیرحسـین منتظـری ،علـی بیدهندی ،سـحر
جبـاری فخـرداود ،رضـا جمشـیدی و محمـد
شـرکا بـه عنـوان نفـرات ذخیـره بـه مسـابقه
جهانـی گکـو راه یافتنـد.
در رویـداد امسـال  223نفر از  27کشـور ثبت
نـام کـرده بودنـد کـه در نهایـت در هسـته
مرکـزی 24 ،تیـم  6نفـره تشـکیل شـدند.
خوشـبختانه بـه واسـطه رایزنـی بـا مسـئول
هماهنگـی مسـابقات جهانـی گکـو و اعلام
آمادگـی کامـل نفـرات منتخـب ایران ،نـه تنها
نفـرات اصلـی بلکـه نفـرات ذخیـره نیـز جهت
شـرکت در ایـن مسـابقه پذیـرش گرفتنـد
و از  24تیـم شـرکت کننـده در مسـابقه،
نمایندههـای ایـران در  14تیم حضور داشـتند.
مرحلـه نخسـت مسـابقه در تاریـخ  17اسـفند
آغـاز شـد و تـا  23اسـفند بـه طـول انجامیـد.
مسـابقه اصلـی نیـز در تاریخ  24و  25اسـفند
بـه مـدت  24سـاعت برگـزار شـد و مرحلـه
فینـال هـم تـا تاریـخ  13فروردیـن  99بـه
طـول انجامیـد .نتایـج ایـن دوره از مسـابقات
 30فروردیـن  1399بـا برگـزاری اختتامیـه

مجـازی کـه بـا سـخنرانی آقـای مهنـدس
صفاکیـش رئیـس یانگکـرو جهانـی همـراه
بـود ،اعلام شـد و رضا جمشـیدی از ایـران به
همـراه همتیمیهایـش از کشـورهای روسـیه،
جمهـوری چـک ،مراکـش ،کرواسـی و مکزیک
موفـق بـه کسـب مقـام قهرمانـی مسـابقات
شـدند .همچنیـن سـید یوسـف نجاتییـده
در تیـم دوم و سـپیده رحمانـی در تیـم سـوم
عضـو بودنـد .برترینهـا در بخشهـای جنبـی
ایـن رویـداد نیـز انتخـاب شـدند و در بخـش
( Best Social Mediaبهتریـن تیـم
رسـانه هـای اجتماعـی) علیرضـا سـیاوش پور

ایـن رویـداد بـزرگ جهانی
اوایـل هـر سـال میلادی
برگـزار میشـود و شـبکه
اعضای جـوان ایـران درحال
برنامهریـزی بـرای طراحی و
اجـرای نمونـه داخلـی گکـو
در کشـورمان اسـت.

و همتیمیهایـش مقـام نخسـت را کسـب
کردنـد .همچنیـن آرش مهـدی پـور آراسـته
دبیـر کمیتـه  GeCCoایـران بـه عنـوان
بهتریـن ( Local Organizerبرنامهریـز و
سـازماندهنده) انتخـاب شـد.
آراسـته ،دبیـر کمیتـه  GeCCoایـران بـا
تشـریح فراینـد مسـابقه امسـال ،خاطرنشـان
کـرد :تیمهـای  ۶نفـره از کشـورهای مختلـف
انتخـاب شـدند و پـس از اعلام گروههـا فایـل
 Pre caseارسـال شـد کـه از اعضـای هر تیم
خواسـته شـد طی یک هفته بـا یکدیگر ارتباط
برقـرار کننـد و در انتهـای هفته گزارشـی ارائه
کـرده و در آن ،خودشـان را معرفـی کننـد.
ی کـه برگـزار
تیمهـا از جلسـههای مجـاز 
کردنـد بایـد اسکرینشـات گرفتـه و در
گـزارش قـرار دهند .در انتها نیز خواسـته شـد

خودشـان را  Fortune Tellerتصـور کرده و
یـک داسـتان مصور با  ۶داسـتان (بـه ازای هر
یـک از اعضـای تیـم) بنویسـند و توضیح دهند
کـه این مسـابقه چـه تاثیری روی زندگیشـان
گذاشـته است.
وی افـزود :در روز  ۱۳مـارچ کیـس اصلی برای
اعضا ارسـال شـد کـه مربوط بـه پـروژه ای در
شـرکت ( )City of CapeTown CCTدر
یکـی از اسـتان هـای غربـی آفریقـای جنوبـی
بـود .در ایـن شـهر  ۷۵درصـد بـرق توسـط
شـرکت  CCTو مابقـی آن توسـط یـک
شـرکت داخلـی بـه اسـم  Eskomتامیـن
مـی شـد .همچنیـن شـرکت  CCTامـکان
دسترسـی بـه آب آشـامیدنی از سـدهای آب
سـطحی منطقـه را فراهـم میکنـد .بـه دلیـل
تغییـرات آب وهوایـی و اثراتـش نیـز ،دولتها
و مشـاغل محلـی میبایسـت اقـدامنوآورانهای
بـرای پاسـخ بـه ایـن مشـکل ارائـه میکردند.
از سـوی دیگـر آفریقـای جنوبـی بـا کمبـود
انـرژی وآب شـیرین مواجـه بـود و دولـت از
مردمـش خواسـت روشهـای پیشـگیرانه برای
پاسـخگویی بـه ایـن بحـران و تغییـر رفتـار
الگـوی مصـرف را بـه کار بگیرنـد .همچنیـن با
توجـه بـه اینکـه ایـن کشـور توافـق نامـهای با
پاریـس امضـا کـرده بـود ،متعهـد شـده درباره
اقدامـات مربـوط به آب و هـوا در جهت کاهش
دمـای جهانی گزارشـاتی را ارائه دهـد .بنابراین
بـه منظـور ارائـه گزارشهـای دقیـق و قابـل
ردیابـی ،برنامـه وب داخلـی بـه اسـم Smart
 Facilityرا راه انـدازی کـرد امـا در توسـعه
نـرم افـزار آنالیـن ،چالشهـا و پیچیدگیهایی
بـه وجـود آمده اسـت.
تیمهـای حاضـر در گکـو  2020در پایـان
بایـد بـه دو دسـته پرسـش ،پاسـخ میدادنـد.
ایـن پرسـشها پیرامون ،اسـتراتژی مشـارکت
ذینفعان ،ریسـکهای پـروژه ،تخمیـن بودجه،
نیـروی انسـانی ،سـاختار و سـازماندهی تیـم و
درسآموختههـا بـود.
کشـورهای ایـران ،روسـیه ،آمریـکا ،آلمـان،
جمهـوری چـک ،اتریـش ،پرتغـال ،اسـپانیا،
مراکـش ،سـوئیس ،ایتالیـا ،نیجریـه ،برزیـل،
مکزیـک ،گواتمـاال ،کاسـتاریکا ،پانامـا ،پـرو،
شـیلی ،لتونی ،کرواسـی ،لهسـتان ،صربسـتان
و اندونـزی در ایـن رویـداد مجـازی شـرکت
کـرده بودنـد.
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تمـام آنچـه کـه بایـد از  GeCCoبدانیم
گِکو یا GeCCo Global e-Collaboration
 Competitionیک رویداد جهانی برای
مدیران پروژه جوان و دانشجویان عالقهمند
به مدیریت پروژه است که بر همکاری آنالین
متمرکز شده و توسط شبکه اعضای جوان
جهانی سازماندهی شده است .تیمهای شش
نفره جوان و حرفه ای که در طی بیست و چهار
ساعت در تیمهای مجازی فعالیت میکنند،
یک مطالعه موردی را حل کرده و به سخنرانان
اصلی گوش میدهند .هدف اصلی این مسابقه
تقویت کار تیمی در محیط مجازی با افرادی از
سایر کشورها و با فرهنگهای مختلف است .در
حین مسابقه ،یک مطالعه موردی مطرح خواهد
شد که هر تیم باید راهکار مدیریت پروژهای
برای آن ارائه دهد .نمایندگان ایران در بهمن
 1397در اولین تجربه شرکت در مسابقه گکو،
متشکل از  7نفر از اعضای جوان در  7تیم از
 23تیم تقسیم شدند و در دو بخش ،نتایج قابل
قبولی را بدست آوردند.
شرح فرآیند مسابقه:
در این مسابقه ،تیم های  6نفره از افرادی
با ملیتهای مختلف تشکیل می شود .سپس
مسابقه اصلی گکو که شامل  3مرحله میباشد
Pre Case Study, Case Study, Post -Case Studyبا توجه به برنامه ارائه شده
آغاز میگردد .در مرحله اول برای ایجاد آشنایی
و آمادگی برای شروع مسابقه ،موضوعی کلی در
رابطه با موضوعات مدیریت پروژه و کار تیمی
در نظر گرفته می شود و تیمها موظفند ضمن
انتخاب نام برای خود ،این موضوع را در قالب
یک ارائه در زمان معین شده تحویل دهند .پس
از آن ،قسمت اصلی مسابقه که همان Case
 Studyمیباشد با فاصلهای یک هفتهای شروع
میشود .در این مرحله ،یک مسئله که غالبا
توسط شرکتهای بزرگ در صنایع مختلف ارائه
میگردد ،به عنوان سوال مطرح میشود .تیمها
در یک فرجه  24ساعته میبایست با توجه
به دانش و ابزارهای مدیریت پروژه ،تجارب
و خالقیت خود راهکارهایی را برای پاسخ به
این مسئله ارائه کنند .این ارائه میبایست در
 4مرحله و هر  6ساعت یک بار ارسال گردد.
پس از این مرحله ،تیم ها حدود  3هفته زمان
دارند تا همکاریها و تجربیات خود را که طی
این مسابقه  24ساعته کسب کردهاند ،در قالب
ارائهای ویدیویی تهیه کرده و تحت عنوان پروژه

 Post Caseو آخرین مرحله مسابقه ،برای
تیم برگزاری ارسال نمایند .به این نکته باید
توجه کرد که در تمامی این  3مرحله ،خالقیت
تیمها در نحوه ارائه موضوعات و راه حلها از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
بدین ترتیب مسابقه به پایان خواهد رسید.
پس از اتمام مسابقه ،تیم برگزاری ،پروژهها را
بررسی کرده و طی یک وبینار ،تیمهای برتر
اول تا سوم معرفی میگردند .همچنین از
تیمهایی که در مرحله  Pre Case Studyو
 Post Caseبهترین عملکرد را داشته باشند،
تقدیر به عمل خواهد آمد .به اعضای تیم برتر
این مسابقه مدرک  IPMA-LEVEL Dو
مجوز شرکت رایگان در ورکشاپ جهانی اعضای
جوان  IPMAاعطا می گردد .به سایر تیم های
برگزیده نیز جوایزی از قبیل مجوز شرکت در
کنفرانس و کتابهای منتشر شده توسط
 IPMAتعلق خواهد گرفت.
شرایط شرکت در این مسابقه به صورت
زیر می باشد:
• قرار داشتن در بازه سنی  18الی  35سال

شــرکت کنندههــای گکــو
ایــن مســابقه را بــه عنــوان
هیجــان انگیزتریــن رویداد
علمــی عرصــه مدیریــت
پــروژه بــه دوســتان خــود
معرفــی میکننــد

• برخورداری از سطح مناسبی از زبان انگلیسی
• اینترنت پر سرعت و مطمئن
• داشتن دانش مدیریت پروژه و آشنایی با
اصطالحات ،روش ها و ابزارهای مدیریت پروژه
• قبولی در دو آزمون انتخابی در سطح ملی و
مصاحبه انگلیسی
مزایای شرکت در مسابقه:
• کسب تجربه واقعی از کار در یک تیم چند
ملیتی که با پیچیدگی و چالش های فراوان
مواجه است
• فرهنگها و تایمزونهای مختلف تنها بخشی
از چالشهایی است که این مسابقه را به معنای
واقعی بی نظیر میکند
• با روش ها ،ابزارها و تکنیکهای جدید آشنا
شده و از آنها استفاده میکنید
• مهارتهای الزم برای ارتباط و همکاری را در
یک محیط مجازی توسعه میدهید
• بخشی از شبکه جهانی  YCشده و شبکه
ارتباطات خود را افزاش میدهید
• آگاهی فرهنگی خود را با سایر کشورها
افزایش میدهید
• در مباحث مدیریت پروژهای اطالعاتی بدست
آورده و با وبینارهای سخنرانان خبره انگیزه
میگیرید
• بازخورد هیات ژوری از دستاوردهای پروژهتان
را پس از مسابقه دریافت میکنید
• گواهینامه شرکت در یک پروژه بین المللی را
دریافت میکنید
• برنده جوایز اول :دریافت گواهینامه IPMA
سطح  Dو بلیط GYCW
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قهرمانی تیم دانشـگاه تربیت مدرس 2
در دومین دوره مسابقات مدیریت پروژه
امیرحسین
سرسنگی
دبیر کمیته
PMC

با برگزاری فینال دومین دوره مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه( ،)PMCتیم تربیت مدرس  2متشکل از خانمها سارا
پوراحمد ،پگاه اکبری ،ثنا عباسی و آقای علی بیدهندی مقام قهرمانی را کسب کرد و به عنوان نماینده ایران به مسابقات
آسیایی راه یافت.
فرایند مسابقه:

مرحله  Qualification Roundمسابقه
قهرماني مديريت پروژه ( )PMCاردیبهشت
 1398با حضور  12تيم از دانشجويان 10
دانشگاه سراسر کشور برگزار شد .در اين
مرحله تيمها در يكي از تاريخ هاي 12 ،11
و  13ارديبهشت ماه  1399با ورود به پورتال
مسابقه در  100دقيقه به  100سوال تستي
پاسخ دادند .این آزمون از طریق سایت YC
جهانی انجام میشد .باتوجه به شيوع ويروس
كرونا برخي تيمها به صورت مجازي و برخي
ديگر با صالحدید خود ،به صورت حضوري با
يكديگر تعامل داشتند و با مشورت به سواالت
پاسخ دادند.
مرحله فینال ملی مسابقه قهرماني مديريت
پروژه ( )PMCبا حضور  6تيم كه بيشترين
امتياز را در مرحلهی Qualification
 Roundكسب كرده بودند در تاريخ 23
خرداد ساعت  9الي  19برگزار گردید .سال
گذشته اين مرحله بهصورت حضوري برگزار
شده بود اما با توجه به شيوع ويروس كرونا،
همراستا با پيشنهاد  YCبینالمللی امسال

بهصورت مجازي برگزار شد .در جهت شفافيت
مسابقه ،دستورالعملی جامع براي مراحل
مسابقه تهيه و در اختيار شرکتکنندگان و
ناظران مسابقه قرار داده شد و مطابق با آن اين
مرحله پیش رفت .يكي از چالشهای برگزاري
بهصورت مجازي امكان قطع ارتباط اینترنتی و
حفظ سالمت آزمون بود كه با توجه به تصميم
كميته  PMCدر هر يك از تیمها يك نفر از
اعضاي فعال شبكه اعضاي جوان بهعنوان ناظر
در گروههای مجازي شرکتکنندگان حضور
داشته و در صورت بروز مشكل ،آن را به اعضاي
كميته و كارگروه داوري اطالع میدادند.
ابتدا ساعت  9هم ه شرکتکنندگان و داوران
و ناظران در گروه اسكايپي حضور پيدا كردند
و پس از خير مقدم توسط آقاي مهندس
وحید حسيني (مدير كميته  ،)PMCآقاي
دكتر نورزاد (رئيس كارگروه داوري) قوانين و
مطالعه موردي را براي شرکتکنندگان توضيح
دادند و پس از آن فايل مطالعه موردي براي
شرکتکنندگان ارسال شد.
 Case Studyمسابقه با همكاري شركت
مهندسي و ساخت مپنا لكوموتيو با موضوع

"پیادهسازی ،پایش و کنترل فرآیندهای
مدیریت پروژه مطابق متدولوژیهای معتبر
مدیریت پروژه در تمام حوزههای دانشی" تهیه
شده بود كه شرکتکنندگان در مدت 3:30
بايد به سواالت مطرحشده براي اين چالش
پاسخ میدادند.
پس از برگزاري مسابقه ،مطابق برنامه ذکرشده
در دستورالعمل ،داوري پاسخ شرکتکنندگان
 4ساعت به طول انجاميد .متأسفانه در اين
مرحله تيم دانشگاه تربيت مدرس  1به دليل
اينكه سه دقيقه پاسخ خود را دير ارسال كرده
بود از حضور در فرآيند داوري حذف شد.
ساعت  18با حضور هم ه شرکتکنندگان در
اسكايپ ،مطالعه موردي توسط آقاي سارو
سعيدي (نويسنده اصلي مطالعه موردي
از شركت مپنا لكوموتيو) شرح داده شد و
راهحلهای واقعي انجامشده در شركت براي
شرکتکنندگان شرح داده شد .پس از آن
معيارهاي داوري توسط آقاي دكتر نورزاد به
شرکتکنندگان ارائه گردید و در نهايت آقاي
مهندس معهود برنده نهايي اين دور از مسابقات
را اعالم كرد.

اعضای تیم قهرمان:

علی بیدهندی

ثنا عباسی

سارا پوراحمد

پگاه اکبری
88
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تیم دانشگاه تربیت مدرس 1

تیم دانشگاه هنر 1

تیم دانشگاه هنر 2

نتیجه نهایی مسابقه PMC 98-99
تیم

آزمون مرحله دوم

آزمون فینال

20%

80%

تربیت مدرس 2

60/0%

79/5%

بهشتی 1

75/0%

73/7%

73/94%

هنر 2

67/0%

74/2%

72/79%

3

هنر 1

88/0%

63/0%

68/00%

4

بهشتی 2

64/0%

64/7%

64/54%

5

تربیت مدرس 1

65/0%

0/0%

13/00%

6

تیم دانشگاه تربیت مدرس 2

تیم دانشگاه شهید بهشتی 1

امتیاز نهایی
75/58%

رتبه
1

2

تیم دانشگاه شهید بهشتی 2
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آغاز به کار اولین شورای مرکزی شبکه اعضای جوان

با منتخبان شورای مرکزی بیشتر آشنا شوید

اولیــن دوره انتخابــات شــورای مرکــزی شــبکه اعضــای جــوان انجمــن عصــر پنجشــنبه( 28آذر
 )1398در دومیــن گردهمایــی جوانــان مدیریــت پــروژه برگــزار و راهیافتــگان بــه اولیــن شــورا
مشــخص شــدند .چهــارده نفــر در ایــن انتخابــات ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه در نهایــت هفــت
نفــر بــه عنــوان اعضــای اصلــی و دو نفــر نیــز بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل برگزیــده شــدند.
دانلود فایل منشور شورای مرکزی

اهداف کالن شورا

توسعه شبکه متخصصین جوان مدیریت پروژه و دانشجویان کشور

مدیریت و هماهنگی برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی شبکه ،مانند کارگاهها ،مسابقات و گردهماییها

ایجاد زمینههای الزم برای همفکری و هماندیشی اعضای جوان انجمن در کلیه حوزههای تخصصی و مدیریتی مربوطه

همکاری نزدیک با ارکان و کمیتههای انجمن بهمنظور تحقق اهداف ایشان و توسعه جوانان در حوزههای مربوطه

ایجاد زمینه مناسب جهت افزایش سطح مهارتهای تخصصی ،مدیریتی و رفتاری جوانان در حوزه مدیریت پروژه

معرفی اعضای شورای مرکزی شبکه اعضای جوان

نويد فتحي

رئیس شورا

کارشناسی ارشد مديريت پروژه و ساخت
دانشگاه تهران
عضو بنياد ملي نخبگان ايران
داراي مدرك IPMA-Level D
سومين مدير پروژه جوان برتر ايران در سال ١٣٩٧
داراي سابقه كاري مديريت پروژه در حوزه IT
و نفت و گاز
عضو هسته مركزي کانون فارغ التحصیالن
دانشگاه تهران
عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران از سال١٣٩٦
عضو تيم اجرايي جايزه ملي مديريت پروژه ايران
عضوكميتهاستراتژيوراهبرديشبكهاعضايجوان
مدير پروژه دومين گردهمايي جوانان مديريت
پروژه ايران

فرشته میرحسینی

دبیر شورا

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه
شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه
امیرکبیر
دارای مدرک  PMPو IPMA-D
عضو تیم ایران در مسابقات جهانی GeCCo
عضو تیم اجرایی کمیته جایزه ملی مدیریت
پروژه
رئیس اسبق کمیته تفکر خالق
عضو کمیتههای  GeCCoو توسعه پایدار
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محمد معهود

نائب رئیس

سيد محمدرضا
ميرحسيني

عضو اصلی

مسعود رحیمی

عضو اصلی

دانشجوی دکترای تخصصی (رشته مهندسی و
مدیریت ساخت)
تدریس یار( -)TAمقطع کارشناسی ارشد در رشته
های :مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت
ساخت /مهندسی معماری گرایش مدیریت پروژه
و ساخت /مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
لیدر شبکه اعضای جوان ایران YC Leader
داوربینالمللیژورنالمعتبر(IAsMa-Proceedings
of the Institution of Civil Engineers (ICE
کشور انگلستان
عضو هیات داوران جایزه بین المللی مدیر
پروژه جوان برتر سال IPMA YPMY
عضو هیات داوران مسابقه بین المللی همکاری
الکترونیکی مدیریت پروژه IPMA GeCCo

كارشناسي ارشد مديريت پروژه و ساخت
دانشگاه هنر
كارشناسي معماري دانشگاه آزاد اسالمی شيراز
دبير انجمن علمي مديريت پروژه و ساخت
دانشگاه هنر
دو دوره دبير انجمن علمي معماري شيراز
از سال  ٩٦عضو انجمن مديريت پروژه ايران و
همكار در برگزاري دومين گردهمايي مديريت
پروژه
عضو هيئت مديره شركت ساختماني فرهادتاش
بيش از  ٣سال سابقه كار در پروژه هاي
ساختماني

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و
ساخت دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی مهندسی عمران
عضو نظام مهندسی استان تهران و سابقه
فعالیت در پروژههای ساخت
عضویت در انجمن علمی گروه مدیریت پروژه و
ساخت دانشگاه تربیت مدرس
عضو کمیته اجرایی دومین کنفرانس بین
المللی BIM
عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران و
مشارکت در کمیته های مدیریت دانش و PMC
عضویت در تیم منتخب رقابت های دانشجویی
مدیریت پروژه در سطح ملی()PMC

محیا محسنی

عضو اصلی

علی احدی

عضو اصلی

مهدی دهقانی

عضو علیالبدل

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از
دانشگاهتهران
کارشناسیمعماری
دارای مدرک پایه  ۳معماری از سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان تهران و فعال در حوزه
ساختپروژههایساختمانی
عضوسازماننظاممهندسیساختماناستانتهران
دبیر شبکه اعضای جوان
رئیس کمیته عضویت شبکه اعضای جوان
عضوكميتهاستراتژيوراهبرديشبكهاعضايجوان
عضو تیم اجرایی کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه
عضو هسته مرکزی کانون فارغ التحصیالن
دانشگاه تهران
عضویت از سال ۱۳۹۵در انجمن مدیریت پروژه ایران

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه
عالمه طباطبایی
کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه شاهد
دستیار مدیر پورتفولیو منطقه یک پارس
جنوبی()OICO
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در طرح
توسعه میدان نفتی آذر
دارای مدرک IPMA-D
رئیس کمیته روابط عمومی شبکه اعضای جوان
عضو تیم اجرایی و شبکه ارزیابان نهمین دوره
جایزه ملی مدیریت پروژه کشور
عضوكميتهاستراتژيوراهبرديشبكهاعضايجوان
عضویت از سال 1396در انجمن مدیریت پروژه ایران

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت(شهید
بهشتی)
کارشناسی مهندسی معماری(دانشگاه شیراز)
کارشناس HSE
راهنمای گردشگری
تجربه حضور در دو مسابقه  GeCCoو  PMCدر
سال  2019و 2020
همکاری با انجمن در برگزاری اولین گردهمایی
جوانان مدیریت پروژه ،کنفرانس ملی مدیریت
پروژه و کنفرانس BIM
سابقه فعالیت در انجمن از سال ۱۳۹۶
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برترین مدیران
پروژ ه جوان
ایران انتخاب
شدند
پـس از انتشـار فراخـوان دومیـن دور ه جایـزه
مدیـر پروژه جـوان برتـر( )YPMYدر ابتدای
اسـفند مـاه سـال  1398کـه به خاطر شـرایط
خاص کشـور تـا پایـان فروردین ادامه داشـت،
سـه کاندیـدای نهایـی بـه عنـوان نماینـدگان
ایران جهت معرفـی به جایزه 2020 YPMY
انتخـاب شـدند .پس از بررسـی و تصمیمگیری
جمعی در شـبک ه اعضای جـوان و کمیت ه جایز ه
مدیـر پـروژه جـوان برتـر ،خانم مهنـدس مریم
قنبـری ،آقایان مهندس سـعید نـوروزی و نوید
فتحـی بـدون رتبهبنـدی و به صورت مشـترک
بـه عنـوان مدیـران پروژه جـوان برتر ایـران در
سـال جاری برگزیده شـدند.
سـه برنـده نهایـی دومیـن جایـزه ملـی مدیـر

مدیر پــروژه:
سعید نوروزی
ِ
"بانک من"
پروژهی
بانک کشاورزی ایران
مجری :شرکت توسعه
فراگیر نیکرآی

پـروژه جـوان برتر ایـران ،به عنـوان نمایندگان
کشـور ایـران جهـت حضـور در جایـزه
بینالمللـی مدیـر پروژه جـوان برتر موسـوم به
 YPMYدر سـال  ۲۰۲۰معرفـی شـدند.
نماینـدگان ایـران در ایـن جایـزه تـا پایـان
خردادمـاه سـال جـاری جهـت بارگـذاری فرم
درخواسـت انگلیسـی بـه همـراه مـدارک مورد
نیـاز حضـور خـود در ایـن جایـزه فرصـت
داشـتند و سـپس وارد فرآینـد داوری بیـن
المللـی شـدند .همچنیـن بـرای دومیـن سـال
پیاپـی آقـای مهنـدس محمـد معهـود ،لیـدر
شـبکه اعضای جـوان ایران ،در فهرسـت هیات

مدیر پــروژه:
نويد فتحي

پــروژه :استقرار دفتر مديريت
پروژه در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي براي پروژه پرونده
الكترونيك سالمت ايرانيان
مجري :شركت مصورسازان پروژه

داوران بیـن المللـی ایـن جایـزه معتبـر جـای
گرفتـه اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت فینالیسـتهای برگزیـده
جایـزه بینالمللـی مدیـر پـروژه جـوان برتـر
 ،2020 YPMYقـرار بـود اواخـر مـاه
سـپتامبر سـال جـاری در سـی و دومیـن
کنگـره بیـن المللـی  IPMAبه میزبانی شـهر
سـنپترزبورگ در کشـور روسـیه معرفی شوند
امـا بـا توجـه بـه پاندمـی  COVID-19تـا
زمان انتشـار خبرنامـه ،تصمیم نهایی از سـوی
 IPMAاتخـاذ نشـده اسـت .احتمـال مـیرود
ایـن رویـداد به صـورت آنالیـن و یـا در انتهای
سـال میلادی جـاری بـه صـورت حضـوری به
میزبانـی شـهر سـنپترزبورگ برگـزار شـود.

مدیر پــروژه:
مریم قنبری
پروژه :تامين كاال و تجهيزات Air
cooled Heat Exchanger , Shell
 & Tube Heat EXchangerو

لوازم يدكي راه اندازي واحد تصفيه
گازوئيل پااليشگاه نفت اصفهان
مجري :كولر هوايي آبان
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معرفی کمیتهای نوپا در شبکه اعضای جوان

خالقــــانه بیاندیش...

فرشته
میرحسینی

دبیر شورای مرکزی و عضو کمیته

هسـته اولیـه کمیتـه تفکـر خلاق شـبکه
اعضـای جـوان ( )Young Crewدر ابتـدا
بـه عنـوان زیرمجموعـه کمیتـه توسـعه پایدار
تحـت نظـارت ریاسـت این شـبکه و همسـو با
برنامههـای انجمـن جهانـی مدیریـت پـروژه
( )IPMAشـکل گرفـت .این کمیتـه در ادامه
بـا برگـزاری جلسـات هماندیشـی و توفـان
فکری با هدف شناسـایی و انتشـار راهحلهایی
بـرای رفـع مشـکالت مدیریـت پـروژه کشـور،

بـه عنـوان یـک کمیتـه مسـتقل بـه کار خـود
ادامـه داد .ماموریـت کمیتـه تفکـر خلاق،
تحقیـق و بررسـی در خصـوص موضوعـات روز
مدیریـت پـروژه بـا روشهـای علمـی معتبر از
جملـه روش دلفـی و توفـان فکـری (Brain
 ،)stormingتهیـه اسـناد مـوردی از چکیـده
نتایـج جلسـات ،جهـت راهگشـایی و رفـع
مشـکالت اصحـاب مدیریـت پـروژه و ارزیابـی
راه حلهـا و ایدههـای بـه دسـت آمـده جهـت

مشـارکت انجمـن در ایدههـای نویـن شـکل
گرفتـه تعییـن شـده اسـت.
از جملـه برنامههـاي كميتـه در سـال جـاری،
برگـزاري جلسـات مجـازی تفکـر خلاق بـا
بهرهگیـری از بازیهـای مدیریـت خالقیـت و
بـا تسـهیلگری خبـرگان فـن در ایـن جلسـات
اسـت .ضمـن اینکـه صـدور گواهـي حضـور
برای شـرکتکنندگان در این سلسـله جلسـات
نیـز در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت.

کمیته تفکر خالق به صورت منظم  2بار در ماه
تشکیل جلسه میدهد و طی ماههای گذشته نیز
مطابق برنامه ،جلسات برگزار شده است .ضمن
اینکه جلسات هماندیشی توفان فکری با موضوع
"بهترین روشهای وزندهی به فعالیتها در
پروژههای پژوهشی ،مشاورهای و نظارتی" و
"بررسی چالشها و راهکارهای پیشنهادی جهت
وزندهی "با شروع از پروژههای پژوهشي در
ماههای مهر و آبان سال  1398برگزار شده است.
از دیگرفعالیتهای انجام شده توسط کمیته،
بررسی"انواع روش های وزندهی به فعالیت

ها" توسط عالقمندان به موضوع و ارائه نتیجه
توسط زهرا عزیزی عضو هسته مرکزی کمیته
است .ضمن اینکه با دعوت از آقای مهندس
محمدحسین صیقلی رییس اسبق کمیته نهمین
جایزه ملی مدیریت پروژه ،وی نیز با حضور در
این جلسه به بیان تجربیات خود در خصوص
وزندهی پروژه ها در پروژه نیروگاه انرژی
اتمی بوشهر ،پروژه  Gorgonشرکت جنرال
الکتریک و پروژه Nanjing Public Health
 Medical Centerچین پرداخت.
یکی از اهداف این کمیته ،دغدغهیابی و ارائه راه

حل به شرکتهایی است که مسائل مدیریت
پروژهای خود را به انجمن اعالم میکنند .این
دغدغهها در کمیته تفکر خالق طرح و بررسی
شده و از آنها به عنوان مطالعه موردی در
مسابقه ملی قهرمانی مدیریت پروژه ،مسابقه
ملی همکاری مجازی و وبینارهای انجمن نیز
استفاده خواهد شد.
اعضای کمیته را مهسانا باقری به عنوان رئیس،
دکتر محسن عابدینی به عنوان رهبر ،ثریا
بخشنده به عنوان دبیر ،زهرا عزیزی ،سید رضا
موسوی و فرشته میرحسینی تشکیل میدهند.
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کمیته کارگاههای آموزشی شبکه اعضای جوانGYCW -
ارائه برنامههای آموزشی شبکه اعضای جوان ایران
کمیته کارگاهها در نظر دارد با استفاده از
تجربه بیش از  16ساله آموزش و مدیریت
آموزشی انجمن مدیریت پروژه ایران
اعضای خود تالش دوبارهای در جهت
پیشبرد اهداف در حوزه آموزشهای
کاربردی انجمن داشته باشد.

مصطفی بداقی

رئیس کمیته کارگاهها

مأموریتها:

مأموریتهای عمده این کمیته ،آشنایی
مخاطبان جوان انجمن با موضوعات
نوین مدیریت پروژه و همچنین به
کارگیری عملی دانستههای مخاطبان در
قالب کارگاههای چالشی می باشد.

رویدادهای مربوطه در شبکه اعضای
جوان
ویدئو این وبینار را میتوانید اینجا مشاهده کنید:

برنامه های کمیته:
اولین کارگاه برنامه ریزی شده در زمینه
"هوش مصنوعی" با هدف آشنایی با این
موضوع روز علم مدیریت پروژه در خرداد
توسط آقای دکتر محمود اکبری عضو
محترم هیئت علمی دانشگاه کاشان به
صورت مجازی برگزار شد.
در گام بعدی نیز کارگاه "دورکاری؛
فرهنگ و فرآیندهای آن" با مرور
دستورالعملها و ریسکهای دورکاری
توسط مهندس محمد پویان متخصص
پیاده سازی سیستم های مدیریتی
برگزار خواهد شد .هدف این کارگاه
مرور چالشهای شناخته و ناشناخته
برای امری به ظاهر ساده است که نیاز
امروز جامعه جهانی بوده و در عمل با
دشواریهای بسیار زیادی روبرو شده
است.
کارگاههای آموزشی دیگری نیز از هم
اکنون در حال هماهنگی هستند که در
پی این ورکشاپ ها برگزار خواهد شد.

سخن آخر:

این مأموریت در قالب دو دسته وظایف
زیر پیگیری می شود:
الف) کارگاههای موضوعی :این گروه از
کارگاهها با هدف آشنایی مخاطبان جوان
با مباحث علمی و کاربردی مدیریت
پروژه و با رویکرد به کارگیری الگوهای
برتر( ،)Best Practiceطراحی و اجرا
میگردد.
ب) پشتیبانی از برگزاری همایشها و

اهداف:

هدف اصلی کمیته ،آموزش کاربردی
مخاطبان جوان با موضوعات روز و
جدیدی است که پیرامون علم مدیریت
پروژه وجود دارد .با عنایت به این
موضوع ،کمیته تالش خواهد نمود تا از
بهترین مدرسان حرفهای و جوان ملی و
بینالمللی در جهت تحقق ماموریت خود
بهرهمند شود.

در انتها کمیته کارگاه ها امیدوار است
بتواند با برنامهریزی ،کارگاههای مناسبی
برای مخاطبین جوان انجمن مدیریت
پروژه ایران تدارک ببیند و در همین
راستا از متخصصین حوزههای مختلف
مدیریت پروژه جهت همکاری در
برگزاری این کارگاهها دعوت به عمل
می آورد.
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همدلی جوانان و خلق
یک خاطره ماندگار

شبکه اعضای جوان ایران موفقیت خود در خصوص برگزاری دومین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه ایران را توسط
مدیر پروژه این رویداد به عنوان یک  Success Storyدر این رویداد معرفی کرد تا در مقابل تالش های انجام شده
توسط جوانان مدیریت پروژه سایر کشورها مقایسه گردد.
انجمن جهانی مدیریت پروژه همواره
درحال تالش برای شناسایی استعدادها
و موفقیت های انجام شده در حوزه
مدیریت پروژه در کشورهای عضو بوده
و این هدف را از طریق برنامه های
گوناگون دنبال کرده است .یکی از این
برنامه ها Success Story ،یا داستان
موفقیت است .روایت کردن داستان گونه
تالشهای داوطلبانه و موفقیتهایی که
توسط شبکه اعضای جوان انجمنهای
مدیریت پروژه کشورهای عضو IPMA
انجام میشود .این مسابقه در سه بخش
پروژه های برجسته ،فرآیندهای برجسته
و راهکارهای برجسته برگزار میگردد و
کشورهای عضو می توانند موفقیتهای
خود را در این بخشها به انجمن جهانی
مدیریت پروژه معرفی نمایند .شبکه
اعضای جوان ایران موفقیت خود در
خصوص برگزاری دومین گردهمایی
جوانان مدیریت پروژه ایران را توسط

مدیر پروژه این رویداد به عنوان یک
 Success Storyدر این رویداد
معرفی کرد تا در مقابل تالش های انجام
شده توسط جوانان مدیریت پروژه سایر
کشورها مقایسه گردد.
دومین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه
کشور در 28ام آذرماه  1398به همت
شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت
پروژه ایران با همکاری انجمن علمی
مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران
برگزار گردید .این گردهمایی از جنبه
های متفاوتی برای شبکه اعضای جوان
ایران دارای اهمیت ویژهای بود که از
جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره
نمود:
پس از تایید انجمن جهانی مدیریت
پروژه  IPMAنسبت به عضو اصلی
شدن شبکه اعضای جوان انجمن
مدیریت پروژه ایران ،این اولین رویداد
بزرگ یانگ کروی ایران بود و همین امر

باعث شده بود تا نگاه های جهانی به
دنبال چگونگی برگزاری این گردهمایی
باشد.
این گردهمایی با همکاری انجمن علمی
مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران
در محل دانشگاه تهران که مهد علم
ایران زمین است برگزار میگردید.
از جمله اهداف این گردهمایی برقراری
ارتباط بین فضای آکادمیک مدیریت
پروژه و فضای صنعتی پروژه ها تعریف
گردیده بود ،از آنجایی که رشتههای
متفاوت دانشگاهی در فضای وسیع
صنایع امروزی دخیل هستند باعث شده
بود تا دستیابی به این هدف براستی با
سختی هایی همراه باشد.
محدوده سنی خاص جامعه مورد نظر
شبکه اعضای جوان ،برنامهریزیهای ما
را برای شناسایی و انتخاب خدمات مورد
نیاز مخاطبانمان با چالشهایی مواجه
میکرد.

نوید فتحی
مدیر گردهمایی
یلدای دوم
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این گردهمایی در بخش های مختلفی برنامه ریزی شده بود که بطور خالصه شامل موارد
ذیل می باشد:
• سخنرانیهای رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و رئیس شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه و مسئول بخش جوانان انجمن جهانی
مدیریت پروژه
• برگزاری چهار کارگاه ارزشمند در حوزه تقویت مهارت های ارتباطی
• معرفی کمیته ها و بخش های مختلف  YCتوسط روسای کمیته ها
• برگزاری انتخابات شورای مرکزی
• بخش های جانبی شامل انجام تست های شخصیت شناسی و هوشبهرهای فردی ،میزهای گفتوگوی اسارتآپی و کارآفرینی و میز بازی
• در نهایت این گردهمایی با برگزاری جشن یلدای مدیریت پروژه به پایان رسید

ارائه تجربه برگزاری موفقیت آمیز این گردهمایی باعث شد تا مسئوالن  IPMAجهانی مجاب شوند تا شرایطی را برای قدردانی از تالش
های تیم اجرایی ایجاد نمایند و بدین منظور برای تمامی اعضای تیم اجرایی امتیاز استفاده رایگان از کنفرانس مجازی Global PM days
را فراهم کردند.

CERTIFICATION
OF APPRECIATION
is presented to

IPMA YOUNG CREW IRAN
Navid Fathi and the Executive Team Members
for

Success Story of Outstanding Project
The 2nd National Congress of Project Management for Youth
IPMA Young Crew acknowledges and appreciates
the work that is done to enforce the local
Young Crew activity.
We give our thanks for all the efforts and your
valuable contribution by sharing your story of
success with the global Young Crew community.
IPMA Young Crew Management Board
April 2020

Gholamreza (Kami) Safakish
Vice President
IPMA Young Crew

Niklas Bein
Chairman
IPMA Young Crew
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