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به بهانه تولد 2 سالگی شبکه اعضای جوان
 قدم بر جای هسـتیم، چون کوه

ایمیلـی در اردیبهشـت 1397 از 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 106 انسـتیتو 
نفـت، سـنگ بنـای شـبکه ای را نهادنـد کـه امـروز تبدیـل بـه 
بزرگتریـن اجتمـاع عالقه منـدان جـوان این حوزه شـده اسـت. 
در همـان روزهـای ابتدایـی تشـکیل یانگ کـرو، هـر کـدام از 
اعضـا، مسـئولیتی بـه عهـده گرفتـه و قـدم در راهی گذاشـتند 
کـه امروز بـا افتخار از آن سـخن می گویند. رویاهـای بزرگ در 
سـر داشـتیم و یکدل شـدیم تـا ثمـره تالش های شـبانه روزی، 
خیلـی زود بـه بـار نشسـت و تنهـا هفـت مـاه پـس از تشـکیل 
شـبکه، انجمـن جهانی اعـالم کرد ایـران به جمع اعضـای دائم 
شـبکه جهانی پیوسـته اسـت. این خبر مسـرت بخش، انگیزه ای 
دوچنـدان در بیـن همـه مـا ایجاد کـرد و بـا گام هایی اسـتوار، 
موفقیت هـای پـی در پـی بـرای ایـران عزیزمـان بـه ارمغـان 

آمـد تـا امـروز همه مـا بـه آن ببالیـم. برگـزاری دو گردهمایی 
در آبـان 1397 و آذر 1398، موفقیـت در دو دوره مسـابقات 
جهانـی مجـازی 2019 و GeCCo(2020(، برگزاری دو دوره 
مسـابقات قهرمانـی مدیریـت پـروژه ویـژه دانشـجویان 1398 
و  کشـور  برتـر  پـروژه  مدیـران  شناسـایی   ،)PMC(1399 و 
از مباحـث  معرفـی بـه جایـزه جهانـی)YPMY( و حمایـت 
دانشـی مدیریـت پـروژه در کمیته هـای توسـعه پایـدار، تفکـر 
خـالق و مدیریـت دانـش، تشـکیل اولین دوره شـورای مرکزی 
و باشـگاه اعضـا)YC Plus( جـزو مهمتریـن رویدادهـای ثبت 
شـده در دو سـال اخیر اسـت. سـازماندهی شـبکه ای به وسعت 
تمـام ایـران و مدیریـت ارتباطاتش به حق در ابتـدای راه امری 
دشـوار بـه نظـر می رسـید امـا با همـت و پشـتکار جوانـان این 
سـرزمین و حمایت هـای بـی دریـغ و مجدانه متولیـان انجمن، 
در جایگاهـی ایسـتاده ایم کـه بـا غـرور و افتخـار بـه گذشـته و 

امیـد و آرزوهـای بـزرگ بـه پیـش رو می نگریم.

یادداشت

  علی احدی؛ سردبیر 

نظامی

انــــدوه ــاب  ــیـ سـ از  ــی  ــ ــواه ــ خ ــی  ــ ــای ــ ره

بــلــرزی ــدی  ــیـ بـ چــــون  بــــاد  هـــر  از  گـــر 

ــوه ــون ک ــ ــود چ ــ ــای بـــایـــد ب ــ ــر ج ــدم بـ ــ ق

ــوی کـــاهـــی نـــیـــرزی ــ ــر کـــوهـــی شـ ــ اگـ

IPMA  |   Young Crew Iran

جوان اعضای  شبکه  خبرنامه 
انجمن مدیـریت پـروژه ایران

شماره 6  |  دوره جدید  |  سال دوم  |  تابستان 1399  

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


3

خبر

مرکزی  شورای  آیین نامه  براساس 
مسعود  آقای  جوان  اعضای  شبکه 
به عنوان عضو اصلی شورا  رحیمی 
انتخاب و جایگزین آقای امین قادری 
شد. وی پیش از این با عنوان عضو 

علی البدل در شورا حضور داشت.

اعضای  شبکه  مرکزی  شورای 
جوان، ضمن قدردانی از زحمات 
آقای مهندس مهدی والیتی به 
عنوان رئیس کمیته مدیر پروژه 
آقای   ،)YPMY(بــرتــر جوان 
به  را  نوروزی  سعید  مهندس 
عنوان رئیس جدید این کمیته 
منصوب نمود. وی سال گذشته 
عنوان  به  "کارشا"  پــروژه  با 

برترین مدیر پروژه جوان ایران 
انتخاب شد.

شورای مرکزی شبکه اعضای جوان 
از  در حکمی دیگر، ضمن قدردانی 
زحمات خانم مهندس شراره مالکی 
مدیریت  کمیته  رئیس  عنوان  به 
علیرضا  مهندس  ــای  آق دانــش، 
سیاوش پور را به عنوان رئیس جدید 

این کمیته منصوب نمود.

وارد   1398 سال  اواخر  از  ایران  جوان  اعضای  شبکه  در  کارگاه ها  کمیته 
مرحله جدیدی شد. با تغییرات صورت گرفته آقای مصطفی بداقی پژوهشگر 
این کمیته  تهران مسئولیت  دانشگاه  و ساخت  پروژه  دوره دکتری مدیریت 
را برعهده گرفته و خانم الهه پویان راد 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 کارگاه ها نیز تقدیر و تشکر می کند.

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 باقری نیا را به عنوان رئیس جدید این کمیته منصوب نمود. همچنین 

خانم مهندس ثریا بخشنده به عنوان دبیر کمیته انتخاب گردید.

جدیدترین انتصاب ها در شبکه 
اعضای جوان ایران

دکتر محسن عابدینی

رهبر کمیته

زهرا عزیزی فرشته میرحسینی سیدرضا موسوی  شیوا حکیمی عاطفه اله بخشیسارا پور احمد 

مصطفی بداقی

ثریا بخشندهمهسانا باقری نیا

فرشاد بابایی زارعالهه پویان راد

سایر اعضای کمیته تفکر خالق

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.
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شبکه اعضای جوان IPMA چندی پیش با انتشار فراخوانی از عالقه مندان حضور در تیم رسانه ای این شبکه دعوت 
 Social Media به عمل آورد. این نهاد با بررسی رزومه های ارسالی در نهایت خانم ثنا عباسی را از ایران به عنوان

Manager)مدیر شبکه های اجتماعی YC جهانی( انتخاب کرد.
ثنا عباسی متولد سال 1374 و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس است.

وی از سال 1398 فعالیت 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 Crew جهانی را به عهده دارند.

همچنین آقایان وحید آزادمنش، فریبرز داورپناه و محمد معهود در مسابقه جهانی GeCCo 2020 از سوی شبکه اعضای جوان IPMA به عنوان داور این 
رویداد بین المللی انتخاب شدند. 

فهرست کامل اسامی و رزومه داوران)کلیک کنید(

به جز این چهار ایرانی، آقای مهندس کامیار صفاکیش نیز از کشورمان ریاست YC جهانی را به عهده داشته است.

ایرانی ها در YC جهانی صاحب کرسی شدند

وحید آزادمنشمحمد معهودفریبرز داورپناه

جلسـه هـم اندیشـی بـا موضـوع »فرهنگ سـازي دانش مدیریـت پـروژه در سـازمان هـاي كارفرمایی« به 
همـت كمیتـه تفکـر خالق شـبکه اعضـای جوان در تاریـخ نهم مرداد مـاه ١٣٩٩ به مدت دو سـاعت و نیم 
بـه صـورت مجـازی برگـزار خواهـد شـد. در این جلسـه آقـای دكتر علـی مطلق، مدیـر كل دفتـر مدیریت 
پـروژه و بودجـه شـركت ارتباطات زیرسـاخت، آقـای مهندس علی اكبـر صابری؛ مدیر امور مهندسـی طرح 
هـای مشـاركت عمومی خصوصی شـركت توسـعه منابـع آب و نیروی ایـران و آقای مهندس امیر مرشـدي 
زاده؛ مدیـر برنامـه ریـزی و كنتـرل پـروژه سـازمان مهندسـی و عمران شـهر تهـران به سـخنرانی خواهند 

پرداخت.
مهسـانا باقری نیـا رئیـس كمیتـه تفکـر خـالق در ایـن بـاره خاطرنشـان كـرد: بـا توجه بـه منشـور كمیته 
تفکـر خـالق كـه ایجاد بسـتري براي پیونـد خبرگان، پیشکسـوتان و اسـاتید مدیریـت پروژه بـا جوانان به 

منظـور ارزیابـي و ارائـه راهکارهـاي علمـي و عملـي بـراي مشـکالت و معضـالت مدیریـت پـروژه كشـور مي باشـد، بـرآن شـدیم كه با همـت اعضاي 
كمیتـه و همـکاري دسـت انـدر كاران شـبکه اعضـاي جـوان، جلسـه هـم اندیشـي در تاریـخ نهـم مـرداد ١٣٩٩ بـا موضـوع "فرهنـگ سـازي دانش 

مدیریـت پـروژه در سـازمان هـاي كارفرمایي" برگـزار كنیم.
وی افـزود: نظـر بـه اهمیـت ایـن موضـوع و  مهـارت و آمادگي انجمـن جهت بررسـي و ایجاد دانش مدیریـت پروژه، از چنـدي از اسـاتید  باتجربه در 
سـازمان هاي كارفرمایـي دعـوت بـه عمـل آوردیـم تا با تشـریف فرماییشـان و به اشـتراك گذاشـتن تجربیاتشـان با شـركت كننـدگان محتـرم، ما را 

در انجـام هر چـه بهتر رسـالتمان یـاري بفرمایند.

جلسه هم اندیشی تفکر خالق برگزار می شود

جهت ثبت نام در این وبینار اینجا كلیک كنید
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گزارش

2020 GeCCo گزارشی از حضور کشورمان در مسابقه

پروژه  مدیریت  جوانان  شگفتی سازی 
ایران در عرصه جهانی 

انجمـن مدیریـت پـروژه ایـران بـرای دومیـن 
سـال متوالی بـا اعضای جوان خود در مسـابقه 
 GeCCo(  2020-2019 بیـن المللـی گکـو
جهانـی  انجمـن  سـوی  از  کـه   )20/2019
برگـزار می شـود،   )IPMA( پـروژه  مدیریـت 
شـرکت کـرد. ایـن مسـابقه بـه صـورت کامـال 
طریـق  از  تیم هـا  اعضـای  و  بـوده  مجـازی 
اینترنـت و راه دور، بـا اسـتفاده از نرم افزارهای 
هـم  بـا  اشـتراکی  برنامه ریـزی  و  ارتباطـی 
بـه حضـور  عالقه منـدان  می کننـد.  همـکاری 
در ایـن مسـابقه پـس از نام نویسـی در سـایت 
yc.ipma.ir در آزمون دو مرحله ای کشـوری 
که شـامل یـک آزمـون تسـتی آنالیـن مبتنی 
تشـریحی  آزمـون  یـک  و   ICB4 کتـاب  بـر 
Case Study کـه هـر دو بـه زبان انگلیسـی 
بـوده، شـرکت کردنـد و پـس از یـک جلسـه 
مصاحبـه انگلیسـی، نفـرات برتـر کـه تشـکیل 
بـه  معرفـی  بـرای  ایـران  نماینـدگان  دهنـده 
IPMA بودنـد، انتخـاب شـدند. براین اسـاس 
)بـه ترتیـب رتبـه( آقایـان نریمـان درافشـان، 
سـید یوسـف نجاتی یـده، علـی آذری، مهـدی 
دهقانـی، علیرضـا سـیاوش پـور و خانـم هلیـا 
نـوروزی بـه عنـوان نفـرات اصلـی و مسـعود 
عرب نیـا،  فاطمـه  رحمانـی،  سـپیده  پناهـی، 
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 223 نفر از 27 کشـور ثبت 
هسـته  در  نهایـت  در  کـه  بودنـد  کـرده  نـام 
شـدند.  تشـکیل  نفـره   6 تیـم   24 مرکـزی، 
بـا مسـئول  رایزنـی  واسـطه  بـه  خوشـبختانه 
اعـالم  و  گکـو  جهانـی  مسـابقات  هماهنگـی 
آمادگـی کامـل نفـرات منتخـب ایران، نـه تنها 
نفـرات اصلـی بلکـه نفـرات ذخیـره نیـز جهت 
گرفتنـد  پذیـرش  مسـابقه  ایـن  در  شـرکت 
مسـابقه،  در  کننـده  شـرکت  تیـم   24 از  و 
نماینده هـای ایـران در 14 تیم حضور داشـتند. 
مرحلـه نخسـت مسـابقه در تاریـخ 17 اسـفند 
آغـاز شـد و تـا 23 اسـفند بـه طـول انجامیـد. 
مسـابقه اصلـی نیـز در تاریخ 24 و 25 اسـفند 
بـه مـدت 24 سـاعت برگـزار شـد و مرحلـه 
بـه   99 فروردیـن   13 تاریـخ  تـا  هـم  فینـال 
طـول انجامیـد. نتایـج ایـن دوره از مسـابقات 
اختتامیـه  برگـزاری  بـا   1399 فروردیـن   30

مهنـدس  آقـای  سـخنرانی  بـا  کـه  مجـازی 
همـراه  جهانـی  یانگ کـرو  رئیـس  صفاکیـش 
بـود، اعـالم شـد و رضا جمشـیدی از ایـران به 
همـراه هم تیمی هایـش از کشـورهای روسـیه، 
جمهـوری چـک، مراکـش، کرواسـی و مکزیک 
مسـابقات  قهرمانـی  مقـام  کسـب  بـه  موفـق 
نجاتی یـده  یوسـف  سـید  همچنیـن  شـدند. 
در تیـم دوم و سـپیده رحمانـی در تیـم سـوم 
عضـو بودنـد. برترین هـا در بخش هـای جنبـی 
ایـن رویـداد نیـز انتخـاب شـدند و در بخـش 
تیـم  )بهتریـن   Best Social Media
رسـانه هـای اجتماعـی( علیرضـا سـیاوش پور 

کسـب  را  نخسـت  مقـام  هم تیمی هایـش  و 
کردنـد. همچنیـن آرش مهـدی پـور آراسـته 
عنـوان  بـه  ایـران   GeCCo کمیتـه  دبیـر 
و  )برنامه ریـز   Local Organizer بهتریـن 

شـد. انتخـاب  سـازمان دهنده( 
بـا  ایـران   GeCCo کمیتـه  دبیـر  آراسـته، 
تشـریح فراینـد مسـابقه امسـال، خاطرنشـان 
کـرد: تیم هـای 6 نفـره از کشـورهای مختلـف 
انتخـاب شـدند و  پـس از اعـالم گروه هـا فایـل 
Pre case ارسـال شـد کـه از اعضـای هر تیم 
خواسـته شـد طی یک هفته بـا یکدیگر ارتباط 
برقـرار کننـد و  در انتهـای هفته گزارشـی ارائه 
کننـد.  را  معرفـی  خودشـان  آن،  در  و  کـرده 
برگـزار  کـه  مجـازی   جلسـه های  از  تیم هـا 
در  و  گرفتـه  اسکرین شـات  بایـد  کردنـد 
گـزارش قـرار دهند. در انتها نیز خواسـته شـد 

خودشـان را Fortune Teller تصـور کرده و 
یـک داسـتان مصور با 6 داسـتان )بـه ازای هر 
یـک از اعضـای تیـم( بنویسـند و توضیح دهند 
کـه این مسـابقه چـه تاثیری روی زندگی شـان 

است. گذاشـته 
وی افـزود: در روز 13 مـارچ کیـس اصلی برای 
اعضا ارسـال شـد کـه مربوط بـه پـروژه ای در 
شـرکت )City of CapeTown CCT( در 
یکـی از اسـتان هـای غربـی آفریقـای جنوبـی 
توسـط  بـرق  ایـن شـهر 75 درصـد  بـود. در 
یـک  توسـط  آن  مابقـی  و    CCT شـرکت 
شـرکت داخلـی بـه اسـم   Eskom تامیـن 
امـکان   CCT شـرکت  همچنیـن  شـد.  مـی 
دسترسـی بـه آب آشـامیدنی از سـدهای آب 
سـطحی منطقـه را فراهـم می کنـد. بـه دلیـل 
تغییـرات آب و  هوایـی و اثراتـش نیـز، دولت ها 
و مشـاغل محلـی می بایسـت اقـدام  نوآورانه ای 
بـرای پاسـخ بـه ایـن مشـکل ارائـه می کردند. 
بـا کمبـود  از سـوی دیگـر آفریقـای جنوبـی 
انـرژی و  آب شـیرین مواجـه بـود و دولـت از 
مردمـش خواسـت روش هـای پیشـگیرانه برای 
رفتـار  تغییـر  و  بحـران  ایـن  بـه  پاسـخگویی 
الگـوی مصـرف را بـه کار بگیرنـد. همچنیـن با 
توجـه بـه اینکـه ایـن کشـور توافـق نامـه ای 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 گزارش هـای دقیـق و قابـل 
 Smart ردیابـی، برنامـه وب داخلـی بـه اسـم
Facility را راه انـدازی کـرد امـا در توسـعه 
نـرم افـزار آنالیـن، چالش هـا و پیچیدگی هایی 

بـه وجـود آمده اسـت.
پایـان  در   2020 گکـو  در  حاضـر  تیم هـای 
بایـد بـه دو دسـته پرسـش، پاسـخ می دادنـد. 
ایـن پرسـش ها پیرامون، اسـتراتژی مشـارکت 
ذینفعان، ریسـک های پـروژه، تخمیـن بودجه، 
نیـروی انسـانی، سـاختار و سـازماندهی تیـم و 

بـود. درس آموخته هـا 
آلمـان،  آمریـکا،  روسـیه،  ایـران،  کشـورهای 
اسـپانیا،  پرتغـال،  اتریـش،  چـک،  جمهـوری 
برزیـل،  نیجریـه،  ایتالیـا،  مراکـش، سـوئیس، 
پـرو،  پانامـا،  کاسـتاریکا،  گواتمـاال،  مکزیـک، 
شـیلی، لتونی، کرواسـی، لهسـتان، صربسـتان 
و اندونـزی در ایـن رویـداد مجـازی شـرکت 

کـرده بودنـد.

آرش آراسته
دبیر کمیته گکو

جهانی  بـزرگ  رویـداد  ایـن 
میـالدی  سـال  هـر  اوایـل 
شـبکه  و  می شـود  برگـزار 
اعضای جـوان ایـران درحال 
برنامه ریـزی بـرای طراحی و 
اجـرای نمونـه داخلـی گکـو 

در کشـورمان اسـت.
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GeCCo 2019-2020 نماینده های ایران در مسابقات

سحر جباری

کیمیا سلمان نوری

مهدی دهقانی

یوسف نجاتی

علی آذری

محمد شرکا

رضا جمشیدی

علی بیدهندی

محمدرضا فاضلیان

نریمان افشان

سپیده رحمانی

علیرضا سیاوش پور

مسعود پناهی

هلیا نوروزی
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گزارش

تمـام آنچـه کـه بایـد از GeCCo بدانیم
 GeCCo Global e-Collaboration ِگکو یا
برای  جهانی  رویداد  یک   Competition
عالقه مند  دانشجویان  و  جوان  پروژه  مدیران 
بر همکاری آنالین  به مدیریت پروژه است که 
جوان  اعضای  شبکه  توسط  و  شده  متمرکز 
شش  تیم های  است.  شده  سازماندهی  جهانی 
نفره جوان و حرفه ای که در طی بیست و چهار 
می کنند،  فعالیت  مجازی  تیم  های  در  ساعت 
یک مطالعه موردی را حل کرده و به سخنرانان 
اصلی گوش می دهند. هدف اصلی این مسابقه 
تقویت کار تیمی در محیط مجازی با افرادی از 
سایر کشورها و با فرهنگ های مختلف است. در 
حین مسابقه، یک مطالعه موردی مطرح خواهد 
پروژه ای  مدیریت  راهکار  باید  تیم  هر  که  شد 
ایران در بهمن  نمایندگان  ارائه دهد.  برای آن 
1397 در اولین تجربه شرکت در مسابقه گکو، 
متشکل از 7 نفر از اعضای جوان در 7 تیم از 
23 تیم تقسیم شدند و در دو بخش، نتایج قابل 

قبولی را بدست آوردند.   

شرح فرآیند مسابقه:
افرادی  از  نفره   6 های  تیم  مسابقه،  این  در   
شود. سپس  می  تشکیل  مختلف  ملیت های  با 
مسابقه اصلی گکو که شامل 3 مرحله می باشد 
 Pre Case Study, Case Study, Post-
شده  ارائه  برنامه  به  توجه  با   -Case Study
آغاز می گردد. 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 تیم ها موظفند ضمن 
انتخاب نام برای خود، این موضوع را در قالب 
یک ارائه در زمان معین شده تحویل دهند. پس 
 Case اصلی مسابقه که همان  از آن، قسمت 
Study می باشد با فاصله ای یک هفته ای شروع 
غالبا  که  مسئله  یک  مرحله،  این  در  می شود. 
توسط شرکت های بزرگ در صنایع مختلف ارائه 
می گردد، به عنوان سوال مطرح می شود. تیم ها 
توجه  با  می بایست  ساعته   24 فرجه  یک  در 
تجارب  پروژه،  مدیریت  ابزارهای  و  دانش  به 
به  پاسخ  برای  را  راهکارهایی  خود  خالقیت  و 
در  ارائه می بایست  این  کنند.  ارائه  این مسئله 
ارسال گردد.  بار  4 مرحله و هر 6 ساعت یک 
پس از این مرحله، تیم ها حدود 3 هفته زمان 
دارند تا همکاری ها و تجربیات خود را که طی 
این مسابقه 24 ساعته کسب کرده اند، در قالب 
ارائه ای ویدیویی تهیه کرده و تحت عنوان پروژه 

برای  مسابقه،  مرحله  آخرین  و   Post Case
باید  نکته  این  به  نمایند.  ارسال  برگزاری  تیم 
توجه کرد که در تمامی این 3 مرحله، خالقیت 
از  راه حل ها  و  ارائه موضوعات  نحوه  تیم ها در 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
رسید.  خواهد  پایان  به  مسابقه  ترتیب  بدین 
پس از اتمام مسابقه، تیم برگزاری، پروژه ها را 
برتر  تیم های  وبینار،  یک  طی  و  کرده  بررسی 
از  همچنین  می گردند.  معرفی  سوم  تا  اول 
تیم هایی که در مرحله Pre Case Study و 
Post Case بهترین عملکرد را داشته باشند، 
تقدیر به عمل خواهد آمد. به اعضای تیم برتر 
و   IPMA-LEVEL D مدرک  مسابقه  این 
مجوز شرکت رایگان در ورکشاپ جهانی اعضای 
جوان IPMA اعطا می گردد. به سایر تیم های 
برگزیده نیز جوایزی از قبیل مجوز شرکت در 
توسط  شده  منتشر  کتاب های  و  کنفرانس 

IPMA تعلق خواهد گرفت.
صورت  به  مسابقه  این  در  شرکت  شرایط 

زیر می باشد:
• قرار داشتن در بازه سنی 18 الی 35 سال 

• برخورداری از سطح مناسبی از زبان انگلیسی
• اینترنت پر سرعت و مطمئن

با  آشنایی  و  پروژه  مدیریت  دانش  داشتن   •
اصطالحات، روش ها و ابزارهای مدیریت پروژه

• قبولی در دو آزمون انتخابی در سطح ملی و 
مصاحبه انگلیسی

مزایای شرکت در مسابقه:
از کار در یک تیم چند  • کسب تجربه واقعی 
فراوان  های  چالش  و  پیچیدگی  با  که  ملیتی 

مواجه است
• فرهنگ ها و تایم زون های مختلف تنها بخشی 
از چالش هایی است که این مسابقه را به معنای 

واقعی بی نظیر می کند
• با روش ها، ابزارها و تکنیک های جدید آشنا 

شده و از آن ها استفاده می کنید
• مهارت های الزم برای ارتباط و همکاری را در 

یک محیط مجازی توسعه می دهید
شبکه  و  شده   YC جهانی  شبکه  از  بخشی   •

ارتباطات خود را افزاش می دهید
کشورها  سایر  با  را  خود  فرهنگی  آگاهی   •

افزایش می دهید
پروژه ای اطالعاتی بدست  • در مباحث مدیریت 
انگیزه  خبره  سخنرانان  وبینارهای  با  و  آورده 

می گیرید
• بازخورد هیات ژوری از دستاوردهای پروژه تان 

را پس از مسابقه دریافت می کنید
• گواهینامه شرکت در یک پروژه بین المللی را 

دریافت می کنید
 IPMA برنده جوایز اول: دریافت گواهینامه •

GYCW و بلیط D سطح

ــو  ــای گک ــرکت کننده ه ش
ایــن مســابقه را بــه عنــوان 
ــن رویداد  ــان انگیزتری هیج
ــت  ــه مدیری ــی عرص علم
ــه دوســتان خــود  ــروژه ب پ

ــد  ــی می کنن معرف
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فرایند مسابقه: 
مسابقه   Qualification Round مرحله 
اردیبهشت   )PMC( پروژه  مدیریت  قهرماني 
 10 دانشجویان  از  تیم   12 حضور  با   1398
این  در  شد.  برگزار  کشور  سراسر  دانشگاه 
 12  ،11 هاي  تاریخ  از  یکي  در  تیم ها  مرحله 
و 13 اردیبهشت ماه 1399 با ورود به پورتال 
تستي  سوال   100 به  دقیقه   100 در  مسابقه 
 YC سایت  از طریق  آزمون  این  دادند.  پاسخ 
به شیوع ویروس  باتوجه  انجام می شد.  جهانی 
برخي  و  به صورت مجازي  تیم ها  برخي  کرونا 
با  به صورت حضوري  با صالح دید خود،  دیگر 
یکدیگر تعامل داشتند و با مشورت به سواالت 

پاسخ دادند.  
مدیریت  قهرماني  مسابقه  ملی  فینال  مرحله    
بیشترین  که  تیم   6 با حضور   )PMC( پروژه 
 Qualification مرحله ی  در  را  امتیاز 
 23 تاریخ  در  بودند  کرده  کسب   Round
سال  گردید.  برگزار   19 الي   9 ساعت  خرداد 
برگزار  حضوري  به صورت  مرحله  این  گذشته 
کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با  اما  بود  شده 
امسال  بین المللی   YC پیشنهاد  با  هم راستا 

به صورت مجازي برگزار شد. در جهت شفافیت 
مراحل  براي  جامع  دستورالعملی  مسابقه، 
و  شرکت کنندگان  اختیار  در  و  تهیه  مسابقه 
ناظران مسابقه قرار داده شد و مطابق با آن این 
مرحله پیش رفت. یکي از چالش های برگزاري 
به صورت مجازي امکان قطع ارتباط اینترنتی و 
حفظ سالمت آزمون بود که با توجه به تصمیم 
کمیته PMC در هر یک از تیم ها یک نفر از 
اعضاي فعال شبکه اعضاي جوان به عنوان ناظر 
حضور  شرکت کنندگان  مجازي  گروه های  در 
داشته و در صورت بروز مشکل، آن را به اعضاي 

کمیته و کارگروه داوري اطالع می دادند.
داوران  و  شرکت کنندگان  همه    9 ساعت  ابتدا 
و ناظران در گروه اسکایپي حضور پیدا کردند 
مهندس  آقاي  توسط  مقدم  خیر  از  پس  و 
آقاي   ،)PMC کمیته  )مدیر  حسیني  وحید 
قوانین و  نورزاد )رئیس کارگروه داوري(  دکتر 
مطالعه موردي را براي شرکت کنندگان توضیح 
براي  موردي  مطالعه  فایل  آن  از  و پس  دادند 

شرکت کنندگان ارسال شد.
شرکت  همکاري  با  مسابقه   Case Study
موضوع  با  لکوموتیو  مپنا  ساخت  و  مهندسي 

فرآیندهای  کنترل  و  پایش  "پیاده سازی، 
معتبر  متدولوژی های  مطابق  پروژه  مدیریت 
مدیریت پروژه در تمام حوزه های دانشی" تهیه 
 3:30 مدت  در  شرکت کنندگان  که  بود  شده 
چالش  این  براي  مطرح شده  سواالت  به  باید 

پاسخ می دادند.
پس از برگزاري مسابقه، مطابق برنامه ذکرشده 
در دستورالعمل، داوري پاسخ شرکت کنندگان 
این  در  متأسفانه  انجامید.  طول  به  ساعت   4
به دلیل  تربیت مدرس 1  دانشگاه  تیم  مرحله 
اینکه سه دقیقه پاسخ خود را دیر ارسال کرده 

بود از حضور در فرآیند داوري حذف شد.
در  شرکت کنندگان  همه   حضور  با   18 ساعت 
سارو  آقاي  توسط  موردي  مطالعه  اسکایپ، 
موردي  مطالعه  اصلي  )نویسنده  سعیدي 
و  شد  داده  شرح  لکوموتیو(  مپنا  شرکت  از 
براي  شرکت  در  انجام شده  واقعي  راه حل های 
آن  از  پس  شد.  داده  شرح  شرکت کنندگان 
به  نورزاد  دکتر  آقاي  توسط  داوري  معیارهاي 
نهایت آقاي  ارائه گردید و در  شرکت کنندگان 
مهندس معهود برنده نهایي این دور از مسابقات 

را اعالم کرد.

خبر

PMC 1399-98 گزارشی از

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)PMC(، تیم تربیت مدرس 2 متشکل از خانم ها 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.

اعضای تیم قهرمان:

پگاه اكبریسارا پوراحمدثنا عباسیعلی بیدهندی
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PMC 98-99 نتیجه نهایی مسابقه

رتبهامتیاز نهاییآزمون فینالآزمون مرحله دومتیم

20%80%
1%75/58%7٩/5%60/0تربیت مدرس 2

2%73/94%7٣/7%75/0بهشتی ١

3%72/79%74/2%67/0هنر 2

4%68/00%6٣/0%88/0هنر ١

5%64/54%64/7%64/0بهشتی 2

6%13/00%0/0%65/0تربیت مدرس ١

تیم دانشگاه شهید بهشتی 2تیم دانشگاه شهید بهشتی ١تیم دانشگاه تربیت مدرس 2

تیم دانشگاه هنر ١ تیم دانشگاه هنر 2 تیم دانشگاه تربیت مدرس ١
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آغاز به کار اولین شورای مرکزی شبکه اعضای جوان

با منتخبان شورای مرکزی بیشتر آشنا شوید

معرفی اعضای شورای مرکزی شبکه اعضای جوان

اهداف کالن شورا
توسعه شبکه متخصصین جوان مدیریت پروژه و دانشجویان کشور

مدیریت و هماهنگی برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی شبکه، مانند کارگاه ها، مسابقات و گردهمایی ها
ایجاد زمینه های الزم برای همفکری و هم اندیشی اعضای جوان انجمن در کلیه حوزه های تخصصی و مدیریتی مربوطه

همکاری نزدیک با ارکان و کمیته های انجمن به منظور تحقق اهداف ایشان و توسعه جوانان در حوزه های مربوطه
ایجاد زمینه مناسب جهت افزایش سطح مهارت های تخصصی، مدیریتی و رفتاری جوانان در حوزه مدیریت پروژه
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ساخت  و  پروژه  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
دانشگاه تهران

عضو بنیاد ملي نخبگان ایران
IPMA-Level D داراي مدرك

سومین مدیر پروژه جوان برتر ایران در سال 1397
 IT داراي سابقه کاري مدیریت پروژه در حوزه

و نفت و گاز
التحصیالن  فارغ  کانون  مرکزي  هسته  عضو 

دانشگاه تهران
عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران از سال 1396
عضو تیم اجرایي جایزه ملي مدیریت پروژه ایران

عضو کمیته استراتژي و راهبردي شبکه اعضاي جوان 
مدیر پروژه دومین گردهمایي جوانان مدیریت 

پروژه ایران 

نويد فتحي 

دانشگاه  اجرایی  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
شهید بهشتی

دانشگاه  مواد  مهندسی  ارشد  کارشناسی 
امیرکبیر

IPMA-D و PMP دارای مدرك
GeCCo عضو تیم ایران در مسابقات جهانی

مدیریت  ملی  جایزه  کمیته  اجرایی  تیم  عضو 
پروژه

رئیس اسبق کمیته تفکر خالق
عضو کمیته های GeCCo و توسعه پایدار

فرشته میرحسینی

ــنبه)28 آذر  ــر پنجش ــن عص ــوان انجم ــای ج ــبکه اعض ــزی ش ــورای مرک ــات ش ــن دوره انتخاب اولی
ــورا  ــن ش ــه اولی ــگان ب ــزار و راه یافت ــروژه برگ ــت پ ــان مدیری ــی جوان ــن گردهمای 1398( در دومی
ــت  ــت هف ــه در نهای ــد ک ــرده بودن ــام ک ــت ن ــات ثب ــن انتخاب ــر در ای ــارده نف ــدند. چه ــخص ش مش
ــدند. ــده ش ــدل برگزی ــی الب ــای عل ــوان اعض ــه عن ــز ب ــر نی ــی و دو نف ــای اصل ــوان اعض ــه عن ــر ب نف

دانلود فایل منشور شورای مركزی    

دبیر شورارئیس شورا

http://www.ipma.ir
http://www.ipma.ir
https://bit.ly/2OXGWT0
http://yc.ipma.ir/wp-content/uploads/2020/06/�����-�����-�ј�<06CC>-02.pdf.pdf
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دانشجوی دکترای تخصصی )رشته مهندسی و 
مدیریت ساخت(

تدریس یار)TA(- مقطع کارشناسی ارشد در رشته 
های: مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت 
ساخت/ مهندسی معماری گرایش مدیریت پروژه 

و ساخت/ مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
YC Leader لیدر شبکه اعضای جوان ایران

 IAsMa - Proceedings( داور بین المللی ژورنال معتبر
 of the Institution of Civil Engineers )ICE

کشور انگلستان
مدیر  المللی  بین  جایزه  داوران  هیات  عضو 

 IPMA YPMY پروژه جوان برتر سال
عضو هیات داوران مسابقه بین المللی همکاری 

IPMA GeCCo الکترونیکی مدیریت پروژه

محمد معهود

ساخت  و  پروژه  مدیریت  ارشد  کارشناسي 
دانشگاه هنر

کارشناسي معماري دانشگاه آزاد اسالمی شیراز
ساخت  و  پروژه  مدیریت  علمي  انجمن  دبیر 

دانشگاه هنر
دو دوره دبیر انجمن علمي معماري شیراز

از سال 96 عضو انجمن مدیریت پروژه ایران و 
برگزاري دومین گردهمایي مدیریت  همکار در 

پروژه
عضو هیئت مدیره شرکت ساختماني فرهادتاش
هاي  پروژه  در  کار  سابقه  سال   3 از  بیش 

ساختماني

سید محمدرضا 
میرحسیني 

و  پروژه  مدیریت  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
ساخت دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی مهندسی عمران
سابقه  و  تهران  استان  مهندسی  نظام  عضو 

فعالیت در پروژه های ساخت
عضویت در انجمن علمی گروه مدیریت پروژه و 

ساخت دانشگاه تربیت مدرس
بین  کنفرانس  دومین  اجرایی  کمیته  عضو 

BIM المللی
و  ایران  پروژه  مدیریت  انجمن  در  عضویت 
 PMC مشارکت در کمیته های مدیریت دانش و
عضویت در تیم منتخب رقابت های دانشجویی 

 )PMC(مدیریت پروژه در سطح ملی

مسعود رحیمی 

از  ساخت  و  پروژه  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
دانشگاه تهران

کارشناسی معماری 
نظام  سازمان  از  معماری   3 پایه  مدرك  دارای 
مهندسی ساختمان استان تهران و فعال در حوزه 

ساخت پروژه های ساختمانی 
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دبیر شبکه اعضای جوان 
رئیس کمیته عضویت شبکه اعضای جوان 

عضو کمیته استراتژي و راهبردي شبکه اعضاي جوان 
عضو تیم اجرایی کمیته جایزه ملی مدیریت پروژه

التحصیالن  فارغ  کانون  مرکزی  هسته  عضو 
دانشگاه تهران 

عضویت از سال 1395 در انجمن مدیریت پروژه ایران

محیا محسنی 

دانشگاه  از  صنعتی  مدیریت  ارشد  کارشناسی 
عالمه طباطبایی

کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه شاهد
پارس  یک  منطقه  پورتفولیو  مدیر  دستیار 

)OICO(جنوبی
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در طرح 

توسعه میدان نفتی آذر
IPMA-D دارای مدرك

رئیس کمیته روابط عمومی شبکه اعضای جوان 
عضو تیم اجرایی و شبکه ارزیابان نهمین دوره 

جایزه ملی مدیریت پروژه کشور
عضو کمیته استراتژي و راهبردي شبکه اعضاي جوان 
عضویت از سال 1396 در انجمن مدیریت پروژه ایران

علی احدی

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت)شهید 
بهشتی(

کارشناسی مهندسی معماری)دانشگاه شیراز(
HSE کارشناس

راهنمای گردشگری
تجربه حضور در دو مسابقه GeCCo و PMC در 

سال 2019 و 2020
همکاری با انجمن در برگزاری اولین گردهمایی 
جوانان مدیریت پروژه، کنفرانس ملی مدیریت 

BIM پروژه و کنفرانس
سابقه فعالیت در انجمن از سال 1396

مهدی دهقانی

عضو اصلی
عضو اصلی

عضو علی البدلعضو اصلی

عضو اصلینائب رئیس

http://www.ipma.ir
http://www.ipma.ir
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برترین مدیران 
پروژه  جوان 

ایران انتخاب 
شدند 

پـس از انتشـار فراخـوان دومیـن دوره  جایـزه 
مدیـر پروژه جـوان برتـر)YPMY( در ابتدای 
اسـفند مـاه سـال 1398 کـه به خاطر شـرایط 
خاص کشـور تـا پایـان فروردین ادامه داشـت، 
سـه کاندیـدای نهایـی بـه عنـوان نماینـدگان 
 2020 YPMY ایران جهت معرفـی به جایزه
انتخـاب شـدند. پس از بررسـی و تصمیم گیری 
جمعی در شـبکه  اعضای جـوان و کمیته  جایزه  
مدیـر پـروژه جـوان برتـر، خانم مهنـدس مریم 
قنبـری، آقایان مهندس سـعید نـوروزی و نوید 
فتحـی بـدون رتبه بنـدی و به صورت مشـترک 
بـه عنـوان مدیـران پروژه جـوان برتر ایـران در 

سـال جاری برگزیده شـدند.
سـه برنـده نهایـی دومیـن جایـزه ملـی مدیـر 

پـروژه جـوان برتر ایـران، به عنـوان نمایندگان 
جایـزه  در  حضـور  جهـت  ایـران  کشـور 
بین المللـی مدیـر پروژه جـوان برتر موسـوم به 

شـدند. معرفـی   2020 سـال  در   YPMY

پایـان  تـا  جایـزه  ایـن  در  ایـران  نماینـدگان 
خردادمـاه سـال جـاری جهـت بارگـذاری فرم 
درخواسـت انگلیسـی بـه همـراه مـدارک مورد 
فرصـت  جایـزه  ایـن  در  خـود  حضـور  نیـاز 
بیـن  داوری  فرآینـد  وارد  سـپس  و  داشـتند 
المللـی شـدند. همچنیـن بـرای دومیـن سـال 
پیاپـی آقـای مهنـدس محمـد معهـود، لیـدر 
شـبکه اعضای جـوان ایران، در فهرسـت هیات 

داوران بیـن المللـی ایـن جایـزه معتبـر جـای 
گرفتـه اسـت.

الزم بـه ذکـر اسـت فینالیسـت های برگزیـده 
برتـر  پـروژه جـوان  مدیـر  بین المللـی  جایـزه  
مـاه  اواخـر  بـود  قـرار   ،2020  YPMY
دومیـن  و  سـی  در  جـاری  سـال  سـپتامبر 
کنگـره بیـن المللـی IPMA به میزبانی شـهر 
سـن پترزبورگ در کشـور روسـیه معرفی شوند 
امـا بـا توجـه بـه پاندمـی COVID-19 تـا 
زمان انتشـار خبرنامـه، تصمیم  نهایی از سـوی 
IPMA اتخـاذ نشـده اسـت. احتمـال مـی رود 
ایـن رویـداد به صـورت آنالیـن و یـا در انتهای 
سـال میـالدی جـاری بـه صـورت حضـوری به 

میزبانـی شـهر سـن پترزبورگ برگـزار شـود.

پــروژه:  مدیر 
پــروژه: سعید نوروزی  مدیر 

نوید فتحي 
پــروژه:  مدیر 

مریم قنبری

پروژه ی "بانِک من" 
ایران  کشاورزی  بانک 
توسعه  شرکت  مجری: 

فراگیر نیک رآی 
مدیریت  دفتر  استقرار  پــروژه: 
پروژه در وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي براي پروژه پرونده 

الکترونیک سالمت ایرانیان
 مجري: شرکت مصورسازان پروژه  

 Air پروژه: تامین کاال و تجهیزات
 cooled Heat Exchanger , Shell
و   & Tube Heat EXchanger
لوازم یدکي راه اندازي واحد تصفیه 

گازوئیل پاالیشگاه نفت اصفهان
 مجري: کولر هوایي آبان

IPMA  |   Young Crew Iran

جوان اعضای  شبکه  خبرنامه 
انجمن مدیـریت پـروژه ایران

شماره 6  |  دوره جدید  |  سال دوم  |  تابستان 1399  

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


13

گزارش

خالقــــانه بیاندیش...
شـبکه  خـالق  تفکـر  کمیتـه  اولیـه  هسـته 
ابتـدا  در   )Young Crew( جـوان  اعضـای 
بـه عنـوان زیرمجموعـه کمیتـه توسـعه پایدار 
تحـت نظـارت ریاسـت این شـبکه و همسـو با 
پـروژه  مدیریـت  جهانـی  انجمـن  برنامه هـای 
)IPMA( شـکل گرفـت. این کمیتـه در ادامه 
توفـان  و  هم اندیشـی  جلسـات  برگـزاری  بـا 
فکری با هدف شناسـایی و انتشـار راه حل هایی 
بـرای رفـع مشـکالت مدیریـت پـروژه کشـور، 

بـه عنـوان یـک کمیتـه مسـتقل بـه کار خـود 
خـالق،  تفکـر  کمیتـه  ماموریـت  داد.  ادامـه 
تحقیـق و بررسـی در خصـوص موضوعـات روز 
مدیریـت پـروژه بـا روش هـای علمـی معتبر از 
 Brain( جملـه روش دلفـی و توفـان فکـری
storming(، تهیـه اسـناد مـوردی از چکیـده 
رفـع  و  راهگشـایی  جهـت  جلسـات،  نتایـج 
مشـکالت اصحـاب مدیریـت پـروژه و ارزیابـی 
راه حل هـا و ایده هـای بـه دسـت آمـده جهـت 

نویـن شـکل  ایده هـای  در  انجمـن  مشـارکت 
گرفتـه تعییـن شـده اسـت.

از جملـه برنامه هـاي کمیتـه در سـال جـاری، 
بـا  خـالق  تفکـر  مجـازی  جلسـات  برگـزاري 
بهره گیـری از بازی هـای مدیریـت خالقیـت و 
بـا تسـهیلگری خبـرگان فـن در ایـن جلسـات 
اسـت.  ضمـن اینکـه صـدور گواهـي حضـور 
برای شـرکت کنندگان در این سلسـله جلسـات 

نیـز در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت.

کمیته تفکر خالق به صورت منظم 2 بار در ماه 
تشکیل جلسه می دهد و طی ماه های گذشته نیز 
مطابق برنامه، جلسات برگزار شده است. ضمن 
اینکه جلسات هم اندیشی توفان فکری با موضوع 
در  فعالیت ها  به  وزن دهی  روش های  "بهترین 
و  نظارتی"  و  مشاوره ای  پژوهشی،  پروژه های 
"بررسی چالش ها و راهکارهای پیشنهادی جهت 
در  پژوهشي  پروژه های  از  شروع  "با  وزن دهی 
ماه های مهر و آبان سال 1398 برگزار شده است.

کمیته،  توسط  شده  انجام  دیگرفعالیت های  از   
فعالیت  به  وزن دهی  های  روش  بررسی"انواع 

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

Medical Center چین پرداخت.
یکی از اهداف این کمیته، دغدغه یابی و ارائه راه 

مدیریت  مسائل  که  است  شرکت هایی  به  حل 
پروژه ای خود را به انجمن اعالم می کنند. این 
دغدغه ها در کمیته تفکر خالق طرح و بررسی 
در  موردی  مطالعه  عنوان  به  آن ها  از  و  شده 
مسابقه  پروژه،  مدیریت  قهرمانی  ملی  مسابقه 
نیز  انجمن  وبینارهای  و  ملی همکاری مجازی 

استفاده خواهد شد.
اعضای کمیته را مهسانا باقری به عنوان رئیس، 
ثریا  رهبر،  عنوان  به  عابدینی  محسن  دکتر 
بخشنده به عنوان دبیر، زهرا عزیزی، سید رضا 
موسوی و فرشته میرحسینی تشکیل می دهند.

فرشته
 میرحسینی

معرفی کمیته ای نوپا در شبکه اعضای جوان

دبیر شورای مرکزی و عضو کمیته
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معرفی کمیته ها

کمیته کارگاه ها در نظر دارد با استفاده از 
تجربه بیش از 16 ساله آموزش و مدیریت 
ایران  پروژه  مدیریت  انجمن  آموزشی 
جهت  در  دوباره ای  تالش  خود  اعضای 
آموزش های  حوزه  در  اهداف  پیشبرد 

کاربردی انجمن داشته باشد.

مأموریت ها:
مأموریت های عمده این کمیته، آشنایی 
موضوعات  با  انجمن  جوان  مخاطبان 
به  همچنین  و  پروژه  مدیریت  نوین 
کارگیری عملی دانسته های مخاطبان در 

قالب کارگاه های چالشی می باشد.

 این مأموریت در قالب دو دسته وظایف 
زیر پیگیری می شود:

از  گروه  این  موضوعی:  کارگاه های  الف( 
کارگاه ها با هدف آشنایی مخاطبان جوان 
مدیریت  کاربردی  و  علمی  مباحث  با 
الگوهای  با رویکرد به کارگیری  پروژه و 
برتر)Best Practice(، طراحی و اجرا 

می گردد.
و  همایش ها  برگزاری  از  پشتیبانی  ب( 

اعضای  شبکه  در  مربوطه  رویدادهای 
جوان 

اهداف:
کاربردی  آموزش  کمیته،  اصلی  هدف 
و  روز  موضوعات  با  جوان  مخاطبان 
جدیدی است که پیرامون علم مدیریت 
این  به  عنایت  با  دارد.  وجود  پروژه 
موضوع، کمیته تالش خواهد نمود تا از 
بهترین مدرسان حرفه ای و جوان ملی و 
بین المللی در جهت تحقق ماموریت خود 

بهره مند شود.

برنامه های کمیته:

اولین کارگاه برنامه ریزی شده در زمینه 
"هوش مصنوعی" با هدف آشنایی با این 
موضوع روز علم مدیریت پروژه در خرداد 
عضو  اکبری  محمود  دکتر  آقای  توسط 
به  کاشان  دانشگاه  علمی  هیئت  محترم 

صورت مجازی برگزار شد.
"دورکاری؛  کارگاه  نیز  بعدی  گام  در 
مرور  با  آن"  فرآیندهای  و  فرهنگ 
دورکاری  ریسک های  و  دستورالعمل ها 
متخصص  پویان  محمد  مهندس  توسط 
مدیریتی  های  سیستم  سازی  پیاده 
کارگاه  این  هدف  شد.  خواهد  برگزار 
ناشناخته  و  شناخته  چالش های  مرور 
نیاز  به ظاهر ساده است که  امری  برای 
با  عمل  در  و  بوده  جهانی  جامعه  امروز 
شده  روبرو  زیادی  بسیار  دشواری های 

است.
هم  از  نیز  دیگری  آموزشی  کارگاه های 
اکنون در حال هماهنگی هستند که در 

پی این ورکشاپ ها برگزار خواهد شد.

سخن آخر:
است  امیدوار  ها  کارگاه  کمیته  انتها  در 
بتواند با برنامه ریزی، کارگاه های مناسبی 
مدیریت  انجمن  جوان  مخاطبین  برای 
همین  در  و  ببیند  تدارک  ایران  پروژه 
مختلف  حوزه های  متخصصین  از  راستا 
در  همکاری  جهت  پروژه  مدیریت 
عمل  به  دعوت  کارگاه ها  این  برگزاری 

می آورد.

مصطفی بداقی
رئیس کمیته کارگاه ها

ویدئو این وبینار را می توانید اینجا مشاهده کنید: 
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همدلی جوانان و خلق
 یک خاطره ماندگار 

همواره  پروژه  مدیریت  جهانی  انجمن 
درحال تالش برای شناسایی استعدادها 
حوزه  در  شده  انجام  های  موفقیت  و 
بوده  عضو  كشورهای  در  پروژه  مدیریت 
های  برنامه  طریق  از  را  هدف  این  و 
این  از  یکی  است.  كرده  دنبال  گوناگون 
برنامه ها، Success Story  یا داستان 
موفقیت است. روایت كردن داستان گونه 
تالش های داوطلبانه و موفقیت هایی كه 
انجمن های  جوان  اعضای  شبکه  توسط 
 IPMA مدیریت پروژه كشورهای عضو
انجام می شود. این مسابقه در سه بخش 
پروژه های برجسته، فرآیندهای برجسته 
و راهکارهای برجسته برگزار می گردد و 
موفقیت های  توانند  كشورهای عضو می 
خود را در این بخش ها به انجمن جهانی 
شبکه  نمایند.  معرفی  پروژه  مدیریت 
در  خود  موفقیت  ایران  جوان  اعضای 
گردهمایی  دومین  برگزاری  خصوص 
توسط  را  ایران  پروژه  مدیریت  جوانان 

یک  عنوان  به  رویداد  این  پروژه  مدیر 
رویداد  این  در   Success Story
معرفی كرد تا در مقابل تالش های انجام 
شده توسط جوانان مدیریت پروژه سایر 

كشورها مقایسه گردد.
دومین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه 
همت  به   ١٣٩8 آذرماه  28ام  در  كشور 
مدیریت  انجمن  جوان  اعضای  شبکه 
علمی  انجمن  همکاری  با  ایران  پروژه 
تهران  دانشگاه  و ساخت  پروژه  مدیریت 
جنبه  از  گردهمایی  این  گردید.  برگزار 
اعضای جوان  برای شبکه  های متفاوتی 
از  كه  بود  ویژه ای  اهمیت  دارای  ایران 
اشاره  ذیل  موارد  به  می توان  آنها  جمله 

نمود:
مدیریت  جهانی  انجمن  تایید  از  پس 
اصلی  عضو  به  نسبت    IPMA پروژه 
انجمن  جوان  اعضای  شبکه  شدن 
رویداد  اولین  این  ایران،  پروژه  مدیریت 
بزرگ یانگ كروی ایران بود و همین امر 

به  جهانی  های  نگاه  تا  بود  شده  باعث 
دنبال چگونگی برگزاری این گردهمایی 

باشد.
این گردهمایی با همکاری انجمن علمی 
تهران  دانشگاه  و ساخت  پروژه  مدیریت 
علم  مهد  كه  تهران  دانشگاه  محل  در 

ایران زمین است برگزار می گردید.
برقراری  این گردهمایی  از جمله اهداف 
مدیریت  آكادمیک  فضای  بین  ارتباط 
تعریف  ها  پروژه  و فضای صنعتی  پروژه 
رشته های  كه  آنجایی  از  بود،  گردیده 
وسیع  فضای  در  دانشگاهی  متفاوت 
صنایع امروزی دخیل هستند باعث شده 
با  براستی  این هدف  به  تا دستیابی  بود 

سختی هایی همراه باشد.
نظر  مورد  جامعه  خاص  سنی  محدوده 
ما  برنامه ریزی های  اعضای جوان،  شبکه 
را برای شناسایی و انتخاب خدمات مورد 
مواجه  چالش هایی  با  مخاطبانمان  نیاز 

می كرد.

نوید فتحی
مدیر گردهمایی 

یلدای دوم

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 Story در این رویداد معرفی کرد تا در مقابل تالش های انجام شده 

توسط جوانان مدیریت پروژه سایر کشورها مقایسه گردد.
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این گردهمایی در بخش های مختلفی برنامه ریزی شده بود که بطور خالصه شامل موارد 
ذیل می باشد:

• سخنرانی های 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 كارگاه ارزشمند در حوزه تقویت مهارت های ارتباطی
• معرفی كمیته ها و بخش های مختلف YC توسط روسای كمیته ها

• برگزاری انتخابات شورای مركزی
• بخش های جانبی شامل انجام تست های شخصیت شناسی و هوش بهرهای فردی، میزهای گفت وگوی اسارت آپی و كارآفرینی و میز بازی

• در نهایت این گردهمایی با برگزاری جشن یلدای مدیریت پروژه به پایان رسید

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

Niklas Bein
Chairman

IPMA Young Crew

Gholamreza (Kami) Safakish
Vice President 

IPMA Young Crew

CERTIFICATION  
OF APPRECIATION

Success Story of Outstanding Project

is presented to

IPMA YOUNG CREW IRAN
Navid Fathi and the Executive Team Members

The 2nd National Congress of Project Management for Youth

for

گزارش

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

را فراهم کردند.

گزارش کامل و عکس های گردهمایی دوم را در اینجا بخوانید: 
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