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گزارش

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
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