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در این شماره خواهید خواند: 
  سرمقاله/ شبکه اعضای جوان در مسیر تعالی 

  یادداشت/ مدیریت پروژه پایدار فراتر از مرزهای جغرافیایی
PMC صربستان، مقصد بعدی نماینده ایران در  

  رونمایی از مسابقه ملی همکاری مجازی مدیریت پروژه
 GeCCo جوانان ایرانی  بر فراز قله های جهانی مسابقات  

  راهیابی 2 جوان ایرانی به جمع 3 مدیر پروژه برتر جهان

کرد کمیته تفکر خالق به پا  که    6 طوفانی 
YC Stars ستاره بازی ایرانی ها در رویداد  

  آیین تجلیل از جوانان قهرمان مدیریت پروژه 
کرد کمیته ورکشاپ برگزار  که  کارگاه هایی    

کمیته اجرایی IPMA جهانی    حضور فعال نمایندگان ایران در 
  اعضای جدید شورای مرکزی را بیشتر بشناسید

کنار یکدیگر  کوهنوردی 2 نسل  از اعضای انجمن در   

این چهره ها را
به خاطر بسپارید
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شبکه اعضای جوان 
در مسیر تعالی

که تعریف آن سهل و ممتنع می آید. از یک سو به  تعالی، مفهومی است 
گونه ای است که به محض تصور، می توان آن را تصدیق کرد و از سوی دیگر، 
کند می شود و واژه ها قاصر و ناتوان. این مفهوم،  زبان در هنگام تعریف آن 
که از عرصه پیچیده ی انسانی، فراتر می رود و عرصه سازمان را  آن هنگام 
در می نوردد، پیچیدگی آن دو چندان می شود. علی رغم تعاریف مختلف 
کثر صاحب نظران بر روی  تعالی توسط افراد و حوزه های مختلف، آن چه ا
که تعالی یک موفقیت پویاست نه یک نقطه،  آن توافق دارنــد آن است 
یعنی هر وضعیت مطلوب با مشخصه های از پیش تعریف شده، نسبت به 

نقطه موجود، تعالی محسوب می گردد. 
شبکه اعضای جوان ایران از همان روزهای اول، مسیر تعالی را با قدرت آغاز 
کرد و تنها پس از هفت ماه به جمع اعضای دائم شبکه جهانی پیوست، 
اما این تنها آغاز ماجرا بود و در ادامه به موفقیت های پرشماری در سطح 
جهانی دست پیدا کرد. در طول یکسال گذشته و پیمودن مسیر شایستگی 
کرونا،  گسترش ویروس  به سوی تعالی و علی رغم محدودیت های ناشی از 
با تالش و پشتکار جوانان فعال و پشتیبانی هیئت مدیره محترم انجمن 

کرو رقم زده شد.  مدیریت پروژه اتفاقات غرور آفرینی توسط یانگ 
به  مــی تــوان  ملی  سطح  در  گذشته  ســال  رویـــدادهـــای  مهمترین  از 
برگزاری اولین دوره مسابقات ملی همکاری مجازی مدیریت پروژه ایران 
 GeCCo با الگو برداری از مسابقات جهانی که  )نیکو( نام برد. مسابقاتی 
کمیته برگزاری مسابقه،  و  با اعمال تغییراتی به جهت بهبود فرآیند توسط 
گردید و با حضور عالقه مندان جوان مدیریت پروژه، از اقصی  بومی سازی 
کشور برگزار شد. از رویدادهای مهم برگزار شده دیگر نیز می توان به  نقاط 
مدیریت  شعار"  با  پروژه  مدیریت  جوانان  بین المللی  گردهمایی  سومین 
کرد.  اشــاره  ارتباطی"  سدهای  و  جغرافیایی  مرزهای  از  فراتر  پایدار  پــروژه 
کارگاه  و با  که به صورت بین المللی و در قالب سخنرانی، میزگرد و  رویدادی 
کانادا،  کشورهای ایران، آمریکا،  حضور 25 سخنران داخلی و بین المللی از 
روسیه، پرتغال، لهستان وآلمان با محوریت توسعه پایدار میزبان جامعه 
از  پایدار  و توسعه  پــروژه  علمی، دانشگاهی و حرفه ای در عرصه مدیریت 
گذشته و انتخاب نفرات برتر  سراسر جهان بود. هم چنین به سان سال 
شبکه اعضای جوان جهت حضور در مسابقات جهانی IPMA، مسابقات 
گردید. از جمله آن می توان به مسابقه قهرمانی مدیریت  مختلفی برگزار 
کشور،  پروژه )PMC2021(  با حضور 6 تیم دانشگاهی از دانشگاه های برتر 
جایزه مدیر پروژه جوان برتر سال 2021 ایران و برگزاری مرحله انتخابی تیم 
ایران برای شرکت در مسابقات جهانی GeCCo 2021  در قالب آزمون تستی 

کارگاه و جلسات طوفان فکری با موضوعات  کرد. برگزاری  و تشریحی اشاره 
جذاب و به روز در راستای فعالیت های کمیته ورکشاپ و کمیته تفکر خالق 
از دیگر اقدامات و فعالیت های شبکه اعضای جوان در سطح داخلی بود 

گردید.  که با استقبال بی نظیر مشتاقان این حوزه روبه رو 
در  ایــران  کرو  یانگ  گذشته  سال های  موفقیت های  تکرار  ادامــه  در   
سطح جهانی، امسال هم جوانان و منتخبین مسابقات داخلی یاد شده 
در قالب تیم ایران در مسابقات بین المللی خوش درخشیدند و پرچم سه 
رنگ ایران عزیز را در IPMA جهانی به اهتزاز درآوردند. در مسابقات جهانی 
در  کشور  نمایندگان 25   ،)Gecco2021( پروژه  مدیریت  مجازی  همکاری 
انتها خانم  که در  قالب تیم های چند ملیتی 6 نفره به رقابت پرداختند 
کسب مقام قهرمانی  نیلوفر زمانی به همراه هم تیمی های خود موفق به 
در  فر  فاطمی  کامیار  آقــای  تیم  چنین  هم  شدند.  مسابقات  از  دوره  این 
گرفتند. در  جایگاه دوم و تیم خانم مبینا طاهری در جایگاه چهارم قرار 
بخش جانبی این مسابقات، و در بخش Best Social Media بهترین تیمی 
که در رسانه های اجتماعی فعال بود آقای احسان عامری و هم تیمی هایش 
کردند. همچنین آقای علی بیدهندی نیز به عنوان  کسب  مقام نخست را 
مسابقه  این  در  سازمان دهنده(  و  )برنامه ریز   Local Organizer بهترین 
 ،YPMY2021 ســال  برتر  جــوان  پــروژه  مدیر  مسابقه  در  شدند.  انتخاب 
از ایران در فینال  نیز برای اولین بار در تاریخ این مسابقات، دو نماینده 
بخش اصلی حضور دارند. سرکار خانم فرشته میر حسینی و جناب آقای 
به طور مشترک  پیشتر در مسابقات داخلی  که  علیرضا اصالن حسینی 
در  و  مسابقات  از  دوره  این  فینال  در  بودند  گرفته  قــرار  دوم  جایگاه  در 
مدیر  جایزه  نهایی  نامزدهای  جمع  در  ایتالیا  کشور  از  نماینده ای  کنار 
گرفتند. هم چنین پیرو نیاز به افراد داوطلب  پروژه جوان برتر سال قرار 
در تیم های اجرایی YC جهانی، و با توجه به درخشش و عملکرد باالی 
کنون شبکه اعضای جوان، برای  نمایندگان ایران در مسابقات جهانی، ا
در  درست  گام های  از  نشان  که  دارد  جهانی   YC در  کرسی   5 بار  اولین 

مسیر شایستگی به سرمنزل تعالی است. 
گذشته  این ها بخشی از موفقیت هایی شبکه اعضای جوان در سال 
که هر روز تنومندتر شده و به رشد و تعالی ادامه می دهد.  بود، نهال جوانی 
گرفته و تالش جوانان و نخبگان این  امید است با برنامه ریزی های صورت 
کشور  مرز و بوم شاهد تعالی هرچه بیشتر و افتخار آفرینی روز افزون برای 

عزیزمان ایران باشیم. 

یادداشت

  نوید فتحی؛ 
رئیس شبکه اعضای جوان
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شرایط سخت این روزهای ما که به دردی مشترک برای جهانیان تبدیل شده، با همه سختی ها و محدودیت هایی که برای ما به دنبال 
داشت، درس های تازه ای نیز به جهانیان و بویژه به  عالقه مندان حوزه مدیریت پروژه آموخت؛ این پدیده مالل آور، به بسیاری از ما 
که بیشتر به ابعاد اقتصادی و صنعتی پروژه ها متمرکز بودیم، به تلخی یادآوری کرد که اثرات عوامل محیطی فراتر از دانش و تجربه 
می تواند بر پروژه ها تاثیر بگذارد و از همین رو برای مدیریت این اثرات، چاره ای نیست جز ارتقای دانش و تجربه بشری در برخورد با این 
عوامل محیطی؛ و چه دشوار است که بسیاری از رویکردها و شیوه های مقابله با دشواری های ناشی از این پدیده طاقت فرسا، پیش تر 
توسط فعالین حوزه توسعه پایدار و در قالب اصول محوری توسعه پایدار تشریح و تبیین شده بود و عملکرد امروز ما در مقابله با این 
بیماری همه گیر به سنجه و معیاری برای درک و شناخت ما و میزان تعهد ما با اصول توسعه پایدار تبدیل شد. بر همین اساس سومین 

گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه، با محوریت مفاهیم »توسعه پایدار و پایداری در مدیریت پروژه« طراحی شد. 

مدیریت پروژه پایدار
فراتر از  مرزهای جغرافیایی و سدهای ارتباطی 

که مانند  من و همکارانم، آرزو می کردیم 
شما  با  حضوری  ــدار  دی امکان  گذشته، 
همکاران و دوستان عزیز را داشتیم و بر 
فردای  از  که  بود  اشتیاق  اساس همین 
گــذشــتــه، با  گــردهــمــایــی ســال  بــرگــزاری 
مقدمات  همکارانم،  ستودنی  پشتکار 
کردیم؛ اما بنا  برگزاری این رویداد را آغاز 
که  به شرایط سخت این روزهای جهان 
تا  گزیر بودیم  از آن اطالع داریم، نا همه 
گردهمایی را  برخالف میل باطنی، این 
کنیم؛ با اینحال،  به صورت مجازی برگزار 
ارائه  بــرای  مغتنم  فرصتی  همایش  این 
و  ــظــرات خــبــرگــان  ن نقطه  و  ــاه هــا  ــدگ دی

کارشناسان جوان مدیریت پروژه بود. 
پس از تأیید و تصویب عنوان و محورهای 
از  موضوع  ایــن  گردهمایی،  ایــن  گانه   10
طریق فراخوان عمومی، افزون بر درج در 
تارنمای اختصاصی  انجمن، در  تارنمای 

شبکه اعضای جوان مدیریت پــروژه و در 
شبکه های اجتماعی به اطالع عموم رسید. 
گـــردهـــمـــایـــی،  ــرای بـــــرگـــــزاری ایـــــن  ــ ــ بـ
عناوین  تحت  تخصصی  ــای  ــروه ه ــارگ ک
شورای سیاستگذاری و محتوای علمی، 
بــرگــزاری،  پلتفرم  کدنویسی  و  طــراحــی 
ــط  ــ ــط عــمــومــی و تــبــلــیــغــات، رواب ــ ــ رواب
اجرایی  امــور  و  برنامه ریزی  بین الملل، 

تشکیل شده اند. 
گردهمایی  خالصه اطالعات سومین 

بین المللی جوانان مدیریت پروژه
محور: توسعه پایدار  
ــدار فراتر    ــای ــروژه پ ــ شــعــار: "مــدیــریــت پ

و ســدهــای  مـــرزهـــای جــغــرافــیــایــی  از 
ارتباطی" 

نحوه برگزاری: مجازی در بستر تعاملی   
کنندگان با شرکت 

زمان برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه    

26 و 27 آذر 99 )2 نیم روز 4 ساعته(
   2000 از  بــیــش  ــده:  ــ ــ ش ــــجــــام  ان ــار  ــ کـ

نفرساعت کار مستقیم؛ 
شورای سیاستگذاری: 11 نفر در قالب   

تعیین محتوا  و  شورای سیاستگذاری 
و سایر  اجرایی  تیم  قالب  نفر در  و 26 

کارگروه ها
کنندگان: 380 نفر   تعداد شرکت 

حامیان: 
کل محیط زیست و توسعه پایدار    اداره 

شهرداری تهران
مدیریت    تــوســعــه  و  تحقیقات  مــرکــز 

صنایع  توسعه  مدیریت  شرکت  پــروژه 
پتروشیمی

برنامه برگزاری: 
صورت    به  کارگاه  و  میزگرد  سخنرانی، 

داخلی و بین المللی  به طور همزمان 

فرشته میرحسینی

خــــــبر
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در 3 سالن مجزا 
کل برنامه: 24 ساعت   مدت زمان 
18 سخنرانی )12 سخنرانی به زبان فارسی + 6   

سخنرانی به زبان انگلیسی( همراه با جلسات 
پرسش و پاسخ 

2 ورکشاپ  و  1 میزگرد تخصصی  

از    المللی  بین  )سخنرانان  سخنران  نفر   25
ــادا، روســیــه، پرتغال،  ــان ک کــشــورهــای امــریــکــا، 

لهستان، آلمان(

مخاطبین
گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت  سومین 

پروژه، به صورت بین المللی و با محوریت توسعه 
پـــایـــدار مــیــزبــان جــامــعــه عــلــمــی، دانــشــگــاهــی و 
حرفه  ای در عرصه مدیریت پروژه و توسعه پایدار 
گردهمایی و هدف تعریف  بود. با توجه به عنوان 
گروه های زیر در  گردهمایی، مخاطبین آن  شده 

گرفته شد:  نظر 

توضیحاتعنوانردیف

کشورمدیران برجسته اجرایی1 ج  مدیران ارشد و فعال در عرصه مدیریت پروژه و توسعه پایدار در داخل و خار

اساتید جوان و صاحب نام دانشگاهی در رشته ای مرتبط مهندسی و مدیریت پروژه در اساتید و نامداران علمی مدیریت پروژه2
سطح ملی و بین الملل

غ التحصیالن3 ج فار التحصیالن جوان رشته های مختلف مهندسی و مدیریت پروژه در داخل و خار غ  فار
کشور

و 4 پــروژه  مدیریت  حــوزه  در  فعال  شرکت های 
توسعه پایدار

شرکت های مطرح و فعال در حوزه مدیریت پروژه و توسعه پایدار با هدف معرفی محصوالت 
و خدمات در سطح ملی و بین المللی به عنوان اسپانسر یا همکار استراتژیک 

محققان و عالقه مندان حوزه مدیریت پروژه و توسعه پایدار و سایر اعضای انجمن مدیریت سایر مدعوین5
پروژه و شبکه اعضای جوان

اهداف محقق شده برگزاری این رویداد
فضای    در  ــدار  ــای پ توسعه  فرهنگ  تــرویــج  و  فــرهــنــگ ســازی 

مدیریت پروژه
هم افزایی با حوزه توسعه پایدار و برقراری ارتباط بین فعالین   

حوزه مدیریت پروژه و حوزه توسعه پایدار
و تسهیم    پــروژه   دانــش مدیریت  و همسطح  توسعه همگن 

پژوهش و ارتقاء عمومی آن در سطح ملی و بین المللی 
تــعــالــی ســطــح دانــــش، تــعــامــالت و شــبــکــه ســازی حــرفــه ای   

عالقمندان و فعالین علم مدیریت پروژه با فعالین حوزه توسعه 
پایدار
طراحی و راه اندازی یک پلتفرم جامع برای برگزاری رویدادهای   

مجازی انجمن مدیریت پروژه
کمک به شهرت و ارتقاء جایگاه شبکه اعضای جوان و انجمن   

مدیریت پروژه ایران 
برگزاری رویداد با حداقل هزینه برای شرکت کنندگان تا تمامی   

از  بتوانند  پــروژه  مدیریت  دانــش  به  عالقمندان  و  مخاطبین 
مزایای آن بهره مند شوند. 

گردهمایی شامل برنامه زمانبندی، معرفی سخنرانان، شورای سیاستگذاری، تیم اجرایی، حامیان و... به  کامل  لطفا جهت مشاهده اطالعات 
گردهمایی به آدرس http: //ipma. ir/webinar/3 به زبان فارسی و یا https: //ipma. ir/webinar/2020/en به زبان انگلیسی را ببینید.  وبسایت 
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 رونمایی از

 مسابقه ملی

همکاری مجازی مدیریت پروژه

آرش
آراسته

ایــران  تیم  نماینده های  موفق  حضور  از  پس 
گکو   طی سال های  در مسابقات بین المللی 
مدیریت  عالقمندان  فــراوان  استقبال  و  اخیر 
پــروژه جهت شرکت در این مسابقه و با توجه 
 IPMA به محدودیت های اعالم شده از سوی
مبنی بر تعداد نمایندگان معرفی شده  از سوی 
کشور )تنها 14 نفر( و همچنین تعداد بسیار  هر 
در  حضور  بــرای  ایرانی  عالقه مند  جوانان  زیــاد 
این مسابقه در نهایت، تصمیم بر آن شد تا با 
گکو و با اعمال تغییراتی  گرفتن از مسابقه  ایده 
با  ملی  مسابقه ای  فــرایــنــد،  بهبود  جهت  بــه 
همان سبک و سیاق، بومی سازی و برگزارگردد. 
همکاری   و  شــده  انــجــام  پیگیری های  بــا  ــذا  ل
آزاد منش)رئیس  آقای مهندس وحید  جناب 
پیشین کمیته مسابقه گکو( کمیته ای متشکل 
کارگروه) برنامه ریزی علمی  سیستم ها  از چهار 
و روش ها- روابط عمومی( جهت برنامه ریزی 
کار  کسب تجربه  و طراحی مسابقه ای با هدف 
ابزارهای  از  استفاده  و  در محیط های مجازی 
در  آن  چالش های  بــا  شــدن  مــواجــه  و  مرتبط 

با هدف  تیمی  کار  انجام  و دیگری  اول،  وهله 
کشاندن  بــه چــالــش  و  ورکــیــنــگ  تیم  آمـــوزش 
یک  به  پاسخ  در  پــروژه  مدیریت  آموخته های 
پــروژه ای در میان  نمونه شبه واقعی مدیریت 

گردید.  جوانان حوزه مدیریت پروژه تشکیل 
کمیته،  فـــکـــری  ــان  ــوفـ طـ جــلــســات  طـــی  در 
نــیــکــو ــام  ــ نـ پـــیـــشـــنـــهـــادی،  ــی  ــ ــام بـــیـــن اســ  از 
 NIeCCo: National Iranian e-Collaboration(
مسابقات  ایــن  نــام  عنوان  به   )Competition
طراحی  مسابقه  این  لوگوی  سپس  و  انتخاب 
مرکزی  شــورای  و  کمیته  اعضای  تصویب  به  و 
کرو رسید. با توجه به استراتژی و اهداف  یانگ 
کــارگــروه هــای  ترسیمی،  راه  نقشه  و  مسابقه 
مقدمات  و  کــرده  فعالیت  به  شــروع  مختلف، 
الزم شامل دستورالعمل و نحوه اجرای مسابقه 
بهتر  بــرگــزاری هر چه  بــرای  را  بستر مجازی  در 
در  به ذکر است  نمودند. الزم  فراهم  مسابقه، 
طی این مدت، بیش از 150 نفر- ساعت جلسه 

آنالین برگزار شده است. 
مجازی  همکاری  ملی  مسابقه  دوره  اولین  در 

یک  و  اســتــان   18 از  نفر   54 ــروژه،  ــ پ مدیریت 
صــورت  بــه  کردندکه  شرکت  ایتالیا  مقیم  نفر 
به  یکدیگر  ــا  ب مختلف،  تیم   10 در  تــصــادفــی 
تقسیم  مراحل  تمامی  در  پرداختند.  رقابت 
با  که  بود  براین  سعی  کنندگان  شرکت  بندی 
توجه به فرم خودارزیابی و فرم ثبت نام اولیه، 
در  باشیم.  داشته  تیم ها  در  را  ترکیب  بهترین 
این مسیر معیارهایی چون سطح تحصیالت، 
تجربه کاری و تنوع استانی را مدنظر قرار دادیم. 
مرحله نخست مسابقه در تاریخ 1399/10/25 
انجامید.  طول  به   1399/11/1 تاریخ  تا  و  اغاز 
فــرهــاد  مهندسین  ــان  ــای آق افتتاحیه  روز  در 
نصراله پور، نوید فتحی و آرش ارسته، به بیان 
روز  و  پرداختند  مسابقات  دوره  این  معرفی  و 
با  آشنایی  جهت  آمــوزشــی  جلسات  نیز  دوم 
همکاری  انالین  ابزارهای  و  مجازی  تیمی  کار 
به  مقدماتی  مرحله  ــد.  ــردی گ ــزار  ــرگ ب مــجــازی 
پایان  در  و  انجامید  طول  به  هفته  یک  مدت 
گزارش خود  تیم های شرکت کننده می بایست 
مستندات  و  تــیــم ســازی  نــحــوه  شــامــل  کــه  را 

خــــــبر
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خود)اسکرین شات، فیلم و... ( در مورد نحوه 
برقرای ارتباط و همکاری مجازی در تیم خود را 
به واحد مسابقات ارسال می کردند. هم چنین 
با  داستانی  تیم ها  می بایست  گــزارش  ایــن  در 
شمال  به  نشده  پیش تعیین  از  سفر  موضوع 
و چــگــونــگــی وضــعــیــت مــدیــریــت ایـــن ســفــر با 

چالش ها و ریسک های مختلف، شرح دهند. 
مرحله اصلی مسابقه از ساعت 12 ظهر روز پنج 
ادامه  ساعت  و 24  آغــاز  بهمن 1399   2 شنبه 
مورد  متن  یک  تیم ها،  مرحله  ایــن  در  یافت. 

پاسخ،  انتهایی  به ســواالت  و  را مطالعه  کاوی 
کمیته  بــه  را  گـــزارش خــود  و طــی ســه مرحله، 

برگزار کننده مسابقه ارسال کردند. 
کـــاوی در قــالــب پــیــام و  ــن مـــورد  ســنــاریــوی ای
متن،  فرستنده  جانب  از  دوستانه،  دلــی  درد 
کنندگان بود. فرستنده متن  خطاب به شرکت 
کارشناسی مجرب در حوزه تخصصی خودش 
سمت  در  عماًل  سازمانی،  دلیل  به  که  اســت 
می کند.  فعالیت  پــروژه  مدیر  و  مدیردپارتمان 
مشکالت مختلف در مهمترین پروژه سازمانی 

در دست اجرا، او را به جایی رسانده که از شرکت 
براساس  تا  می کند  کمک  تقاضای  کنندگان 
به  ــد  دارن ــروژه  پ که در حــوزه مدیریت  دانشی 
عمل  به  هماهنگی های  با  بشتابند.  او  کمک 
آمده تعداد 10 داور از میان بهترین های اساتید 
و خبرگان دنیای مدیریت پروژه دعوت گردید تا 
فرایند داوری را مطابق با دستورالعمل های از 
پیش تهیه شده و منطبق بر معیارهای داوری، 

کنند.  کنندگان را ارزیابی  گزارش های شرکت 

تیم های برتر اولین دوره مسابقات ملی نیکو

نام اعضای تیمنام و شماره تیمرتبه های برتر

تیم شماره 10: رتبه اول
Fantastic5

ــاری، مــســعــود هـــنـــری، محسن  ــیـ عــلــیــرضــا طـ
مهتدی، سارا پور احمد، نفیسه سادات نبوی

تیم شماره 5: رتبه دوم
Agilim 

وحید ویسی، هومن میرترابی، مبینا طاهری، 
کبیرکوهی علی نوروزی، عرفان 

تیم شماره 9: رتبه سوم
 ویرا

مــرادی،  اســدی، عیسی  نعمتی، مسعود  علی 
فاطمه سید النگی، مهتاب پور مجاهد

گزارش در  بهترین 
مرحله مقدماتی از 

نظر شرکت کنندگان

تیم شماره یک: 
مینیون ها

سعید  جــعــفــری،  پــرهــام  زاده،  خلیل  امــیــد 
توسلی، ریحانه نیک پور، مهسا تراب زاده

سارا پوراحمدعلیرضا طیاریمحسن مهتدینفیسه نبویمسعود هنری

Fantastic5 :اعضای تیم قهرمان

که با توجه به اینکه این مسابقه، اولین بار است  در پایان ذکر این نکته ضروری است 
کار دیگر در شروع همراه با چالش های  کشوری برگزار شده است و مانند هر  که در سطح 
فراوان و ریسک های ناشناخته بود. ولی در نهایت رضایت از آن براساس نتایج حاصل 

کی از عملکرد مطلوب بوده است.  شده از نظرسنجی ها حا

فهرست اسامی هیئت داوران )به ترتیب 
ــای مهندس  ــ آق جــنــاب  ــا(:  ــفــب ــروف ال ــ ح
ــاب آقــــای دکــتــر  ــن ــی، ج ــم ــی ــراه ــدی اب ــه م
ــدی قــرابــاغــی، جــنــاب آقــای  ــ مــهــدی اس
ــی راد، جــنــاب آقــای  ــرمـ مــهــنــدس نـــادر خـ
دکتر  آقـــای  جناب  رادمــهــر،  حسین  دکتر 
مهندس  آقای  جناب  روانشادنیا،  مهدی 
مــحــمــد حــســیــن صــیــقــلــی، ســـرکـــار خــانــم 
مهندس  آقــای  جناب  عزیزی،  الهه  دکتر 
فریدون فرداد، جناب آقای مهندس روزبه 

کتب زاده
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جوانان ایرانی  بر فراز

GeCCo  2021 قله های جهانی مسابقات

که هرساله توسط شبکه اعضای جوان انجمن جهانی  در این مسابقات 
کشور از قاره های مختلف جهان  مدیریت پروژه)IPMA( برگزار می شود، 25 
کرده بودند و ایران با نمایندگان خود، حضور پررنگی را به نسبت  شرکت 

سایر کشورها داشت. 
نفره   6 و  ملیتی  چند  تیم های  در  نفرات  مسابقه،  این  مقررات  براساس 
تقسیم شده و در نهایت سه تیم برتر معرفی می شوند. هدف این تیم ها 
که پس از انجام فرایند تیم سازی به صورت مجازی به حل یک  این است 

مطالعه موردی در حوزه مدیریت پروژه بپردازند. 
 Local کشور یک نماینده تحت عنوان برای هماهنگی بیشتر هرساله از هر 
Organizer به جهت مدیریت و برنامه ریزی به جهت معرفی نفرات اصلح 
علی  آقــای  جناب  امسال  که  می شود  انتخاب  مسابقه  در  شرکت  ــرای  ب
نفر  از میان چندین  فــراوان ایشان  با توجه به شایستگی های  بیدهندی 

گردیدند تا سکان این مسابقه از سمت ایران را بدست بگیرند.  انتخاب 

 تیم آقای کامیار فاطمی فر 
در جایگاه دوم جهانی

آقای علی بیدهندی نیز به 
 عنوان بهترین

 Local Organizer  
)برنامه ریز و سازمان دهنده(

خانم نیلوفر  زمانی به همراه 
 هم تیمی هایش کسب

 مقام قهرمانی 

تیم آقای احسان عامری 
جایگاه پنجم قهرمانی  و نیز 

عنوان بهترین تیم فعال 
رسانه های اجتماعی 

تیم خانم مبینا طاهری
در جایگاه چهارم

نتایج 
درخشان 

این دور از 
مسابقات

خدابخشیان،  آنیا  فاطمی فر،  کامیار  رضــایــی،  مریم  مهتدی،  محسن 
درنا  زمانی،  نیلوفر  طاهری،  مبینا  دهقانی،  مسعود  حــردانــی،  اسمائیل 
سعید  بــاقــرزاده،  سجاد  بیگی،  اسمائیل  عرفان  رهنما،  شیرین  کاظمی، 
امیررضا  فــروتــن،  سحر  حسینی،  سیدمحمد  عــامــری،  احــســان  توسلی، 
درهمی، امیر شاهرخی نژاد، مهیار پورلک، سینا علیدوستی، ریحانه نیک 
به  ابوطالبی  محمدرضا  النگی،  سید  ســادات  فاطمه  نجاری،  ســاالر  پــور، 
که از میان تعداد زیادی از متقاضیان  ترتیب برترین نمایندگان ایرانی بودند 

برای شرکت در این مسابقه پذیرفته شدند. 
علی بیدهندی، دبیر کمیته GeCCo ایران درباره فرآیند انتخاب نماینده های 
ایران توضیح داد: نمایندگان کشورمان پس از یک مرحله آزمون تستی آنالین 
و یک آزمون تشریحی در حوزه مدیریت پروژه و مصاحبه به زبان انگلیسی از 
میان شمار زیاد داوطلبان توسط شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه 

ایران انتخاب شدند و هرکدام از آن ها از توانایی باالیی برخوردار بودند. 
هم تیمی های  شناخت  از  بعد  جهانی  مسابقه  در  شرکت کننده ها  افـــزود:  او 
 24 مدت  به  سپس  و  گذاشتند  پشت سر  را  مقدماتی  مرحله  ابتدا  خود، 
در  واقعی  نمونه  یک  برای  مجازی،  ارتباط  وسیله  به  می بایست  ساعت  
نمایند.  ارســال  و  تهیه  مناسب  راهکاری  و  پاسخ  پــروژه،  مدیریت  حــوزه 
مشارکت  استراتژی  شامل  مــوردی  مطالعه  ایــن  پیرامون  پرسش های 
و  ساختار  انسانی،  نیروی  بودجه،  تخمین  پروژه،  ریسک های  ذینفعان، 
کشور   25 همراه  به  ایران  کشور  بود.  درس آموخته ها  و  تیم  سازماندهی 
پرتغال،  اتــریــش،  چــک،  جمهوری  آلــمــان،  آمریکا،  روســیــه،  شامل  دیگر 
گواتماال،  مکزیک،  برزیل،  نیجریه،  ایتالیا،  سوییس،  کش،  مرا اسپانیا، 
گرجستان،  لهستان،  کــرواســی،  لتونی،  شیلی،  پــرو،  پاناما،  کاستاریکا، 

کرده بودند.  صربستان و اندونزی در این رویداد مجازی شرکت 

همانند   )GeCCo( پروژه  مدیریت  مجازی  همکاری  جهانی  مسابقات  دوره  در  خود  پیاپی  حضور  سومین  در  ایران  نمایندگان 
سال گذشته خوش درخشید. این دوره از مسابقات که به مدت یک ماه از تاریخ 9 اسفند 1399 تا 1 فروردین 1400 برگزار و نتایج 

داوری های آن در روز 21 فروردین اعالم گردید. 

آرش
آراسته

خــــــبر
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صربستان، 
مقصد بعدی نماینده ایران در مسابقه 

بین المللی قهرمانی مدیریت پروژه

جواد
 زمانی 

تیم دانشگاه تهران، تیم برتر سومین دوره مسابقه قهرمانی مدیریت پروژه در سطح ملی در سال 1400، به عنوان نماینده ایران به مرحله 
بین المللی این دوره از مسابقات راه یافت. این مسابقات قرار است شهریور ماه امسال در کشور صربستان برگزار شود. 

نــیــز با  ایـــن دوره  ــه،  ــه رســـم هــرســال ب
کمیته مسابقه و به پشتیبانی  همت 
شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت 
با حمایت های  و  گردیده  برگزار  پــروژه 
شرکت ارتباطات زیرساخت و موسسه 
رسید.  انجام  به  آریانا  پــروژه  مدیریت 
ایــن دوره در  مــراســم اهــــدای جــوایــز 
در   1400 ــال  ســ ــاه  ــرم ــی ت نــهــم  تـــاریـــخ 
ارتباطات  شرکت  همایش های  سالن 
کمیته  اعــضــای  حضور  بــا  زیرساخت 
انجمن  از  نــمــایــنــدگــانــی  و  مــســابــقــه 
مدیریت پروژه ایران، شرکت ارتباطات 
پروژه  مدیریت  موسسه  و  زیرساخت 
آقایان  مراسم  این  در  برگزارشد.  آریانا 
فرهاد نصراهلل پور ) دبیر هیات مدیره 
امیرحسین   ،) پروژه  مدیریت  انجمن 
شرکت   PMO مــدیــر   ( مطلق  عــامــی 
ارتــبــاطــات زیــرســاخــت (، خــانــم دکتر 
موسسه  عامل  مدیر   ( جــدا  خدیجه 
امیرحسین   ،) آریــانــا  پـــروژه  مدیریت 
مسابقه(،  کمیته  رئیس   ( سرسنگی 
کمیته مسابقه( به  جواد زمانی )دبیر 
عنوان سخنرانان اصلی حضور داشتند 
از تالش جوانان و همکاری انجمن  و 
تشکر  مسابقات  ایــن  بــرگــزاری  جهت 
رویدادهایی  چنین  برگزاری  از  و  کرده 
برای  سازمان ها  موانع  رفع  جهت  در 

ابــراز  عزیزمان  کشور  نمودن  ســرافــراز 
امیدواری نموده و خواستار تشویق و 
جهت  دانشجویان  از  بیشتر  حمایت 

شرکت در مسابقات بعدی شدند. 
ــم، بــه هــریــک از  ــراس ــایــان ایـــن م در پ
اعضای تیم برنده متشکل از خانم ها 
آقایان  و  رازمندی  فرناز  و  فائزه معزی 
مــحــمــدرضــا فــاضــلــیــان و امــیــرصــادق 
همراه  به  قهرمانی  تندیس  صداقت، 
از  نقدی  جایزه ی  تومان  میلیون  دو 
و  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  طــرف 
هزینه ی  کمک  تــومــان  میلیون  یــک 
آمـــوزشـــی  نــــام در دوره هــــــــای  ــت  ــب ث
موسسه آریانا، از طرف این موسسه و 
کمیته و هیئت داوران  به اعضای تیم 
ــه رســـم یــادبــود اهــدا  نــیــز هــدایــایــی ب

گردید. 

فرآیند مسابقه: 
 Qualification( مسابقه  اول  مرحله   
اسفندماه   14 تاریخ  در  که   )Round
1399 با حضور 15 تیم از دانشجویان 
کارشناسی ارشد  کارشناسی و  مقاطع 
شد  برگزار  کشور  سراسر  دانشگاه های 
که شش تیم برتر این مرحله به مرحله 
فینال ملی راه یافتند. قبل از برگزاری 
کارگاه آموزشی استاندارد   مرحله اول، 

جهت  آریـــانـــا  مــوســســه  تــوســط   ICB
آمادگی همه تیم ها برای پاسخ به 100 
دقیقه   100 در  انگلیسی  تستی  ســوال 

برگزار شد. 
ــاریـــخ 29  تـ فــیــنــال مــلــی در  مــرحــلــه 
مسأله  به  توجه  با   1399 اردیبهشت 
کرونا به صورت مجازی بین شش تیم 
گردید. در این مرحله تیم ها  برتر برگزار 
بــرای  نیم  و  ساعت   4 در  می بایست 
چالشی واقعی از جنس مدیریت پروژه 
از صنعت راهکار مناسب ارائه دهند. 
ارتباطات  شرکت  توسط  چالش  ایــن 
تابعه  از شرکت های  زیرساخت ) یکی 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
آن ها  با  که  واقعی  مسائل  درون  از   )
ــوده یـــا هــســت، طـــراحـــی و  ــ مـــواجـــه ب
گـــردیـــد. راهـــکـــار ارائــــه شــده  تــدویــن 
تیم ها در نهایت توسط هیئت داوران 
متشکل از آقایان مهندس سید وحید 
دکتر  نـــورزاد،  حسینی  دکتر  حسینی، 
پویان مسعودی فر، دکتر حسن ملکی 
بررسی  تبار و مهندس رحیم قاسمی 
کسب  با  تهران  دانشگاه  تیم  و  شــده 
دوره  سومین  برنده  امتیاز،  بیشترین 
در  پـــروژه  مدیریت  قهرمانی  مسابقه 

سطح ملی شد. 
فرناز رازمندی

فائزه معزی

محمدرضا فاضلیان

امیرصادق صداقت

رتبه اول سومین 
دوره مسابقات 

قهرمانی مدیریت 
پروژه تیم دانشگاه 

تهران
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سومین دوره مسابقه مدیر پروژه برتر جوان ایران در سال 1400 برگزار شد. در این دوره، 10 مدیر پروژه جوان فرم ثبت نام 
را تکمیل و در دوره آموزشی یک روزه با موضوع »آشنایی با استاندارد ICB4« که توسط موسسه PMPiran، به عنوان 
حامی مسابقات، برگزار گردید، شرکت کردند. فرآیند داوری اولیه با دریافت فرم درخواست متقاضیان از بیست و یکم 
فروردین آغاز و نتایج اولیه ملی با معرفی چهار متقاضی، بنابر اظهار اولیه مشخص گردید. پس از مصاحبه با برگزیدگان 
با هدف ارایه بازخورد و اعتبار سنجی داده ها، با اعالم منتخبین سومین دوره جایزه مدیر پروژه سال 2021 به اتمام رسید. 

سعید 
نوروزی

نتایج: جایزه سیمین )رتبه دوم( جایزه مدیر پروژه سال 2021 ایران به 
طور مشترک، به خانم فرشته میر حسینی و آقای علیرضا اصالن حسینی 
کوردلو و سید حمید رضا احمدیان  گرفت و آقایان اصغر موسوی  تعلق 
موفق به اخذ گواهی اهتمام به تعالی انجمن مدیریت پروژه ایران از سوی 
کنندگان نتوانستند شرایط  کدام از شرکت  گردیدند. )هیچ  کمیته داوران، 

کنند( کسب  کسب رتبه های اول و سوم را  الزم برای 
خانم فرشته میر حسینی و علیرضا اصالن حسینی به عنوان نمایندگان 

ایران به رویداد جهانی معرفی شدند. 
کرد برای اولین  آندریا هنریکس، مدیر پروژه جایزه جهانی YPMY اعالم 
بار در تاریخ 9 ساله مسابقات، دو نامزد در بخش نهایی از ایران حضور 
تا  که  دارد”. علیرضا اصالن حسینی در پروژه حیاتی و استراتژیک خود 
به دلیل موقعیت  و  تولید می کند  را  ایــران  کشور  گاز  تولید  از  12 درصــد 
روبه  با مسائل و چالش های زیست محیطی  استراتژیک پروژه، همواره 
رو می شد. فرشته میرحسینی نیز در دستیابی به راه حل های نوآورانه و 
گسترده ای از  تمایل شدید برای بهبود مستمر در پروژه خود، در طیف 
گالتا مدیر جوان پروژه  صنایع موفق بود. سومین نامزد نهایی، ماسیمو 
که مدیریت خود را در پروژه های متنوع  و مهندس پروژه از ایتالیا است 
آلمان،  ایتالیا،  برانگیز مهندسی، تدارکات، ساخت و نصب در  و چالش 

انگلستان و عربستان سعودی نشان داد
مراسم معرفی برترین مدیر پروژه جوان سال انجمن جهانی مدیریت 
افتخار قرار است در شهریور  این  نامزد نهایی کسب  از بین 3  پروژه 

1400 در سن پترزبورگ روسیه برگزار گردد. 

راهیابی 2 جوان ایرانی

به جمع 3 مدیر پروژه برتر جهان

خــــــبر
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سال  ابتدای  از  است  قــرار  گرفته  صــورت  برنامه ریزی های  پیرو 
اعضای  شبکه  ورکشاپ  کمیته  بین  مستمری  همکاری  جاری 
ایران  پــروژه  انجمن مدیریت  توسعه  و  پژوهش  کمیته  و  جوان 
گیرد. در همین  در زمینه برگزاری نشست های پژوهشی صورت 
راستا در تاریخ پنج شنبه 19 فروردین ماه سال 1400 اولین سری 
از این نشست ها با عنوان "سفر نامه پژوهشی، داستان زندگی 
گردید.  بــرگــزار  آمــریــکــا"  تــا  ایـــران  از  تاجیک  مصطفی  پژوهشی 
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه  مصطفی تاجیک دانش آموخته 
مهندسی  رشته  دکتری  دانشجوی  و  تهران  دانشگاه  ساخت  و 
امریکا  میسون  جــرج  دانشگاه  در  ساخت  مدیریت  و  عــمــران 
مسیر  قبیل  از  موضوعاتی  ارائــه  به  نشست  این  در  و  می باشند 
رسیدن به موضوع پژوهش خود و چالش_های آن، موضوعات 
پروپوزال  بررسی  و  پژوهش  عنوان  به  رسیدن  مسیر  در  جذاب 
که جناب دکتر نورزاد  پژوهشی خود پرداختند. در این نشست 
کمیته  کمیته پژوهش انجمن و برخی اعضای دیگر این  رئیس 
نیز حضور داشتند و میزبانی نشست را به عهده داشتند، نهایتًا 
با پرسش و پاسخ در زمینه سؤاالت و ابهامات شرکت کنندگان در 

ارتباط با موضوعات مطرح شده به پایان رسید. 
بعالوه در تاریخ پنج شنبه 2 اردیبهشت ماه و در ادامه برگزاری 

رهبری  "آیــنــده  عنوان  با  ورکشاپی  کمیته،  ایــن  ورکــشــاپ هــای 
آقای  جناب  توسط  عمومی"  مصنوعی  هوش  بستر  در  پروژه ها 
استراتژی  گرایش   MBA دانش-آموخته  ادیب،  اصغر  مهندس 
برگزار   Edinburg دانشگاه  از   DBA و   Heriot-Watt دانشگاه  در 
شد. ایشان در این ورکشاپ به ارائه موضوعاتی از قبیل آشنایی 
با هوش مصنوعی عمومی، تأثیر هوش مصنوعی عمومی در بستر 
هوش  آسیب های  شناخت  آن،  فواید  و  پــروژه هــا  و  سازمان ها 
مصنوعی و تفاوت رهبری و مدیریت در دنیای هوش مصنوعی 
با دنیای حاضر پرداختند و در نهایت جلسه مذکور نیز با پرسش 

و پاسخ افراد شرکت کننده به پایان رسید. 
ورکــشــاپ شرکت  ایــن  نفر در  از 120  که بیش  به ذکــر اســت  الزم 
گواهینامه حضور در ورکشاپ نیز برای تمامی شرکت  نمودند و 
این  به  توجه  با  ارســال شده است. همچنین  و  کنندگان صادر 
بوسیله  مخاطبین  عالقمندی  از  گاهی  آ و  چشمگیر  استقبال 
برنامه ریزی  حال  در  کمیته  این  ورکشاپ،  انتهای  نظرسنجی 
برای برگزاری دوره آموزشی با محوریت موضوع هوش مصنوعی 
و مدیریت پروژه توسط جناب مهندس ادیب می باشد. جزئیات 
برگزاری این دوره که در تابستان امسال برگزار خواهد شد از طریق 

روابط عمومی به اطالع عالقمندان این موضوع خواهد رسید. 

کارگاه هایی که
کمیته ورکشاپ برگزار کرد

الهه پویان
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6 طوفانی که 
کمیته تفکر خالق 

به پا کرد

"فرهنگ سازی  عنوان  با  اندیشی،  هم  جلسه 
پـــــــروژه در ســـازمـــان هـــای  ــریـــت  مـــدیـ دانــــــش 
با  مــاه 1399و  ــرداد  مـ خ 9  مـــور کــارفــرمــایــی"، در 
امیر  دکــتــر  آقــایــان  جمله  از  سخنرانانی  حــضــور 
پروژه  مدیریت  دفتر  کل  مدیر   ( مطلق  حسین 
علی  مهندس  ساخت(،  زیر  ارتباطات  بودجه  و 
طرح های  مهندسی  امــور  )مدیر  صابری  کبر   ا
مشارکت عمومی خصوصی شرکت توسعه منابع 

مرشدی  امیر  مهندس  و   ) ایـــران  نــیــروی  و  آب 
سازمان  پــروژه  کنترل  و  برنامه ریزی  )مدیر  زاده 
تیم  حضور  با  و  تهران(  شهر  عمران  و  مهندسی 
کمیته تفکر خالق، و سایر افراد شرکت کننده در 
جلسه متشکل از دو مدیرعامل، 4 مدیر پروژه، 
و  امور مهندسی  و رسیدگی، مدیر  پیمان  مدیر 
کارشناسی  ومقطع  کــاری  سابقه  با  ــراد  اف سایر 

گردید.  ارشد و دکتری رشته های مرتبط برگزار 

جلسه طوفان فکری تحت عنوان " فرهنگ سازی 
اجرایی"  سازمان های  در  پروژه  مدیریت  دانش 
خ بیستم  شهریور ماه سال  1399، به صورت  مور
آقای  جناب  تسهیل گری   و  حضور  با  و  مجازی 
و  نفت  حــوزه  در  پــروژه  )مدیر  والیتی  مهندس 
گاز(  و جلسه طوفان فکری  تحت عنوان " برنامه 
زمان بندی در پروژه ها و مشکالت ناشی از عدم 
توجه به آن " با حضور و تسهیل گری جناب آقای 
دکتر حسین رادمهر )مدیر کنسرسیوم فازهای17 
کاندیدای دکترای مدیریت  و 18 پارس جنوبی، 
 DBA، PMP،پایداری پروژه از دانشگاه لیسبون
خ بیست  IPMA-C، GPM-b، SP، RMP، (  مور
صــورت  بــه   ،1399 ــال   سـ مـــاه  بهمن  هشتم  و 

گردید.  مجازی  و در محیط اسکای روم برگزار 

در  خــالق  تفکر  کمیته  فعالیت های  ــه  ادامـ در 
فکری  طــوفــان  جلسه  بــه  مــی تــوان  ســال 1400، 
مفقوده  حلقه  ریسک،  مدیریت   " عنوان  تحت 
ماه    اردیبهشت  هشتم  خ  مــور  " پــروژه  مدیریت 
آقــای  جــنــاب  تسهیل گری    حــضــورو  بــا   ،1400
مدیر  ــور،  پـ قــنــوات  حسین  محمد  مــهــنــدس 
کمیته  عضو  ــارس،  پ نیرو  شرکت  برنامه ریزی 
طوفان  جلسه  مپنا،  گـــروه  ریــســک  مــدیــریــت 
کــار  ــا عــنــوان " نــحــوه تــوانــمــنــد ســازی  فــکــری ب
خرداد   25 خ   "مــور استارتاپی  رویکرد  با  تیمی 
ــای مهندس  ــ آق بــا حــضــور جــنــاب  مــــــاه1400، 
به  تــک  شرکت  مدیرعامل   باختری،  مهدی 
مجازی  صـــورت  بــه  جلسه  تسهیل گر  عــنــوان 
عنوان  بــا  فکری  طــوفــان  جلسه  نهایت  در   و 

تجارب  به  نگاهی  با  تیمی،  کار  "توانمند سازی 
حضور  با  تیرماه1400،   17 خ  مور المللی"،  بین 
صیقلی،  حسین  محمد  مهندس  آقای  جناب 
تــعــالــی  )مــــدل   IPMA الــمــلــلــی  ــیــن  ب ــاب  ــ ــ ارزی
در  و  مجازی   صورت  به   )PEB پــروژه  مدیریت 

محیط اسکای روم اشاره نمود. 
کمیته  نظر به عالیق  و تجارب افراد حاضر در تیم 
نوین  فعالیت های  خلق  باعث  که  خالق،  تفکر 
گردیده  مناظره  و  داغ  صندلی  برنامه   جمله  از 
تا  برآن شدیم  کمیته  اهــداف  گرفتن  با درنظر  و 
کمیته  بطن  در  تخصصی  کارگروه های  ایجاد  بر 
از جوانان  آن  تبع  به  و  کنیم.  اقدام  تفکر خالق 
همکاری  بــه  دعــوت  عالقمند،  و  خــالق  فــعــال، 

می نماییم. 

مهسانا 
باقری نیا

قدرت  همان  واقــع  در  خــالق،  تفکر  مهارت 
کشف، نو آوری و خلق ایده های جدید است 
که در یافتن راهکارهای مناسب و موثر برای 
کمک  ما  به  می تواند  مختلف  مسائل  حل 
شبکه  خالق  تفکر  کمیته  اجرایی  تیم  کند. 
ایران   پروژه  مدیریت  انجمن  جوان  اعضای 
تشکیل شده از متخصصین  قوی و فعال و با 
انگیزه، که سعی دارد  با ایجاد  بستری مناسب، 
پیشکسوتان،  بین  پیوند  ــرای  ب را   زمینه 
خبرگان و اساتید مدیریت پروژه با جوانان 
راهکارهای  ارایه  و  ارزیابی  منظور  به  فعال، 
علمی و عملی برای حل مشکالت و معضالت 
همچنین   و  کشورایجاد  پـــروژه  مدیریت 
وتجربیات  اطالعات  تبادل  بــرای  زمینه ای 

داخلی و خارجی فراهم نماید. 
مستمر  فعالیت های  از  یکی  منظور  بدین 
کمیته تفکر خالق، برگزاری جلسات طوفان 
برگزار  ماهیانه  صــورت  به  که  اســت  فکری 
می گردد. که در ادامه، مختصری از 6 جلسه 

برگزارشده، با ذکر عنوان معرفی می گردد. 
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 حضور فعال نمایندگان ایران
در کمیته های اجرایی IPMA جهانی

ستاره بازی ایرانی ها در رویداد YC Stars جهانی 
توسط نمایندگان ایران پروژه جوان برتر ایران

با توجه به درخشش و  YC جهانی، و  کمیته های اجرایی  افــراد داوطلب در  پیرو نیاز به 
عملکرد باالی نمایندگان ایران در مسابقات جهانی، برای اولین بار، جوانان این مرزو بوم، 

کمیته اجرایی، حضور فعال داشته باشند. توانستند در 4 

ســال  ابــتــدای  از  نــیــز  مــعــهــود  محمد  هم چنین 
هماهنگ  عنوان  به  حکمی  طی  میالدی   2021
ساز هیئت داوران جایزه مدیر پروژه جوان سال 
)YPMY( و هم زمان برای مدیریت برگزارکنندگان 
انتخاب  آسیایی  کشورهای  ــرای  ب جایزه  بومی 
گردید. پیش از این آقای معهود، به عنوان اولین 
دستاورد  معتبر  جوایز  داوران  هئیت  در  ایــرانــی 
مــیــالدی،   2019 ســال  از  جهانی   IPMA فـــردی 

مشغول به فعالیت بود.
مدیریت  انجمن  جـــوان  اعــضــای  شبکه  کــنــون  ا
جهانی   YC اجــرایــی  کمیته  در 5  ایـــران،  پـــروژه 
حضور فعال دارد و برای نخستین بار توانست این 

کند. موفقیت را به افتخارات اخیر خود اضافه 

شبکه اعضای جوان انجمن جهانی مدیریت پروژه)YC(، با هدف شناسایی 
کرو جهانی، و به  کشور های عضو یانگ  و بررسی رویداد های برگزار شده در 
کشورها و افراد به فعالیت بیشتر  منظور اعطای جوایز به آنها برای تشویق 
در انجمن جهانی مدیریت پروژه، رویداد YC STARS 2020  را به  عنوان 
کشورهای  یک پروژه داخلی IPMA، طراحی و برای اجرای آن از میان افراد 
برگزار و  عضو فراخوان جذب نیرو داد. این رویداد در سپتامپر سال 2020 

گردید.  کشورهای برتر در چهار بخش این رویداد معرفی 
گرو ایران توانست مقام نخست در بخش بیشترین  در این رویــداد یانگ 
چنین  هم  کند.  کسب  را   ،GeCCo مسابقه  برنده  تیم های  بین  در  عضو 
کشورهای  ایــران به مقام سوم و  کشور  کرو خالق،  در بخش جایزه یانگ 
اتریش و لهستان به ترتیب مقام های دوم و اول را کسب کردند. جایزه برنده 
کشورهای لیتوانی از قاره اروپا و پاناما از قاره آمریکا  مسابقات PMC نیز به 
کشورهای عضو  گرو نیز به تمام  رسید. در ادامه نیز، جایزه فعال ترین یانگ 

اهدا شد. 

همچنین علی بیدهندی از ایران به عنوان مدیر پروژه این جایزه انتخاب 
و وظایفی از جمله برنامه ریزی جلسات و رهبری و مدیریت آن، هدایت و 
کنترل بودجه و هزینه را  مدیریت اعضای تیم در مسیر برنامه ریزی شده و 

انجام داد. 

علی
بیدهندی

علی نعمتی

فرشته میرحسینی آرش مهدی پور آراستهعلی بیدهندی ثنا عباسی

---یک سالیک سالیک سال

 Social Media
Manager

 YC Stars Project
Manager

 GPMD Sponsorship
Manager

 GPMD Event
Logistic Manager

سابقهسابقهسابقهسابقه
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در این مراسم ابتدا مهندس نوید فتحی رئیس 
مدیره  هــیــات  عضو  و  ــوان  جـ اعــضــای  شبکه 
به میهمانان،  آمدگویی  از خوش  انجمن پس 
ارائــه  ــران  ای کــرو  یانگ  فعالیت های  از  گزارشی 
نـــمـــود. ســپــس مــهــنــدس عــلــی احــــدی عضو 
کرو به بیان دغدغه های  شورای مرکزی یانگ 
جوانان و فعالین حوزه مدیریت پروژه پرداخت 
و نسبت به بی توجهی به مهاجرت نخبه های 
این حوزه ابراز نگرانی نمود. حاضرین در ادامه 
رئیس  محمد  سعید  دکــتــر  سخنرانی  شــاهــد 

هیات مدیره انجمن بودند. 
قهرمانان  از  تجلیل  ضمن  محمد  سعید  دکتر 
که افتخارات ملی و بین  جوان مدیریت پروژه 
ضــرورت  کــرده انــد،  کسب  کشور  ــرای  ب المللی 
خودباوری،  نشاط،  روحیه  گسترش  و  حفظ 

را  ــروری جــوانــان  پـ ایـــده  و  نــوگــرایــانــه  مدیریت 
کرد: مساله  کید قرار داده و خاطرنشان  مورد تا
کــه بــه جای  کــشــور مــا ایــن اســت  عجیب در 
خودباوری های  و  توانمندی ها  به  پرداختن 
که در  ارزشمند جوانان و رفع مشکالت اساسی 
پایین ترین  سطح  پیش آمده،  مــردم  معیشت 
دعواها را در عرصه ای مهم همانند بودجه ریزی 
که مشخص هم  کشور  شاهد هستیم  ــرای   ب
کشور  است این دعوا، در واقع نتیجه موثر برای 
شهروندان  و  مــردم  معیشتی  شرایط  بهبود  و 

نخواهد داشت. 
کید  تا با  ــران  ای ــروژه  پ مدیریت  انجمن  رئیس 
حل  مسیر  در  مسئولین  همگرایی  ضــرورت  بر 
نظام  حرکت  و  شهروندان  معیشتی  مشکالت 
که نگاه مسئولین  گفت: هر جا  در مسیر تعالی، 

و  تعالی  حــول  توانسته ایم  بـــوده،  همگرایانه 
امــور  بهبود  سمت  بــه  کشور  حرکت  انسجام 
را به نفع مردم و نظام  موفق باشیم و شرایط 
توجه  باید  هم  آتی  مسیر  در  لذا  دهیم.  تغییر 
به این موضوع، از دغدغه های اصلی همه ما 

باشد. 
میلیارد  هـــزار  هـــزار  دو  از  کــه  ایــن  بیان  بــا  وی 
تومان  میلیارد  هــزار   83 صرفا  بودجه،  تومان 
است،  شده  گرفته  نظر  در  کشور  عمران  بــرای 
هــم صــرفــا 20 درصــد  مــقــدار  از همین  گــفــت: 
ایــن  و  ــت  اسـ ــده  پــیــدا شـ کــنــون تخصیص  تــا
بــه چنین سیستم  ــوال  کــه اص نشان مــی دهــد 
و  داشت  چندانی  امید  نمی توان  برنامه ریزی 
چنین سیستمی در واقع اراده ای هم برای حل 

کشور به صورت اصولی ندارد.  مسائل 

عاطفه اله بخشی

آیین تجلیل از جوانان قهرمان مدیریت پروژه در عرصه ملی و بین المللی یکشنبه 5 
بهمن 1399 با حضور اعضای هیات مدیره انجمن در سالن اجتماعات انستیتو نفت 

دانشگاه تهران برگزار گردید. 

آیین تجلیل از جوانان قهرمان
مدیریت پروژه در عرصه ملی و بین المللی
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که ریشه های  دکتر محمد در ادامه با بیان این 
کاشته  کشور  درختان پرثمر فردا باید در داخل 
که ریشه اش در  گفت: طبیعتا درختی  شوند، 
ج از مرزها  کشور و با امید به خار ک  ج از خا خار
کاشته شده است، شاخه هایش هم قرار نیست 
کشور میوه و برگ و بــاری داشته  بــرای داخــل 
کردن  کاشت ریشه ها و بارور  باشند. باید برای 

آن، نگاه به داخل باشد تا نسبت به ثمردادن 
آن برای مردم کشور هم امیدوار بود. در غیر این 
صورت همه تالش ها، هدر دادن سرمایه های 

اجتماعی کشور است. 
دکتر محمد در پاسخ یکی از جوانان حاضر در 
که درخواست رساندن توانمندی  این مراسم 
جوانان ایرانی به گوش دیگر مسئوالن کشور در 

جهت تغییر نگاهشان به داخل و توانایی های 
که  حالی  در  گفت:  داشــت،  را  ایرانی  جوانان 
افتخار  کشور  برای  این چنین  نخبه،  جوانانی 
آفریده اند، اما متاسفانه این جوانان جایگاهی 

در سیستم برنامه ریزی کشور ندارند. 

شبکه  کمیته های  جدید  روسای  احکام  مراسم،  این  دیگر  بخش  در 
اعضای جوان اعطا شد و در ادامه از قهرمانان مسابقه جهانی همکاری 
PMC، جایزه مدیر  پروژه  الکترونیکGeCCo، قهرمانی مدیریت  مجازی 
گردهمایی بین المللی  پروژه برتر YPMY و اعضای تیم اجرایی سومین 

جوانان مدیریت پروژه تقدیر به عمل آمد. 
فرهاد    جوانان:  سوم  گردهمایی  اجرایی  تیم  از  شده  تقدیر  نفرات 

زهرا  داورپناه،  فریبرز  رادمهر،  حسین  میرحسینی،  فرشته  پور،  نصراهلل 
غالمی، محمد سیف اللهی، محمدرضا وفایی، نساء بابایی، علی احدی، 
اله بخشی، محیا محسنی، محمد معهود، سارا  شیوا حکیمی، عاطفه 
پوراحمد، ثنا عباسی، علی بیدهندی، محمدرضا میرحسینی، علیرضا 
سیاوش پور، هنگامه خوش چشمی، فرناز سعید ارشادی، مهناز نصراهلل 

پور، هادی حامدیان، مریم مینایی، آرش آراسته و مسعود رحیمی
آراسته،    آرش   :GeCCo2020 جهانی  مسابقه  از  شده  تقدیر  نفرات 

نریمان درافشان، سید یوسف نجاتی یده، علی آذری، مهدی دهقانی، 
علیرضا سیاوش پور، هلیا نوروزی، مسعود پناهی، سپیده رحمانی، علی 
کیمیا  بیدهندی، سحر جباری فخرداود، رضا جمشیدی، محمد شرکا، 

سلمان نوری و محمد فاضلیان
   PMC مسابقه  ملی  قهرمان  مدرس،  تربیت  دانشگاه  تیم  از  تقدیر 

کبری، علی بیدهندی، سارا پوراحمد و ثنا عباسی 1399: پگاه ا
برتر    جوان  پروژه  مدیر  جهانی  جایزه  در  ایران  نمایندگان  از  تقدیر 

YPMY2020: نوید فتحی، سعید نوروزی، مریم قنبری

کامل و عکس های آیین تجلیل را در اینجا بخوانید گزارش 
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عضو

رئیس شورای مرکزی

عضو

عضو

نوید فتحی

اعضای جدید شورای مرکزی را بیشتر بشناسید
دوره دوم شورای مرکزی شبکه اعضای جوان با هشت عضو از بهار 1400 آغاز به کار کرد. در مقایسه شورای دوم و اول، 6 عضو جدید 

اضافه شده اند و آقایان نوید فتحی و علی احدی ابقا شده اند. در ادامه می پردازیم به معرفی اعضای شورای مرکزی: 

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران  
عضو بنیاد ملی نخبگان ایران  
   IPMA Level D -PSM -PMP- Prince2دارای مدرک
سومین مدیر پروژه جوان برتر ایران در سال ١٣٩٧  
گاز   کاری مدیریت پروژه در حوزه IT و نفت و  دارای سابقه 
غ التحصیالن دانشگاه تهران   عضو هسته مرکزی کانون فار

عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران از سال ١٣٩٦  
عضو تیم اجرایی جایزه ملی مدیریت پروژه ایران  
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران  
پــروژه    مدیریت  جوانان  گردهمایی  دومین  پــروژه  مدیر 

ایران

عالمه    دانــشــگــاه  از  صنعتی  مدیریت  ارشـــد  کارشناسی 
دانشگاه  از  صنعتی  مدیریت  کارشناسی  و  طباطبایی 

شاهد
  )OICO(دستیار مدیر پورتفولیو منطقه یک پارس جنوبی
توسعه    طــرح  در  پــروژه  کنترل  و  برنامه ریزی  کارشناس 

میدان نفتی آذر

  IPMA-D دارای مدرک
رئیس روابط عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران  
عضو تیم اجرایی و شبکه ارزیابان نهمین دوره جایزه ملی   

مدیریت پروژه کشور
کمیته استراتژی و راهبردی شبکه اعضای جوان   عضو 
عضویت از سال 1396 در انجمن مدیریت پروژه ایران  

مدیریت    رشته  ارشــد  کارشناسی  مقطع  آموخته  دانــش 
پروژه و ساخت، دانشگاه تهران

   CAPM )Certified Associate in گواهینامه  دارای 
PMI از موسسه )Project Management

بــرداری    بهره  و  انـــدازی  راه  شرکت  در  مختلف  تجربیات 
جمله:  از  کــنــون،  تــا   1397 ســال  از   OICO نفت  صنایع 
دستیار  آذر،  نفتی  میدان  توسعه  طرح  هماهنگ کننده 
پروژه  کنترل  کارشناس  پورتفولیو منطقه عسلویه،  مدیر 
)دفتر  هزینه  و  بودجه  کنترل  کارشناس  مرکزی(،  )دفتر 

کنترل تغییرات و ادعا )دفتر مرکزی( کارشناس  مرکزی(، 

پروژه    مدیریت  رشته  آموختگان  دانــش  کانون  موسس 
دانشگاه تهران

مسئولیت ها در انجمن مدیریت پروژه ایران از سال 1393   
کنون:  تا 

دبیر کمیته جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه در دومین   
دوره و سومین دوره )سال 1393 الی 1396(

کمیته “آموزش” در سال 1397   دبیر 
   PMC )Project Management ــمــیــتــه  ک دبـــیـــر 

Championship( در دوره اول و دوم و همچنین رئیس 
کنون( کمیته در دوره سوم )1397 تا

دانشکده    از  ساخت  و  پـــروژه  مدیریت  ارشــد  کارشناس 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران

  PRINCE2 دارای مدرک
شبکه    عــالــی  ــورای  شـ عضو   ،YPMY کمیته  سرپرست 

مدیریت  انجمن  عضویت  کمیته  دبیر  و  جــوان  اعضای 
پروژه ایران

و    گاز  فعال در حوزه مدیریت پروژه صنایع فلزی، نفت، 
انرژی

علی احدی

امیرحسین سرسنگی

ثمین دلفی اهوازی
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عضو

عضو

عضو

دبیر

عضو

امیرحسین سلطانی نیا

علی بیدهندی

علیرضا سیاوش پور

شهرزاد پیش یار

آرش مهدی پور آراسته

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی عمران - مهندسی   
و مدیریت ساخت

دارای مدرک مدیریت پروژه از دانشگاه تهران  
المللی    بین  موسسه  از  پـــروژه  مــدیــریــت  مـــدرک  دارای 

جیسرتی

عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن علمی مدیریت   
ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات

مدیریت    جــوان  اعضای  شبکه  ورکــشــاپ  کمیته  رییس 
پروژه ایران

کشور بخش تعاون   کارگروه بافت فرسوده  مشاور 

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت   
مدرس. 

کشور    کسب مقام اول مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه 
PMC سال 1399

گکو 2020   شرکت در مسابقات 

گکو 2021   برترین LO مسابقات 
جهانی    پـــروژه  مدیریت  انجمن   YC Stars پـــروژه  مدیر 

IPMA
عضو بنیاد ملی نخبگان  
  IT فعال در صنعت ساختمان و

کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت   
مدرس تهران

  IPMA-Level D دارای مدرک
عضویت در انجمن مدیریت پروژه از سال 96  
دبیر کمیته  برنامه  ریزی انجمن مدیریت پروژه  

بخش    در   2020  GeCCo مسابقات  در  اول  مقام  کسب 
Social Media

  PMIS فعال در زمینه  های مدیریت دانش و
گاز    کنترل پروژه در صنعت نفت،  کارشناس برنامه ریزی و 

و پتروشیمی

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه هنر  
دبیر شورای مرکزی شبکه اعضای جوان  
عضو تیم برنامه و بودجه شبکه اعضای جوان  

فعال در حوزه مدیریت پروژه  
عضویت در انجمن مدیریت پروژه از سال 98  

کارشناس ارشد مهندسی عمران  
  PMP، IPMA-D دارنده مدارک حرفه ای مدیریت پروژه
  SFPC و PSM I دارنده مدرک حرفه ای اسکرام مستر
  PMO Global Awards داور بین المللی دو دوره جایزه
کمیته دور دهم جایزه ملی مدیریت پروژه   عضو 
مدیریت    انجمن  در  ــروژه  پ مدیریت  ملی  جایزه  ارزیـــاب 

پروژه ایران
کمیته مسابقات مجازی در شبکه اعضای جوان   رئیس 

مدیریت    ملی  جایزه  دوره  نهمین  اجرایی  تیم  مسئول 
پروژه
   Global PM کنفرانس جهانی عضو تیم برگزاری دو دوره 

Days
Local Organizer برتر در مسابقات بین  المللی 20-2019   

IPMA انجمن جهانی مدیریت پروژه )GeCCo(
کنترل مگا پروژه های عمرانی    9 سال سابقه برنامه  ریزی و 

و پتروشیمی
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کوهنوردی 2 نسل  از اعضای انجمن
در کنار یکدیگر 

نسل جوان و اعضای یانگ کرو ایران در سه برنامه کوهنوردی 
مدیره  هیات  اعضای  همراه  به   1400 تابستان  و  بهار  در 
انجمن مدیریت پروژه شرکت کردند. نخستین کوهنوردی 
در ارتفاعات توچال و دومین برنامه در منطقه درکه تهران 
برگزار شد. سومین برنامه اما کمی حرفه ای  و سنگین تر به 
انجام رسید. در این صعود، اعضای یانگ کرو ابتدا از میدان 
مسیر  اوسون،  هتل  به  رسیدن  از  پس  و  کرده  آغاز  سربند 
ایستگاه پنج توچال را در پیش گرفتند. جهت اطالع از زمان 
واتساپی  گروه  در  می توانید  کوهنوردی  های  برنامه  بندی 

یانگ کرو عضو شوید. 
کنید  کلید  گروه اینجا  جهت عضویت در این 
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