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 ایران سال جایزه مدیر پروژه 

 "راهنما و فرم اولیه ثبت نام"

 

 
 

 :فهرست مطالب 

 

 2........  .................................................................................................................. مدیر پروژه سال معرفی جایزهبخش اول: 

 3............................  ...........................................................................   برنامه زمان بندی جایزه مدیر پروژه سالدوم:  بخش

 3.........................  ...............................................................................مدیر پروژه سال  جایزه  در  نام  ثبت هزینهبخش سوم:  

 4..........  ....................................... ........................................................................................... ارسال اظهارنامه  بخش چهارم:

 4..................  ...................................................................................................................نشانی دبیرخانه جایزه :بخش پنجم

 5............  .....................................................................................................................................فرم تقاضانامه  : بخش ششم
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     جایزه مدیر پروژه سال معرفیبخش اول: 

 به  که اسککت عضکک   انجمن  70  حدود از  شککده تشککلی   نهادی(  IPMA)  پروژه  مدیریت  المللیبین انجمن                

 اسککارالیا،  خاورمیانه،  آفریقا،  آسککیا، اروپا،  جمله  از  خ د  تأثیر  تحت  مناطق سککراسککر  در  پروژه  مدیریت دانش  ت سکک ه

 .پردازد می جن بی و شمالی آمریلای

 در.  شکک د تبدی   پ رتف لی   و  طرح  پروژه،  مدیریت  زمینۀ  در  پیشککرو  مرجع  به  که اسککت این  IPMA انداز چشکک   و  هدف

  ایگسکککارده  ط ر  بکه  پروژه  مکدیریکت(  Best Practice)  برتر  تجربیکا   نزدیک   ایآینکده  در  نهکاد،  این  هکای  تالش   ط ل

 .  ش د می اعمال خص صی و دولای بخش های سازمان سط ح تمام در مطل بی ط ر به و شده شناخاه

  روی  بر  تمرکز با  را ای  پروژه  تا شکک ند   می  ادغام یلدیگر با IPMA  فردی  دسککااورد  ج ایز  همچنین  و  پروژه  ت الی  ج ایز

 آلایده جهانی  عمللرد  ی   ارائه  نیز  و هماایان  سکایر  برابر  در شکدن  زده  مح  فرصکت با  آن، سکازمان  و  انسکانی  نیروی

 .نماید  اجرا

  و  کرده  شکناسکایی را  برتر  پروژه  مدیران  فردی  دسکااوردهای  که  هسکاند   ای سکاننه  ج ایز IPMA جهانی  انفرادی  ج ایز

 المللی  بین یا  و  ملی  رویداد  ی   در  که کنند   می اناخاب را  برندگانی  داوران از  المللی  بین  گروه  ی . گیرند   می  جشککن

 رسکمیت  به  راسکاای  در سکازماناان یا شکما  به  ت اند   می  مسکابقه این  در شکدن  برنده.  کنند   می اهدا آنها  به  را  ج ایزی

 .نماید  شایانی کم  المللی بین  و ملی فضای در شدن شناخاه

 اسککا دادهای از  ندردانی  و شککناسککایی اناظار  در  مشککاانانه IPMA  رسککمی  عضکک   عن ان  به ایران  پروژه  مدیریت انجمن

 مبنای  بر  را ایشکان  ارزیابی  و  باشکد می ها  پروژه  ن ع  و  پیچیدگی  مقیاس،  به  ت جه  بدون  پروژه،  مدیریت  ح زه  در  م ج د

  .داد خ اهد  انجام هاپروژه مشخصا  صرفا نه و فردی هایویژگی

 دسته بندی جوایز دستاورد فردی:   

 (PMYمدیر پروژه برتر سال ) •

 (YPMYمدیر پروژه ج ان برتر سال ) •

 (ALYلیدر چاب  سال ) •

 الزامات مدیر پروژه داوطلب :

 پروژهماه در ی   6سابقه مدیریت پروژه به مد  حدان   •

 مدیریت پروژه های روزآشنایی با اسااندارد •
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       بندی جایزه مدیر پروژه سالبرنامه زماندوم: بخش  

 تاريخ پايان  تاريخ شروع  عنوان فعاليت  رديف

 1400 اسفند 10 1400 دی  30 اولیه  نام ثبت و فراخ ان 1

 1400 اسفند 15 1400 اسفند 11 کنندگان  شرکت برای 4ICB آم زشی کارگاه برگزاری 2

3 
  مدارک با همراه فارسی زبان به  شده تلمی  هایاپلیلیشن ارایه

 پشایبان 
 1401 فروردین 07 1400 اسفند 20

 1401 فروردین  26  1401 فروردین 08 ژوری هیا  ت سط اولیه امایازدهی  و  هااپلیلیشن مطال ه 4

5 
 و  ژوری هیا  ت سط المللی بین مسابقه به اعزام کاندیداهای اناخاب

 مناخبین   به رسانی اطالع
 1401 اردیبهشت 01

 1401 اردیبهشت 10 (بندی رتبه براساس) ژوری هیا  ت سط ایزهج ملی برندگان اعالم 6

 1401 اردیبهشت 15 1401 اردیبهشت 01 مناخبین  ت سط هااپلیلیشن تلمی  و ترجمه 7

 1401 اردیبهشت IPMA 19 برای  هااپلیلیشن ارسال م عد 8

 1401 خرداد 16 1401 اردیبهشت  IPMA 26 المللی بین داوران س ی از جهانی پلافرم  در هااپلیلیشن ارزیابی 9

 1401 اردیبهشت 10 1401 اردیبهشت 01 کاندیداها   تمامی به ملی داوران بازخ رد گزارش ارایه 10

 1401 آبان 10  1401 تیر  07 ژاپن  به مناخبین اعزام برای  نزم هایهماهنگی انجام 11

 

 :مدیر پروژه سال جایزه  در نام ثبت هزینهبخش سوم: 

 :ب د خ اهد  ذی  هایهزینه پ شش بر مشام  هاپروژه نام ثبت هزینه

 ماقاضی به ICB4 اسااندارد آم زش  •

 ماقاضی برای ن یسی اظهارنامه هایدوره برگزاری •

 پروژه مدیریت انجمن بانسری و جایزه دبیرخانه هایهزینه •

 داوران هیأ  ت سط  پروژه داوری فرآیند  انجام •

 کاندیدها به بازخ رد گزارش  ارایه و تهیه •

 هاآن به جایزه اعطاء و سال برتر پروژه مدیران م رفی •

 .باشد می داوطلبانه ص ر به داوران هیا  و فردی ج ایز مسابقا  کمیاه اعضای هملاری که است ت ضیح به نزم
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  پروژه  مدیریت جهانی انجمن  بندیدسکاه براسکاس   سکال  برتر  پروژه  مدیر  جایزه  فرآیند   در پروژه  مدیران  نام  ثبت  هزینه

 :ب د خ اهد  زیر جدول مطابق و

 ( ریال)  هزینه توضیحات فردی   جوایز  بندی  دسته

 (PMY) سال برتر پروژه  مدیر
  و  ملی  سطح در سال پروژه  مدیر  بهارین اناخاب مسابقه این هدف 

 .است المللیبین
25'000'000 

 (YPMY) سال برتر ج ان پروژه  مدیر
 سطح در سال ج ان پروژه  مدیر  بهارین اناخاب مسابقه این هدف 

 .است المللیبین و  ملی
6'000'000 

 ( ALYلیدر چاب  سال ) 
های چاب  طراحی شده است و هدف آن این مسابقه برای پروژه

 باشد. المللی میاناخاب بهارین رهبر چاب  سال در سطح ملی و بین
15'000'000 

 

از تقاضانامه حاضر تکمیل و پس از امضاء متقاضی به همراه    7الی    5جهت قطعی شدن فرایند ثبت نام ضروری است صفحات  

به حساب شماره   نام  ثبت  وجه  واریزی  )  261655640فیش  شبا  انجمن  هب(  IR060180000000000261655640به شماره  نام 

 ( به دبیرخانه انجمن مدیریت پروژه ارسال شود. 308زرتشت ولیعصر )کد مدیریت پروژه ایران نزد بانک تجارت شعبه  

 ارسال  اظهارنامهبخش چهارم: 

پس از ارسکال تقاضکانامه تلمی  شکده به دبیرخانه جایزه، ضکروری اسکت ماقاضکی بر اسکاس برنامه زمانبندی ارائه شکده، 

ل مرب طه که در ی  دوره آم زشککی نیز ت سککط اظهارنامه مرب طه پروژه خ د را بر طبق م یارهای ت ریف شککده در مد 

انجمن به ماقاضیان آم زش داده خ اهد شد به زبان فارسی تهیه و همراه با نامه رسمی به نشانی اللارونیلی دبیرخانه  

ای است تهیه و تلمی  اظهارنامه  (  ارسکال نماید. نزم به ذکرpma.iri@pmyجایزه مدیر پروژه برتر سکال به آدرس )

بر اسکت و افراد ماقاضکی  مطابق با م یارهای مدل ج ایز فردی انجمن جهانی مدیریت پروژه، فرآیندی تخصکصکی و زمان

 ای باکیفیت و درخ ر پروژۀ خ د را در نظر داشاه باشند. بایست تمهیدا  نزم برای تهیه اظهارنامهمی

 

 یزه دبیرخانه جانشانی بخش پنجم: 

های فنی دانشگاه تهران، ساخامان  تهران، خیابان امیرآباد شمالی، بانتر از بزرگراه جالل آل احمد، پردیس دانشلده

 انسایا  مهندسی نفت، طبقه هملف، انجمن مدیریت پروژه ایران  

   1439957131کد پسای:

 021 88229406تلفن :   

 

mailto:pmy@ipma.ir
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 بخش ششم: فرم تقاضانامه

 

 متقاضی الف( اطالعات 

 نام مدیر پروژه: 

 نام نتین مدیر پروژه: 

 نام پروژه: 

 نام نتین پروژه : 

 نام سازمان : 

 نام نتین سازمان: 

 جایگاه سازمان ماقاضی )کارفرما، پیمانلار، مدیریت پیمان، مشاور(: 

 نشانی سازمان : 

 آدرس:

 صندوق پسای:       کد پسای:                                                  

  :   )ذکر ی  شماره ثابت و ی  شماره همراه الزامی است(شماره تلفن ماقاضی: 

  فاکس:                                                ایمی :    

 نشانی مدیر پروژه ماقاضی )در ص رتیله با آدرس ف ق الذکر مافاو  باشد ذکر ش د(: 

 آدرس:

 صندوق پسای:                                            کد پسای:              

 نام مدیر مساقی  مرب طه در سازمان: 

 سمت :

   فاکس:                                 تلفن :                                         ایمی  : 

 کننده مالی پروژه: نام کارفرما/ تامین

 رفرما:  نام مدیر ارشد/ مدیر پروژه کا
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 آدرس:

 کد پسای:                                                        صندوق پسای: 

  فاکس:             ایمی :                            تلفن  : 

 باشد؟  آیا فرد ماقاضی عض  حقیقی انجمن مدیریت پروژه ایران می

 ایید.  در ص ر  عض یت حقیقی، تاریخ شروع عض یت را ذکر نم

ش د  آم زشی انجمن که برای داوطلبین جهت نگارش اظهارنامه )و بص ر  رایگان( سازماندهی می  آیا شما تمای  به شرکت در دوره

 را دارید؟

 

 ب( اطالعات پروژه 

 زمان نراردادی پروژه )ماه( ؟ 

 ب دجه نراردادی پروژه ریالی )میلی ن ریال(؟

 )ی رو(؟ب دجه نراردادی پروژه ارزی 

 اند؟ت داد افرادی که در پروژه بص ر  مساقی  مشارکت داشاه

 های( اجرایی پروژه: های )سایتمح  کارگاه

 (، پروژه شما در کدام دساه نرار دارد؟PMY, YPMY, ALYها )با ت جه به دساه بندی ت ریف شده برای پروژه

 

 (کلمه 150حداکثر در ج( شرح مختصر پروژه )
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 د( بيانيه تعهد متقاضی 
شود که پروژۀ معرفی شده در تقاضانامۀ حاضر، مطابق الزامات ذکر شده توسط انجمن مدیریت  به عنوان مدیر پروژه، تایید می 

پروژه ایران برای شرکت در فرآیند جایزه مدیر پروژه برتر سال بوده و تمامی اطالعات مندرج در این تقاضانامه کامال صحیح و  
بندی جایزه، از آمادگی الزم برای تهیه و تدوین اظهارنامه ی  باشد. همچنین تأیید می شود که مطابق با برنامه زماندرست می 

 پروژه خود مطابق با مدل معرفی شده برخوردار هستم.  
آموزشی، مطالعات  شایان ذکر است که انجمن محق به استفاده از اظهارنامه ارائه شده توسط مدیر پروژه )برای کالس های  

 بهینه کاوی و...( بعد از اتمام فرایند مسابقه خواهد بود. 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر پروژه       

 تاریخ و امضاء       

 

 

 

 

 


