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سازی
شبکه
ویتامین  Bموفقیت
  علی نعمتی؛

سردبیر و رئیس کمیته روابط عمومی شبکه اعضای جوان

براساس نظریه کوهیخی« ،موفقیت مانند کوه یخ است .ا کثر مردم
فقط سطح روی آن را میبینند ،اما نمیدانند که چه چیزی در زیر آن
است!» .یکی از عوامل مؤثر در کسب موفقیت ،ارتباطات و شبکهسازی
مؤثر است .این عامل ارزشمند ،واقعیت زندگی امــروزه ما را منعکس
میکند و کسانی که از شبکهسازی و ارتباطات خوبی برخوردار هستند،
فرصت بیشتری برای کسب موفقیت دارند .براساس نتایج مطالعات
صــورت گرفته در خصوص اهمیت ارتباطات(که در شبکهسازی به
ویتامین  Bمعروف است) 60 ،درصد موفقیتهای حرفهای ،ناشی از
شبکهسازی و ارتباطات قوی است .از آنجایی که شبکهسازی بخش
مهمی از زندگی هر فرد است ،مباحث زیادی در این خصوص ،مطرح
شده است .منظور از شبکهسازی" ،فرآیند تعامل با دیگران برای به
اشترا ک و تبادل ایده و اطالعات و همچنین ایجاد ارتباطات حرفهای
یا اجتماعی است" که بتواند به رشد و استعداد شما کمک کند .در
سالهای اخیر و با ظهور رسانههای اجتماعی ،شبکهسازی به شدت
دچــار تغییر شده اســت .براساس نظریه شش درجــه جدایی ،هر دو
انسان سا کن بر روی زمین به طور میانگین در یک رابطه با  6واسطه یا
کمتر به هم مرتبط میشوند .همۀ افرادی که در این کرۀ خا کی زندگی
میکنند به هم پیوسته هستند و به لطف شبکههای اجتماعی ،این به
هم پیوستگی و ارتباط هر روز تنگتر و جهان هر روز کوچکتر میشود.
برای اینکه یک مدیر پروژه موفق باشید ،عالوه بر یادگیری مهارتهای
فنی و دانش مورد نیاز که در استانداردها و کتابهای مختلف مدیریت
پروژه ،به آن اشاره شده است ،به یادگیری مهارتهای تعاملی و نرم هم
نیاز دارید .قابلیت شبکهسازی و مدیریت روابط از جمله مهارتهای
تعاملی مورد انتظار از یک مدیر پروژه موفق است تا بتواند روابط خوبی
برقرار کند و عالوه بر نگهداری و یادگیری ،آنها را پرورش دهد ،تا در
ادامــه بتواند از این روابــط در زندگی شخصی و حرفهای خود کمک
بگیرد .ایجاد شبکهای از خبرگان مدیریت پروژه میتواند مزایای زیادی
ً
برای شما به ارمغان بیاورد .ا گر شما یک مدیر پروژه باشید ،باید دائما
با افراد مختلفی اعم از کارکنان پروژه ،ذینفعان ،مدیران اجرایی و...
در تعامل باشید .همچنین در طول فرآیندهای پروژه ممکن است با
مشکالت و موانعی مواجه شوید که ا گر شبکۀ خوبی از افراد متخصص
داشته باشید که در هر زمان ،از شما پشتیبانی کنند ،شما میتوانید
بر ایــن مشکالت غلبه کنید و عــاوه بر ایــن ،به شما کمک میکنند
مهارتها و ابزارهای ارزشمندی را بیاموزید و در کارهای روزمره از آنها
استفاده کنید .یا اینکه ا گر دانشجو و یا فار غالتحصیل رشتۀ مدیریت
پروژه هستید ،در صورت ایجاد این شبکه ،فرصت بسیار خوبی برای

همافزایی و امکان تبادلنظر با خبرگان و افراد باسابقه در این حوزه را
برای شما به ارمغان میآورد که هر یک از افراد این شبکه ،از طریق ارائه
اطالعات ارزشمند ،پاسخ دادن به سؤاالت و در نهایت همکاری موفق
به شما کمک میکنند .به یاد داشته باشید که کارفرمایان به دنبال
افرادی هستند که مهارتهای شبکهسازی خوبی داشته باشند ،ا گر
ً
شما فردی اجتماعی و با روابط عمومی باال هستید ،معموال مدیر پروژۀ
موفقی خواهید شد.
به عنوان یک دانشجو یا فردی که به تازگی فار غالتحصیل شده است،
فرصتهای زیادی برای ایجاد شبکۀ خود خواهید داشت .رایجترین
راههای شبکهسازی شامل مالقاتهای رودررو یا شبکهسازی از طریق
شبکههای اجتماعی اســت .به نظر مــن ،مؤثرترین راه ،عضویت در
شبکۀ اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران است که میتواند به
شبکهسازی شما در سطح ملی و جهانی کمک شایانی نماید .ممکن
است تعجب کنید ،ولی شرکت در گردهمایی جوانان مدیریت پروژه
ایــران میتواند یک ابتکار عالی باشد .با شرکت در ایــن گردهمایی
میتوانید اطالعات خود را در حــوزۀ مدیریت پــروژه به روز کنید و از
آخرین اخبار و نوآوریهای این حوزه مطلع شوید .همچنین میتوانید
با بسیاری از مدیران پــروژه ،مشاوران و افــراد باسابقه ،مالقات کنید
که ممکن است آنها هم ،مایل به برقراری ارتباط با شما باشند .حتی
نگــرا هستید ،میتوانید با نشاندن یک لبخند بر لبان
ا گر فردی درو 
خود ،از سایر شرکتکنندگان بخواهید که خودشان را معرفی نمایند.
از اینکه دربارۀ خودتان صحبت کنید ،خجالت نکشید و نشان دهید
که عالقهمند به آشنایی با آنها هستید .عــاوه بر ایــن ،میتوانید در
مسابقات مختلفی که توسط شبکۀ اعضای جــوان برگزار میگردد،
شرکت کنید و در صورت کسب امتیازات الزم یا کسب مقام در سطح
ملی ،به عنوان نمایندۀ ایــران در مسابقات جهانی مدیریت پــروژه
شرکت کنید و شبکهسازی خود را در سطح جهانی ،گسترش دهید.
همچنین با شرکت در کارگاههای مختلف و جلسات طوفان فکری
که توسط کمیتههای تخصصی شبکۀ اعضای جوان انجمن مدیریت
پروژه ایران برنامهریزی و اجرا میگردد ،عالوه بر افزایش مهارتهای
فنی ،از تجربیات اساتید و صاحبنظران ،بهرۀ کافی را ببرید.
در مجموع ،شبکهسازی به معنی ایجاد سکویی است که از طریق
آن ،همۀ افراد بتوانند دانش و تجربیات خود را به اشترا ک بگذارند .در
واقع ،شبکهسازی روشی برای کمک به یکدیگر برای پیشرفت و بهبود
مستمر در حرفۀ مدیریت پــروژه و فرصتی بــرای یادگیری از تجربیات
یکدیگر است.
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چهارمین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه
با محوریت مدیریت پروژه چابک و کسب و کارهای دیجیتال

دنیایی که امروزه در آن ،زندگی میکنیم به جهت میزان باالی تغییرات و پیچیدگیها ،هر روز غیرقابل پیشبینیتر خواهد شد .سرعت

این تحوالت و پیچیدگیها به سمتی پیشمیرود که موقعیت و شرایط کنونی ما ،در هر سال ،قابل مقایسه با سال گذشته نخواهد بود.

نرخ تحوالت بزرگ و کوچک به صورت نمایی و پیوسته است ،اما در این میان ،رخدادهایی پدید میآید که پیوستگی این رشد را قطع
کرده و زندگی و سازمانهای ما را با جهشی ناخواسته روبهرو میکند .همهگیری جهانی ویروس کرونا نمونۀ بارز این اتفاق بود که با

تمام سختیها و ناگواریهایی که با خود به همراه داشت ،یک تغییر ناخواسته از دل خود برای جامعۀ بشری به ارمغان آورد و به وضوح

به ما نشان داد که در دوران همهگیری کرونا ،همۀ کسب و کارها با رکود مواجه شدند و تنها تیمها و افرادی در این شرایط پرریسک به

موفقیت دست پیدا کردند که توانستند رویکرد چابک را پیادهسازی و اجرا نمایند .بنابراین ،این امر ،لزوم پیادهسازی روشهای چابک
را در زندگی شخصی و حرفهای برایمان بیش از پیشآشکار ساخت.

به همین خاطر ،این موضوع ما را بر آن داشت تا در چهارمین
گردهمایی جوانان مدیریت پروژه ایران ،مدیریت پروژه چابک
و کسب و کارهای دیجیتال را به عنوان محور گردهمایی در نظر
بگیریم تا ضمن آشنایی هر چه بیشتر با مزایا و معایب چابکی
و چابکسازی و ابعاد مختلف آن ،به بررسی میزان موفقیتی
که چابکی میتواند در پاسخ به نیاز امروز بشر در زمینۀ هدایت،
رهــبــری ،مدیریت ،کنترل و تحویل پــروژههــا کسب نماید،
بپردازیم .همچنین بر این نکته تأ کید نماییم که با وقوع تحول
دیجیتال ،بسیاری از شرکتها به نوعی به محل کار دیجیتال
مهاجرت کردند .در این زمینه ،تفکر چابک بهترین روش برای
سازمانهایی است که میخواهند در نحوۀ مدیریت پروژههای
خود تغییر ایجاد نمایند .بنابراین ،مدیریت چابک در پیشبرد
اهداف و موفقیت سازمان تأثیر بسزایی خواهد داشت.
موضوع بسیار حائز اهمیت و غیر قابل چشمپوشی که زندگی
همۀ مــا را تحت تأثیر خــود ق ــرار داده است(نقصانی کــه در
حــدود دو ســال اخیر زندگی همۀ ما را به اجــبــار ،محدود به

زندگی فردی و دوری از اجتماعات کرده است) آن چیزی جز
محدودیت امکان حضور توأمان روح و جسم افراد در فضایی
مشترک نخواهد بود .اصلیترین هدف شکلگیری گردهمایی،
آشنایی و دیدار جوانان عالقهمند مدیریت پروژه برای ایجاد
و توسعۀ شبکۀ ارتباطات حرفهای خود میباشد .از آنجایی
که این هدف با برگزاری آنالین گردهمایی به دست نمیآمد
و با توجه به بهتر شدن شرایط همهگیری در جامعه ،تصمیم
شورای مرکزی شبکۀ اعضای جوان و شورای سیاستگذاری
گردهمایی بر آن شد ،تا پس برگزاری سومین گردهمایی به
صورت آنالین ،این دوره را به صورت ترکیبی (حضوری و آنالین)
برگزار نماید .تصمیمی خطیر ،که بــرای به حداقل رساندن
ریسک آن ،تمام توان خود را به کار بستیم ،از جمله ارائه کارت
وا کسیناسیون کامل افراد برای حضور در مراسم ،رعایت کامل و
پیگیری سختگیرانه کلیۀ شیوهنامهها و پروتکلهای بهداشتی
مصوب ستاد مقابله با بیماری کرونا.

محمدرضا قلی زاده
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چهارمین گردهمایی جــوانــان مدیریت
پروژه ایران توسط شبکه جوانان انجمن
مــدیــریــت پـ ــروژه ایـ ــران بــا هــمــکــاری و به
مــیــزبــانــی انــجــمــن عــلــمــی ـ دانــشــجــویــی
مدیریت پروژه دانشگاه تربیت مدرس در
روز پنجشنبه 25 ،آذرماه ،همزمان با شب
یلدا در سالن شهید چــمــران دانشگاه
تربیت م ــدرس ،از ساعت  8:30لغایت
 18:00برگزار گردید.
م ـ ــراس ـ ــم اف ــت ــت ــاح ــی ــه ب ـ ــا س ــخ ــن ــران ــی و
خوشآمدگویی جناب آقــای دکتر مجتبی
عزیزی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت
مـ ــدرس و جــنــاب آقـ ــای مــهــنــدس فــرهــاد
نــصــراهللپــور دبــیــر انجمن مــدیــریــت پــروژه
ایران آغاز و در ادامه ،جناب آقای مهندس
نوید فتحی ،رئیس شبکۀ اعضای جوان
انجمن مدیریت پ ــروژه ای ــران ،بــه معرفی
شبکۀ اعضای جوان و تاریخچۀ شکلگیری
آن ،اق ــدام ــات ،دســتــاوردهــا و افــتــخــارات
کسب شــده توسط شبکۀ اعــضــای جــوان
انجمن مدیریت پ ــروژه ای ــران پرداختند.
میهمان ویژۀ بخش افتتاحیه ،خانم کیارا
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هنل ،رئیس شبکۀ اعضای جوان انجمن
بینالمللی مدیریت پــروژه بودند که پیام
تصویری خود را برای اعضای شبکۀ جوانان
ایــرانــی ارس ــال و بــه نــوعــی در گردهمایی
همراه ما بودند .پس از مراسم افتتاحیه،
سخنرانانی از ح ــوزه صنعت و دانشگاه
به ارائــه تجربیات و مطالب خود در قالب
سخنرانیهای تعاملی ،کارگاههای عملی
و ...پرداختند و بــه صــورت همزمان ،در
فضای بیرونی سالن اصلی گردهمایی،
شــرک ـتکــنــنــدگــان از بــرنــام ـههــای جانبی
مــراســم نیز بــهــره بــردنــد .ایــن برنامههای
جانبی عبارت بودند از میز معرفی و انجام
بــازیهــای مدیریت پ ــروژهای ،میز معرفی
کمیتههای مختلف شبکۀ اعضای جوان،
میز معرفی شرکتهای حامی و میزهای
مشاوره شغلی بود که مدیران و مشاوران
باتجربه در حــوزههــای مختلف مدیریت
پـ ــروژه ،بــه راهنمایی و بــررســی مشکالت
شرکتکنندگان برای ورود به بازار کار و ارائه
مشاوره برای افزایش مهارتهای سخت و
نرم پرداختند.

در اختتامیه ایــن گردهمایی ،نخست ،عــاوه بر تجلیل از خــانــوادۀ استاد فقید جناب آقــای دکتر
حسینعلیپور ،با اعطای جوایز و نشانهای افتخار از برگزیدگان پنجمین دورۀ جایزۀ ملی پژوهش برتر
مدیریت پروژه ایران تقدیر شد .این دوره از جایزه با هدف پاسداشت بزرگان مدیریت پروژه به «یادواره
استاد فقید جناب آقای دکتر سید مجتبی حسینعلیپور» نامگذاری شده بود .چهارمین دورۀ گردهمایی
جوانان مدیریت پروژه ایران ،با اعطای جایزه و تقدیرنامه از برندگان و مــدالآوران مسابقات مختلف
مدیریت پروژه در عرصۀ ملی و بینالمللی ،تیم برگزاری و شرکتهای حامی گردهمایی خاتمه یافت.

خالصه اطالعات چهارمین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه

محور :مدیریت پروژه چابک و کسب و کارهای دیجیتال
نحوه برگزاری :حضوری  +مجازی
تعدادشرکتکنندگان:
زمان برگزاری :پنچشنبه  25آذر ماه  -1400ساعت  30 :8الی 30 :18
مکان برگزاری :دانشگاه تربیت مدرس ،سالن شهید چمران
شورای سیاستگذاری 14 :نفر در قالب شورای سیاستگذاری و تعیین محتوا و  32نفر تیم
اجرایی
حامیان :شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران ( ،)PMPiranشرکت طراحی و
مهندسی صنایع انرژی ()EIED

44

خبرنامه شبکه اعضای جوان
انجــمن مدیـریت پ ــروژه ای ــران

IPMA | Young Crew Iran

شماره  | 8سال چهارم | بهار 1401

برنامۀ برگزاری:

سخنرانی ،کارگاه و میزگرد تخصصی در  2سالن مجزا
مدت زمان کل برنامه 10 :ساعت  5 -سخنرانی همراه با جلسات پرسش و پاسخ
سخنران

موضوع سخنرانی

دکتر علیرضا نیکوکار

حرکت از مدیریت پروژه به مدیریت محصول

دکتر شهره ناصری

از مدیریت پروژه حمایتی تا هدایت کننده

مهندس ارسالن حاجی نیلی

انگیزه کارکردن شما چه رنگی دارد؟!

مهندس محمد حمیدی

آیا میتوان اسکرام را در پروژهها و سازمانهای بزرگ پیادهسازی کرد؟

مهندس میترا صادقی

مدیریت پروژه در عصر دیجیتال

 3کارگاه و  3میزگرد تخصصی
سخنرانان کارگاه

موضوع کارگاه

مهندس مسعود باقری

نقش گیمیفیکیشن در خلق محصول
( گیمیفیکیشن )

مهندس مهدی باختری
مهندس حمید پورجم

چالشهای مدیریت پروژههای نرمافزاری در فضای استارتاپی نقشه راه
یک استارتاپ تا جذب سرمایه

مهندس مهدی معین

از ایده تا مدل کسب و کار
( گیمیفیکیشن )

مهندس آرین افشار

دکتر سعید مقدسی

مخاطبین

چهارمین گردهمایی جوانان مدیریت پروژه ،با محوریت مدیریت پروژه چابک و کسب و کارهای دیجیتال
میزبان جامعه علمی ،دانشگاهی و حرفهای در عرصه مدیریت پروژه چابک و کسب و کارهای دیجیتال بود.
با توجه به عنوان گردهمایی و هدف تعریف شده گردهمایی ،مخاطبین آن گروههای زیر در نظر گرفته شد:
عنوان

توضيحات

مدیران برجسته اجرایی

مدیران ارشد و فعال در عرصه مدیریت پروژه چابک و
کسب و کارهای دیجیتال

اساتید و نامداران علمی
مدیریت پروژه

اساتید جوان و صاحب نام دانشگاهی در رشتهای مرتبط مهندسی و
مدیریت پروژه

فار غ التحصیالن

فار غ التحصیالن جوان رشتههای مختلف مهندسی و مدیریت پروژه

شرکتهای فعال در حوزه
مدیریت پروژه

شرکتهای مطرح و فعال در حوزه مدیریت پروژه ،با هدف معرفی
محصوالت و خدمات به عنوان اسپانسر یا همکار استراتژیک

سایر مدعوین

محققان و عالقه مندان حوزه مدیریت پروژه چابک و کسب و کارهای
دیجیتال و سایر اعضای انجمن مدیریت پروژه و شبکه اعضای جوان
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تاسیس شاخههای

شبکه اعضای جوان در سراسر کشور
فاطمه
صالحینژاد

بــراســاس رویــکــرد سیستمی ،توسعه فرهنگ
مدیریت پروژه در کشور ماحصل ارتباط و تعامل
بازیگران مختلف با یکدیگراست .به عبارت دیگر
ً
براساس این دیدگاه اوال بایستی تمام بازیگران
در نظام مدیریت پروژه حضور داشته باشند و
ً
ثانیا این بازیگران ،نقشها و کارکردهای خود
ً
را به درستی ایفا نمایند و نهایتا اینکه تعامل و
ارتباط بهینه بین بازیگران وجود داشته باشد.
بنابراین شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت

پــروژه ،زمانی میتواند فرآیند توسعه فرهنگ
مدیریت پــروژه را در میان جوانان کشور ،در
اختیار داشته باشد که با انتخاب سیاستهای
درســت ،زمینه حضور و فعالیت تمام اعضای
شبکه را در سراسر کشور فراهم نماید .بدین
منظور ،شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت
پــروژه ایــران ،در راستای دستیابی به اهداف
استراتژیک مندرج در اساسنامه و سایراهدافی
از جمله :ایجاد بسترمناسب برای شبکهسازی

و توسعه روابــطف ــردی ،فــراهــم نــمــودن بستر
انــتــقــال تجربیات در ح ــوزه مــدیــریــت پ ــروژه،
به کارگیری و استفاده از ظرفیتهای بالقوه
جوانان سراسر کشور و پیشبرد برنامههای آتی
خود برای توسعه فرهنگ مدیریت پروژه ،اقدام
به تاسیس شاخههای اصفهان ،شمالشرق و
شمالغرب نمود که در ادامه به نحوه برگزاری
جــلــســات تــاسـیــس و نــتــایــج بــه دس ــت آمــده
خواهیم پرداخت.

شاخه اصفهان شبکه اعضای جوان
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تاسیس شاخه اصفهان شبکه اعضای جوان

¹با توجه به توضیحات فوق و پس از بررسی
درخواست جمعی از جوانان استان اصفهان
و تطبیق آن با دستورالعمل تاسیس شاخه
شبکه اعضای جــوان ،در روز جمعه مورخ ۲۹
بهمن ماه سال  ،۱۴۰۰جلسه تاسیس شاخه
اصفهان این شبکه ،در محل شرکت مهندسی
بین المللی فوالدتکنیک ،از ساعت 10صبح

لغایت  ۱۶با مشارکت نمایندگان شرکتهای
منتخب صنعتی استان اصفهان و حضور دبیر
محترم انجمن ،جناب آقــای مهندس فرهاد
نصراهللپور و پیشکسوتان عرصه فوالد کشور،
آقایان مهندس مجید شیرانی مدیریت عامل،
مــهــران محجوب ن ــژاد مــعــاونــت برنامهریزی
و مــحــســن ول ــی مــعــاونــت مــهــنــدســی شرکت

مهندسی بین المللی فوالدتکنیک ،بــرگــزار
گردید.در پایان این جلسه و پس از رایگیری،
جناب آقــای فردین رضایی به عنوان رئیس
شاخه اصفهان شبکه اعضای جوان انتخاب
و هم چنین رؤســاء کمیتههای مختلف این
شاخه ،مشخص شدند که اسامی آنها به شرح
ذیل میباشد:

اعضای کمیتههای مختلف شاخه اصفهان

فردین رضایی

نیلوفرزمانی

میالد جعفری پور

نوید مقتدری زاده

علی آذری

رئیس شورای مرکزی شاخه
اصفهان

رئیسکمیته GeCCoشاخه
اصفهان

رئیس کمیته عضویت شاخه
اصفهان

رئیس کمیته ورکشاپ شاخه
اصفهان

رئیس کمیته  YPMYشاخه
اصفهان

علیرضا طاهری

علی طاهری

اسماعیل حردانی

ارسالن محمدی

مسعود دهقانی

رئیس کمیته مدیریت دانش
شاخه اصفهان

رئیس کمیته تفکر خالق شاخه
اصفهان

رئیس کمیته  PMCشاخه
اصفهان

رئیس کمیته روابط عمومی
شاخه اصفهان

رئیس کمیته برنامهریزی شاخه
اصفهان

تاسیس شاخه شمالشرق شبکه اعضای جوان

¹در دومین گام و با توجه به تجربه موفق جوانان با استعداد و پرتالش
استانهای شمالشرق کشور در رویــدادهــا و مسابقات و همچنین با
رویکرد ظرفیتسازی هرچه بیشتر و نیز فراهم آوردن بسترهای الزم برای
رشد و شکوفایی جوانان و دانشآموختگان این خطه از کشور ،در روز

جمعه مورخ  ١٣اسفندماه سال  ۱۴۰۰جلسه تاسیس شاخه شمالشرق
این شبکه ،در محل مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد ،از ساعت ۱۴
لغایت  ۱۹با حضور آقایان مهندس فرهاد نصراهللپور دبیر محترم هیأت
مدیره انجمن مدیریت پــروژه ایــران ،دکتر درهمی رئیس هیات مدیره

شاخه شمالشرق شبکه اعضای جوان
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شاخه خــراســان انجمن مدیریت پ ــروژه ،مهندس مــهــرداد رئیس زاده
رئیس کمیته شاخههای انجمن مدیریت پــروژه و مهندس نوید فتحی
رئیس شبکه اعضای جوان و عضو هیئت مدیره انجمن ،برگزار گردید .در
پایان این جلسه و پس از رایگیری ،سرکار خانم سحر جباری به عنوان

رئیس شاخه شمالشرق شبکه اعضای جوان انتخاب و هم چنین رؤساء
کمیتههای مختلف این شاخه ،مشخص شدند که اسامی آنها به شرح
ذیل میباشد:

اعضای کمیتههای مختلف شاخه  شمال شرق

سحر جباری

احسان عامری

سپهر شیرازیان

محمد کامل

اردالن صراف

رئیس شورای مرکزی شاخه
شمالشرق

رئیسکمیته GeCCoشاخه
شمالشرق

رئیس کمیته عضویت شاخه
شمالشرق

رئیس کمیته ورکشاپ شاخه
شمالشرق

رئیس کمیته  YPMYشاخه
شمالشرق

فاطمه سلمان

زهرا غالمی

سید مهدی شعفی

رامین رنجبر

رئیس کمیته مدیریت دانش
شاخه شمالشرق

رئیس کمیته تفکر خالق شاخه
شمالشرق

رئیس کمیته  PMCشاخه
شمالشرق

رئیس کمیته روابط عمومی
شاخه شمالشرق

تاسیس شاخه شمالغرب شبکه اعضای جوان

ودر نهایت در روز پنجشنبه مورخ  ١٩اسفندماه
سال  ۱۴۰۰جلسه تاسیس شاخه شمالغرب،
در مــحــل دانــشــکــده مــعــمــاری دانــشــگــاه هنر
اسالمی تبریز ،از ساعت  ۱۴لغایت  ١٨با حضور
انبوه جوانان عالقهمند و نمایندگان انجمن

تپــروژه ای ــران بــرگــزار گــردیــد و طــی آن
مــدیــریـ 
مهندس فرهاد نصراهللپور دبیر محترم انجمن،
برنامههای انجمن مدیریت پ ــروژه ای ــران را
برای توسعه فرهنگ مدیریت پــروژه در کشور
برشمرده و اظهار امیدواری نمودند با تشکیل

شاخه شبکه اعــضــای ج ــوان در شمالغرب
کــشــور از ظــرف ـی ـتهــای بــالــقــوه ج ــوان ــان ایــن
خطه از ایرانزمین بهمنظور ترویج و توسعه
مهارتهای مدیریت پروژهها نهایت استفاده
به عمل آیــد .در ادامــه برنامه ،مهندس نوید

شاخه شمالغرب شبکه اعضای جوان
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فتحی رئیس شبکه اعضای جــوان انجمن
مدیریت پروژه ایران ،به تشریح فعالیتهای
و افتخارات شبکه اعضای جوان در سالهای
گذشته و رویدادها و برنامههای پیشرو شبکه
اعــضــای ج ــوان پــرداخــتــنــد .در انتهای این
جلسه ،و بر اســاس رأیگــیــری بهعملآمده،
جــنــاب آق ــای نــاصــر خ ــوزم ،بـهعــنــوان رئیس
شــاخــه شــمــالغــرب شبکه اعــضــای جــوان
انتخاب و رؤسای کمیتههای این شاخه نیز
مشخص گردیدند.
اعضای  کمیتههای مختلف شاخه  شمال غرب

ناصر خوزم

ناصر وحیدی

سمیرا بارور

سمیه مهرابی

وحید دانشجو

رئیس شورای مرکزی شاخه
شمالغرب

رئیسکمیته GeCCoشاخه
شمالغرب

رئیس کمیته عضویت شاخه
شمالغرب

رئیس کمیته ورکشاپ شاخه
شمالغرب

رئیس کمیته  YPMYشاخه
شمالغرب

صمد دهقان

علی آقازاده

الهه تاری

آذر یاوری

رئیس کمیته مدیریت دانش
شاخه شمالغرب

رئیس کمیته تفکر خالق شاخه
شمالغرب

رئیس کمیته  PMCشاخه
شمالغرب

رئیس کمیته روابط عمومی
شاخه شمالغرب
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گفتوگویاختصاصیبا

سرکار خانممهندسثمیندلفی،

رئیسکمیته مدیرپروژهجوان برتر سال

سوگل
هاشمیان

سرکار خانم ثمین دلفی عالوه برریاست کمیته مدیر پروژه جوان برتر سال ( )YPMYو دبیر کمیته مدیر پروژه سال ( )PMYدر بخش

ملی ،همزمان در بخش بین المللی جایزه  YPMY2022نیز ،عضو تیم اجرایی  IPMAمیباشند .از جمله مسئولیت های ایشان،

می توان به معرفی ،بازاریابی و تبلیغات جایزه ،از جمله مذاکره با سازمانها و مدیران پروژه جوان  ،تهیه و به روز رسانی مستندات

شامل :تهیه و تدوین رویههای فرآیند جایزه ،تهیه و به روز رسانی برنامه زمانبندی جایزه و برآورد بودجه در بخش ملی و بین

المللی اشاره کرد .از دیدگاه ایشان ،جامعه مدیریت پروژه ایران ،راهی طوالنی در رسیدن به استانداردهای حرفه ای و بین المللی
مدیریت پروژه دارد و در این مسیر اقداماتی همچون برگزاری جوایز مدیر پروژه سال ،می تواند نقش موثر و پررنگی ایفا کند.

1.کمیتـه مدیـر پـروژه جـوان برترسـال

()YPMYبـا چـه اهدافـی ایجـاد شـده
اسـت؟

شناسایی مدیران پروژه جوان زیر  35سال در
صنایع مختلف
تــرویــج فرهنگ مــدیــریــت پـ ــروژه و تأ کید بر
ضرورت ایفای نقش مدیران پروژه در صنایع
مختلف
ایــجــاد جامعه و باشگاهی از مــدیــران پــروژه
ج ــوان و شایسته بــا ه ــدف شــبــکـهســازی و
گسترش ارتباطات
ارزیابی شایستگیهای فردی مدیران پروژه
جوان براساس استاندارد ICB

ترکیب مربیگری و داوری جایزه با هدف رشد
و آموزش مدیران پروژه جوان
فراهم نمودن بسترو میدان محک و آزمون
جــوانــان بــا هــدف مدیریت و ره ـبــری موفق
پروژههای آینده
ایجاد امید در جوانان و ترغیب آنهــا برای
حرفهای بودن در نقش مدیر پروژه
پرداختن بــه ایــن مــوضــوع کــه در کــدام یــک از
صنایع نقش مدیر پ ــروژه ،بیشتر م ــورد توجه
بوده و به آن پرداخته شده است و در کدام یک
از صنایع این حرفه میتواند ترویج پیدا کند و
موجب رشد فرهنگی و اقتصادی شود.

2.کمیتـه مدیـر پـروژه جـوان برترسـال

()YPMYچـه برنامههایـی را دنبـال
میکنـد ؟

با توجه به داوطلبانه بــودن تمامی اقــدامــات و
فعالیتهای کمیتههای زیرمجموعه انجمن
مدیریت پروژه ایران از جمله شبکه اعضای جوان،
مهم-ترین برنامه ایــن کمیته ،فرهنگسازی
مدیریت پــروژه و شناسایی افــراد زبــده جــوان در
حوزه مدیریت پروژه است .در همین راستاست
که گسترش و توسعه جایزه مدیر پروژه جوان سال
در سراسر ایران به کمک سایر شاخههای شبکه
اعضای جــوان انجمن مدیریت پ ــروژه ای ــران در
دستور کار قرار گرفته است.
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برخالف رویکرد دورههای قبل در معرفی جایزه و
جذب مخاطب صرفا از پروژههای نفت و گاز و راه
و ساختمان ،در این دوره عالوه بر مدیران پروژه
حوزههای مذکور ،مدیران پروژه صنایع مختلف،
همچون استارتآپها ،حوزه فناوری اطالعات و
نرمافزار ،انرژیهای نوین ،داروسازی و پزشکی،
هنر و ...نیز به این جایزه دعوت شدند.
تهیه و تدوین نقشه راه و برنامه استراتژیک برای
پرورش و رشد مدیران پروژه جوان برتر و ترغیب
جــوانــان بــه فعالیت در چنین جــوامــع کوچک
علمی و فرهنگی ،ب ــرای آم ــاده شــدن و حضور
در جامعه ب ــزرگ ،حــرفـهای و پیچیده مدیریت
پ ــروژه ،شناسایی شایستهترین مــدیــران پــروژه
جوان و معرفی آنان به سازمانهای پروژه محور
با هدف سرمایهگذاری بر روی این استعدادها و
ایجاد باشگاه مدیران پروژه جوان برتر و گسترش
ارتباطاتودر نهایتشناساییفصلمشترکهای
ویژگی مدیران پروژه جوان فار غ از نوع صنعتی که
در آن مشغول به کار هستند به عنوان مهمترین
برنامههای این کمیته به شمار میآید.
3.مخاطبیـن جایـزه مدیـر پـروژه جوان

برترسـال ( )YPMYچه کسـانی هستند؟

افراد رده سنی  18الی  35سال
افـ ــرادی کــه بــه عــنــوان مــدیــر پـ ــروژه حداقل
یــک س ــال در یــک پـ ــروژه فعالیت داشــتــه و
دستاوردهای ممتاز در حوزه مدیریت پروژه
داشت ه باشند.
از اتمام پروژهای که در آن به عنوان مدیر پروژه
فعالیتداشتهاند،حدا کثر2سال گذشتهباشد.
تسلط نسبی به استاندارد ICB4
مدیران پــروژه جوان میبایست مهارتهای
حرفهای مدیریتی خود را به همراه مصادیق
واقعی در پروژه نشان دهند.
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تسلط نسبی به زبــان انگلیسی جهت ارائــه
اظهارنامه بین المللی به زبان انگلیسی
ارائــه مــدارک الزم مبنی بر رضایت مشتری یا
کارفرمای پروژه در زمان ارسال اطالعات
افراد دارای گواهینامه  ICBسطوح  Aتا D
افــرادی که با رعایت  10اصــل پیمان جهانی
ســازمــان مــلــل پ ــروژهه ــای خ ــود را مدیریت
مینمایند.
4.ارزیابـی شـما از کمیتـه مدیـر پـروزه

جـوان برتـر سـال ایـران بیـن سـایر

کشـورهای عضـو  IPMAچیسـت؟

ایرادی که به طرح این سوال میگیرم این است
که چرا مقایسه را با سایر کشورها آغاز میکنید؟
خوب است ابتدا عملکرد خودمان را نسبت به
ادوار گذشته بسنجیم .آیا رشد کردهایم؟ آیا درجا
زدیم؟ آیا اوضاع بدتر شده است؟
پاسخ من این اســت :به لحاظ اعمال تغییرات
سیستماتیک در بــرنــامــه اســتــراتــژیــک جــایــزه،
تعریف منشور جایزه ،تهیه برنامه زمانبندی
ساالنه جایزه ،چــارت سازمانی کمیته ،تعریف
فرآیندها و دستورالعملهای جایزه ،پیادهسازی
سیستم بــازخــورد و نظرسنجی ،رویکرد کمیته
دستخوش تحوالت گستردهای صورت گرفته که
به زعم برخی سختگیرانه است و برخی آن را الزم
دانسته و استقبال کردهاند .از جمله اقدامهایی
که در ایجاد آن تالش کردیم به مــوارد زیر اشاره
مینمایم:
حضور رییس کمیته در تیم اجرایی AWARD
 YPMYدر  IPMAکــه مــوجــب هماهنگی
برنامه و اقــدامهــای جایزه ملی متناسب با
دستورالعمل و پروتکلهای تعریف شده در
بخش جهانی شده است .تهیه و به روز رسانی
برنامه زمانبندی جایزه ،پیگیری اقدامات

مطابق با آن و شناسایی ریسکهای اجرای
فرآیند جایزه و اثر هر یک از ریسکها در برنامه
زمانبندی ،به گونهای که به صورت یکپارچه
و بــا حدا کثر اثربخشی تیم  YPMYبرنامه
زمانبندی در اختیار متقاضیان حضور در
جایزه و هیات داوران قرار گرفت.
ثبت درس آموختهها و دانش کسب شده که
برای اولین بار ،با همکاری کارگروه مدیریت
دانش انجمن مدیریت پروژه ایران.
مدیریت تعارضات به کمک ارتباطات ساختار
یافته میان اعضای کمیته ،متقاضیان حضور
در جایزه ،هیات داوران و انجمن مدیریت
پروژه ایران
تهیه و تــدویــن رویــههــا و دستورالعملهای
مختلف در بخش  PMYو  ،YPMYهمچون
رویــه داوری ،رویــه امتیازدهی و جمع بندی
آراء هیات داوران ،رویه رسیدگی به اعتراضها
ش بــازخــورد مطابق بــا آخرین
و تــدویــن گ ــزار 
ویــرایــش مستندات و ساختار بین المللی
جایزه که برای اولین بار به رشته تحریر درآمده
و به تصویب هیات مدیره انجمن مدیریت
پروژه ایران رسیده است.
برگزاری کارگاههای آموزشی اظهارنامه نویسی
به متقاضیان
پس در داخل کشور پیشرفت داشتهایم .اینکه
در خارج از ایران چه میگذرد ،میتوانم به این
اشــاره کنم که اقدامهایی مشابه با آنچه باالتر
مطرح شده است ،با مکانیزم ساختار یافتهتری
پیشمیرود .البته برای پاسخ به این سوال نیاز
است تا اقدامهای سایر کشورها به دقت بررسی
گــردد که در دستور کار این کمیته میباشد .با
این حال جایزه ملی مدیر پروژه جوان سال ایران
 4ساله است و از سال  1396شروع به کار کرده
و جایزه بین المللی مدیر پــروژه جــوان سال در
 IPMAاز سال  2012شروع به کار کرده است و
در حال حاضر  10ساله است .لذا مقایسه رویداد
4ساله با یک رویــداد  10ساله شاید کار درستی
نباشد .با این حال ا گر نتایج دوره گذشته را مرور
نماییم ،اوضاع قابل قبول است.
5.این جایزه چه مزایایی برای برندگان

دارد؟

یک سوال پیشاز این موضوع نیاز است پرسیده
شود .به طور کلی عضویت در شبکه اعضای جوان
انجمن مدیریت پروژه ایران چه ارزش افزودهای
بــرای جــوانــان ایــجــاد مینماید؟ ا گــر بــه تعریف
سازمانهای  NGOبرگردیم ،سازمانهای مردم
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نهاد و انجمنهای علمی به صورت غیرانتفاعی
و برای اهداف غیرسیاسی و غیرتجاری تشکیل
شدهاند .لذا با رویکردی اجتماعی و به شکل
داوطلبانه تشکیل و اداره میشوند .جوانان،
در حین تحصیل یا پس از فراغت از تحصیل به
کمک این سازمانها امکان ایجاد ارتباطات و
به کارگیری مهارتهایی را دارند که پیشتر ،به
صورت آ کادمیک آموختهاند و با همین رویکرد
نیز با آن سر و کله میزدند .ا گر پیوند دانشگاه
با صنعت یکی از اهــداف چنین سازمانهایی
باشد ،شاید بیراه نگفته باشیم ،که اولین گامی
که یک جــوان بــرای ورود به صنعت و حرفهای
شدن در حوزه مدیریت پروژه بر میدارد ،حضور
در چنین مجامعی است تا با بهترین الگوهای
ملی و بین المللی آشنا شده ،از آنها بیاموزد و
آنها را بهکار گیرد .ا گر ماموریت شبکه اعضای
جوان و تمامی کمیتههای زیر مجموعه آن تحت
عنوان سندی یکپارچه تهیه و تدوین شود ،آن
گاه مزایای تمامی رویدادهای یانگ کرو نه تنها
از نگاه رقابتی بودن و برگزاری صرف مسابقه و
کسب مدالهای رنگی خواهد بود ،بلکه جوانان
با صرف انــرژی و زمــان و مهارت خود در چنین
میادین حرفهای ،راه خود را پیدا میکنند .البته
این رویکرد زمانی به طور کامل محقق میشود
که انجمن مدیریت پــروژه ایــران پذیرای اقشار
مختلف ،افــراد حرفهای و متخصص و به دور از
نگاه انحصار طلبانه باشد که تمام تالشها در
همین راستا است.
به نظرم پرسش صحیح ایــن اســت :حضور در
رویــداد جایزه مدیر پروژه جوان سال چه ارزش
افــزودهای به همراه دارد؟ در پاسخ میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
شبکهسازی و تجربه همکاری بــا فــعــاالن و
اساتید ملی و بین المللی حوزه مدیریت پروژه
چالش حرفهای و ایجاد انگیزه در جوانان در
جهت تعالی و پیشرفت
قرار گرفتن در بانک اطالعاتی مدیران پروژه
جوان برتر سال ایران
حــضــور در بــاشــگــاه فینالیستهای جــوایــز
انفرادی IPMA
معرفی مدیران پــروژه جــوان به سازمانها و
پروژههای مختلف و ارتقای شغلی و حرفهای
به اشترا ک گذاشتن تجربیات و ثبت درس
آموخته
 ارائه گزارش بازخورد جامع از داوران جایزه که
خود اساتید مدیریت پــروژه هستند با هدف
بهبود و ارتقای تکنیکهای مدیریت پروژه
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ایــجــاد زیــرســاخ ـتهــای الزم ب ــرای فرهنگ
مربیگری ،ارزیابی عملکرد و الفبای مدیریت
پروژه در سازمانها
فــرصــتــی ب ــرای دی ــده ش ــدن و ارتــقــا در ارائ ــه
کارهای درخشان و ناب
برگزاری مراسم تقدیر و اهدای لوح به مدیران
پروژه جوان سال.
6.چـه راهـکاری بـرای ایجـاد انگیـزه در

مدیـران جـوان پروژههـا جهت مشـارکت
در ایـن جایـزه داریـد؟

مــعــرفــی دقــیــق و تــخــصــصــی ج ــای ــزه از طــریــق
تبلیغات! تصور نکنیم با به اشترا ک گذاشتن
صرفا چندین پست اینستا گرامی ماموریت خود
را در راستای معرفی جایزه انجام دادهایم .نگاهی
به سازمانهای مــردم نهاد و برندهای مطرح
بیندازیم .بسیاری از این اشخاص همواره یک
گام از مشتری و مخاطب خود جلوتر بودهاند.
راهی را که به دیگران نشان میدهند ،خود قبال
طی کردهاند و انتهای مسیر را دیــدهانــد .فقط
رویــاپــردازی نمیکنند ،پس از شکلگیری مدل
کار در ذهنشان ،آن را عملیاتی میکنند.
صاحبان و برگزارکنندگان چنین رویدادهایی در
ابتدا میبایست خود الگوهای برتر مدیریت پروژه
و با سوابق درخشان باشند تا بتوانند الهام بخش
جــوانــان بــرای پیوستن به ایــن مجامع شوند.
حتما نگاه مخاطبان به پایهگذاران و مجریان این
رویدادها موثر است.
پــیــشــنــهــاد م ــیده ــم در بــحــث تــبــلــیــغــات ایــن
جایزه بیشتر سرمایهگذاری شود و اقدامهای
ک ــم هــزیــنــهای هــمــچــون وبــیــنــارهــای فصلی،
گردهماییهای نیم ساله و ساالنه (مشابه آنچه
 IPMAانجام میدهد) میتواند نقش موثری
ایفا کند.
فراموش نکنیم ایجاد حس اعتماد در مخاطب
بــا شفافیت و ایــجــاد ســازگــاری میسر اســت .ا گر
چرخه  PDCAدمینگ مرجع تمامی اقدامهای
کمیته برگزارکننده این جایزه بوده باشد و از درس
آموختهها بهره بگیریم ،قطعا موفق خواهیم شد.
از سوی دیگر نقش سازمانها و مدیران ارشد
موسسات را دست کم نگیریم .تا زمانی که در
سازمانها به جــوانــان آمــوزش داده نشود ،به
آنها مسئولیت سپرده نشود و به عنوان مدیر
پ ــروژه بــه آنهــا اعتماد نــشــود ،بــرگــزاری چنین
جوایزی بیمعنا خواهد بود.
 7.برنامههـای آتـی کمیتـه مدیـر پـروژه

جـوان برترسـال؟

بــا تــوجــه بــه اتــفــاق بسیار خ ــوب ش ــروع بــه کار
کمیته جــایــزه مــدیــر پـ ــروژه س ــال ( )PMYدر
انجمن مدیریت پ ــروژه در ســال  ،1400تمامی
تالشها بر ایــن اســت که منشور پ ــروژه ،برنامه
زمــانبــنــدی ،بــودجــه ،طــراحــی روی ـههــای مــورد
نیاز ،استراتژیهای تبلیغاتی ،چارت سازمانی،
هیات داوران و رویه ارزیابی جوایز دستاوردهای
انفرادی به صــورت یکپارچه و با هدف بهبود
مستمر پیشرود .با این همافزایی به وجود آمده
و پیوستن افراد باتجربه ،صاحب نام و ممتاز در
رویکردهای مدیریت پروژه ،تالش خواهد شد تا
چهرههای جدید و جوان را شناسایی کنیم و به
اهداف تعریف شده در برنامه استراتژیک YPMY
دست یابیم.
در نهایت با تربیت و رشد مدیران پــروژه جوان
شایسته براساس  10اصل پیمان سازمان ملل
متحد در حوزههای حقوق بشر ،کار و مشاغل،
محیط زیست و مبارزه با فساد گامی موثر برای
کشور ایران برداشته شود.
8.از نظر شـما ایران در سپردن مدیریت

پروژههـا بـه جوانـان چـه وضعیتـی در

مقایسـه بـا سـایر کشـورها دارد؟

ب ــا ت ــوج ــه ب ــه ک ــاه ــش کــیــفـیــت آمـ ــوزشهـ ــا در
دانشگاهها ،عدم توجه به موضوعاتی از قبیل
اخــاق حرفهای و همچنین کم اهمیت جلوه
دادن مــهــارتهــای ن ــرم ،ک ــار سختی پـیـشرو
خواهیم داشت .چرا که جمعیت ( Eliteنخبه)
جامعه در حال خروج از کشور به دالیل مختلف
هستند و عمال بــا خــروج سرمایههای انسانی
و سرمایههای علمی ،حفظ دانــش و انتقال و
بهبود دانش به نسلهای آتی هر سال سختتر
از س ــال گــذشـتــه اسـ ــت .ل ــذا رسـ ــوخ و نشست
فرهنگ مدیریت پ ــروژه در الیــههــای مختلف
حرفهای بسیار زمانبر و دارای هزینه است که
نــیــاز بــه آسیبشناسی ســیــاســی ،اقــتــصــادی و
فرهنگی دارد .ایرانیان تــاشهــای فــراوانــی در
حــوزه دانــش مدیریت پــروژه داشتهاند و دیده
میشود که برنامهریزهای بسیاری از کشورهای
اروپایی و امریکایی ایرانی هستند .پس چرا این
ایرانیان در خارج کشور موفق و در داخل کشور
مــدیــران پ ــروژه علیرغم تــاشهــای بسیار زیــاد
دستاوردهای چندانی ندارند.
بــا ایــن حــال مــدیــران پ ــروژه جــوان ایــرانــی سال
گذشته درخشیدند و امــیــدوارم در ایــن دوره و
سالهای آتی نیز بدرخشند.
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عرفان اسماعیلبیگی

 ،GeCCo2022یک نسخه ویژه
با توجه به درخواست کمیتۀ جهانی مسابقه همکاری مجازی مدیریت پروژه ،جهت معرفی  ]1[ LOاز سوی هر کشور و بعد از برگزاری
آزمونهای سنجش سطح زبان و دانش مدیریت پروژه و مصاحبه ،جهت سنجش میزان عالقهمندی و تعهد به کار ،از میان 7متقاضی،

مهندس عرفان اسماعیلبیگی به عنوان  LOایران ،انتخاب و به کمیتۀ جهانی معرفی شد .با اعالم رسمی کمیتۀ جهانی و آغاز فرایند

ثبتنام ،تبلیغات گستردهای در شبکههای اجتماعی شبکه اعضای جوان و انجمن مدیریت پروژه ایران صورت گرفت .بدین ترتیب،

تعداد  88نفر متقاضی برای حضور در این رویداد مهم و به صورت رایگان ثبتنام کردند .با توجه به محدودیتهای مسابقه مبنی بر

تعداد شرکتکنندگان از سوی هر کشور عضو یانگ کرو جهانی و به جهت غربال بهتر ،برای اولین بار فرایند توانمندسازی متقاضیان

در دستور کار کمیته مسابقه همکاری مجازی مدیریت پروژه شبکه اعضای جوان قرار گرفت ،تا همۀ متقاضیان در یک سطح مشخصی

از دانش موردنیاز مسابقه ،بهرهمند گردند .بنابراین ،سه دوره حائز اهمیت رایگان تحت عناوین دورۀ آشنایی با استاندارد ،ICB4

توسط مهندس آرش باقرپور ،دورۀ آشنایی با مدیریت چابک و ابزارهای موردنیاز در همکاری مجازی ،توسط مهندس آرش آراسته و

دورۀ آشنایی با تیمسازی در فضای آنالین ،توسط دکتر الهه عزیزی تدریس شد .همچنین پیشاز شروع مسابقه در دو گفتگوی زندۀ

اینستاگرامی با مهندس رضا جمشیدی و مهندس نیلوفر زمانی از تجربیات و آموختههای ایشان به عنوان اعضای تیمهای نخست

سالهای گذشته ،استفاده گردید.

1 .Local Organizer
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بــعــد از ب ــرگ ــزاری دورهه ـ ــای آمــوزشــی رایــگــان
و بــه جهت انتخاب نمایندگان ایـ ــران ،یک
آزمــون آنالین شامل ســؤاالت تستی مبتنی بر
استانداردهای  PMP ،ICB4و  Agileبه زبان
انگلیسی و آزم ــون دیــگــر نیز جهت سنجش
سطح زبان انگلیسی برگزار و نفرات برگزیده در
مجموع این دو آزمــون ،به عنوان نمایندگان
ایران انتخاب شدند.
بر این اساس ،به ترتیب رتبه
1.مهران میرزایی
2.الهه رستمی
3.ریحانه نیکپور
4.سعید قاسمی
5.فرید مهرنیا
6.محمدرضا بهرام چوبین
7.هانیه جبارزاده
8.سینا علیدوستی
به عنوان نفرات اصلی و
1.گلنوش جهرمی
2.شبنم فتحی
3.آرش رحیمی
4.حمید صمیمی
5.هومن میرترابی
6.کوروش امیرملکی
7.غالمرضا مهابادیپور
8.حسام حیدری
9.پرهام جعفری
 10.محمدرضا فقیهپرور
 11.ساالر نجاری
بــه عــنــوان نــفــرات ذخــیــره شناخته
شدند.
با توجه به حضور پرقدرت نمایندگان
ای ــران و کسب مــقــام و عناوین برتر،
در ســــالهــــای گ ــذش ــت ــهYoung ،
 Crewکشورهای فیلیپین و اسپانیا
در درخ ــواســته ــای جــدا گــان ـهای از
مهندس عرفان اسماعیلبیگی برای
ارائ ـ ــه تــجــربــیــات در زمــیــنــۀ مسابقه
 GeCCoبـ ــرای حــضــور در جلسات
 IPMAکــشــورهــای مــذکــور دع ــوت به
عمل آوردند.
با توجه به حضور پرقدرت نمایندگان
ایران در سالهای گذشته و بهواسطه
رایزنی با مسئول هماهنگی مسابقه،
و اعــام آمادگی کامل نفرات منتخب
ایران ،نهتنها نفرات اصلی بلکه نفرات
ذخیره نیز به کمیته مسابقه معرفی
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شــدنــد .در پــایــان مهلت ثــبـتنــام و معرفی
نمایندگان هر کشور از سوی کشورهای عضو
یانگ کرو ،به کمیتۀ مسابقه جهانی ،تعداد 174
نفر در قالب  29تیم  6نفری ،گروهبندی شدند،
که از این میان ،نمایندگان ایران در  19تیم این
دوره از مسابقات حضور داشتند .مرحلۀ Pre-
 Caseاین دوره از مسابقات در تاریخ  6اسفند
ماه آغاز و تا  13اسفند ماه به طول انجامید و
برای آمادگی هر چه بیشتر شرکتکنندگان در
ایــن مرحله از مسابقه و با هماهنگی صورت
گرفته با سرکارخانم نیلوفر زمــانــی ،عضو تیم
نخست ســال 20201-GeCCO2020ط ـ ــی یک
جلسه پرسش و پاسخ که به صــورت مجازی
و با حضور  80نفر از شرکتکنندگان مسابقه
از کشورهای مختلف بــرگــزار شــد بــه ســواالت
شرکت کنندگان پاسخ دادند .مرحله اصلی نیز
در تاریخ  14و  15اسفند به مدت  24ساعت
برگزار و مرحلۀ فینال  Post-Caseهم تا تاریخ 7
فروردین  1401به طول انجامید.
پس از ارزیابی تیمهای شرکتکننده از سوی
هیئت داوران و بــرای نخستین بــار در تاریخ

این مسابقات 7 ،تیم برتر در مدت زمــان 15
دقیقه به ارائه نتایج و عملکرد کارتیمی خود
پرداختند و در نهایت در مــراســم اختتامیه
دهمین دوره مسابقه جهانی همکاری مجازی
مدیریت پروژه ،تیمهای برتر معرفی شدندکه از
میان  8عنوان برتر ،نمایندگان ایران موفق به
کسب  6رتبه برتر شدند .براین اساس جناب
آقای حسام حیدری از تیم شماره ،9حائز رتبه
اول و سرکارخانم شبنم فتحی از تیم شماره
 ،2در جایگاه سوم ایستادند .هم چنین سرکار
خانم الهه رستمی مقام چهارم ،سرکار خانم
حانیه ج ــب ــارزاده مــقــام پنجم ،جــنــاب آقــای
حمید سمامی از تیم شماره  ،27به عنوان
بهترین تیم فعال رسانه اجتماعی ،و جناب
آقای عرفان اسماعیل بیگی نیز به عنوان یکی
از برترین برنامهریز و سازماندهنده مسابقه
جهانی همکاری مجازی مدیریت پروژه 2022
معرفی شدند.
بـ ــرای کـســب اطــاعــت بیشتر م ـیتــوانــیــد به
سایت رسمی کمیته جهانی ،مراجعه کنید
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مهتاب
بکاه

رویداد

برگزاری

   مدیریت دانش

   شبکه اعضای جوان

جلسه کمیته مدیریت دانش شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه
ایران با محوریت فرصتهای یادگیری و با عنوان« :دریافت درسآموخته
و ایده/پیشنهاد همایشهای برگزارشده شبکه اعضای جوان» در تاریخ
 4شهریورماه سال 1400بـهصــورت مجازی برگزار شد .در آغاز این جلسه،
که باهدف آشکار نمودن ضــرورت و نقش سرنوشتساز مدیریت دانش
در آینده شبکه اعضای جوان و تبادل دانش و تجربیات و دستاوردهای
ارزن ــده اعضای شبکه ،در زمینه مدیریت دانــش بررسی شد محورهای
علمی مدیریت دانش شامل :اصول ،مبانی ،راهبردها و چشماندازهای آتی
مدیریت دانش ،نقش و جایگاه مدیریت دانش در شبکه اعضای جوان،
شناخت ،مستندسازی ،بازخوانی و ارزشیابی تجارب و موانع ،راهکارها و
تجربیات مدیریت دانش در کمیتههای مختلف شبکه اعضای جوان مورد

تشریح قرار گرفت .در ادامه جلسه نیز ابهامات نظامنامه مدیریت دانش،
درس آموخته و ایده و پیشنهاد ،ثبت درس آموخته ،بررسی و ثبت ایده
یا پیشنهاد در کمیتههای مسابقات قهرمانی دانشجویی مدیریت پروژه،
مدیر پروژه جوان برتر سال ،مسابقات همکاری مجازی در سطح داخلی و
بینالمللی و کمیته سومین گردهمایی بینالمللی جوانان مدیریت پروژه
موردبررسی قرار گرفت.
در این جلسه افراد شرکتکننده در این رویداد به بیان پیشنهاد و راهکارهای
مختلف جهت بازطراحی فرآیندها جهت استفاده از دانش موجود ،تولید
دانــش جدید و تبدیل دانــش ضمنی به کاربردی بهمنظور دستیابی به
اهداف استراتژیک و مشارکت در یادگیری سازمانی پرداختند.

جلسه کمیته مدیریت دانش شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران
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درخشش دو نمایندهی ایران

در جمع سه مدیر پروژه جوان برتر سال ۲۰۲۱

ثریا بخشنده

در سیودومین کنفرانس ساالنه انجمن مدیریت پروژه که به میزبانی کشور
ن پترزبورگ برگزار شد ،نمایندگان ایران موفق به کسب
روسیه و در شهر س 
دو سکوی جهانی در بخش شبکه اعضای جوان شدند .سرکار خانم فرشته
میرحسینی بــرای مدیریت پــروژه پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت بر
اساس استانداردهای فرودگاهی فرودگاه بینالمللی زاهدان موفق به کسب
مدال طال و جناب آقای علیرضا اصالن حسینی برای مدیریت پروژه خدمات
فنی عملیات و تعمیرات اساسی پاالیشگاه گاز پارسیان ،عنوان سوم و مدال
برنز این جایزه را بهدست آوردند .دو نماینده کشور ایران که در اردیبهشت
ماه سال جاری در سطح ملی موفق به کسب عنوان مشترک دومی از جایزه
ملی مدیر پروژه جوان برترسال شدند ،پس از دریافت بازخورد از داوران این
رویداد ،به ریاست جناب آقای مهندس هادیزاده ،موفق به ارائ ه کمنقص
از شایستگیهای فــردی مدیریت پــروژه خود در سطح بینالمللی شدند.
جایزه ملی و بینالمللی مدیر پروژه جوان برترسال ،بصورت ساالنه با بررسی
شایستگیهای فردی مدیران جوان پروژه که کمتر از  ۳۵سال سن دارند
و بر اســاس بررسی شایستگیهای فــردی مدیر پــروژه طبق آخرین نسخه
استاندارد  ICBبرگزار میشود.

برگزیدگان چهارمین دوره

جایزه مدیر پروژه جوان

برترسال  2022در سطح ملی

فراخوان چهارمین دوره جایزه مدیرپروژه جوان برترسال ،در مرداد ماه  ،1400منتشر و مدیران پروژه جوان تا 20دیماه ،فرصت
داشتند تا اظهارنامه خود را تکمیل و به کمیته مدیر پروژه جوان برتر سال شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران ارسال
کنند .در این دوره از مسابقات و تا پایان مهلت ثبت نام 11 ،مدیر پروژه جوان ،فرم ثبتنام را تکمیل و در دوره آموزشی یکروزه
با موضوع «آشنایی با استاندارد  »ICB4که توسط موسسه  ،PMPiranبه عنوان حامی رویداد ،برگزار گردید ،شرکت کردند .فرآیند
داوری با دریافت فرم اظهارنامه متقاضیان از بهمن ماه  1400آغاز و نتایج ارزیابی ملی با معرفی سه متقاضی ،بنابر اظهارنامه ایشان
مشخص گردید .براین اساس و پس از جمع بندی ارزیابی داوران ،سرکارخانم مهندس مینا یاوری مقدم ،جناب آقای مهندس
مهدی دهقانی و جناب آقای مهندس محمد رفیعیان به عنوان نفرات منتخب چهارمین دوره جایزه مدیر پروژه جوان برتر سال
در سطح ملی ،معرفی شدند.
در ادامه فرآیند این جایزه در بخش جهانی ،نفرات راه یافته به مرحله نهایی ارزیابی و رده بندی ملی ،برای حضور در جایزه بین
المللی  ،2022-YPMYتا نیمه اردیبهشت ماه  1401فرصت خواهند داشت براساس گزارش بازخورد داوران ملی ،اقدام به بارگذاری
اظهارنامههای بهبودیافته خود در پلتفرم  IPMAنمایند .ارزیابی و معرفی نفرات برتر بین المللی ،در بازه زمانی خرداد ماه تا اوایل
تیر ماه  1401صورت خواهد گرفت.

ثمین دلفی
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ایران در اولین حضور خود 
در
مسابقه  ،PMC

فینال جهانی
در جایگاه سوم ایستاد

جواد زمانی

مــرحــلــه فــیــنــال جهانی

مسابقه قهرمانی مدیریت

پـــــروژه  2021در بیستم

شهریورماه سال  1400و با

حضور نمایندگانی از 13
کشور در صربستان برگزار ،و

نماینده ایران در این رویداد

که به خاطر شیوع کرونا ،به

صورت هیبریدی برگزار شد،

توانست رتبه سوم جهانی را
کسب نماید.

¹پس از اعالم نتایج مرحله فینال ملی ،تیم
دانشگاه تــهــران متشکل از آقــای محمدرضا
فاضلیان(کاپیتان) ،خانم فائزه معزی ،خانم
فرناز رازمندی و آقای امیرصادق صداقت ،به
عنوان نماینده ایران به مرحله فینال جهانی راه
یافت .کمیته مسابقه قهرمانی مدیریت پروژه
شبکه اعضای جوان با حمایت شورای مرکزی
و انجمن مدیریت پروژه ایران ،عالوه بر مذا کره
با آقای مهندس خرمی راد و برگزاری جلسات
انالین حل مسئله به منظور باال بردن آمادگی
نماینده ایـ ــران ،اق ــدام بــه هماهنگی جهت
تخصیص فضایی ب ــرای افــزایــش هماهنگی
هــرچــه بیشتر شــرکــت کنندگان مسابقه ،در
ساختمان انستیتو مهندسی نفت نمود.

¹در گــام نخست ،ایــن دوره از مسابقات و
طبق برنامهریزیهای صورت گرفته ،تیمهای
شرکتکننده طــی یــک جلسه توجیهی ،به
فرا گیری نحوه کار با نرمافزار مسابقه پرداختندو
در پایان جلسه ،به پرسشهای مختلف درباره
مسابقه ،توسط تیم برگزاری پاسخ داده شد .در
ادامه شرکت کنندگان ،به صورت آنالین ارتباط
خود را با نماینده حامی مسابقه برقرار و پس از
توضیحات تکمیلی رأس ساعت  11صبح مرحله
اصلی مسابقه شــروع شــد .در مرحله فینال
مسابقه قهرمانی مدیریت پ ــروژه()PMC2021
شرکت کنندگان میبایست بــه عــنــوان مدیر
پروژه به مسائل مختلفی از جمله زمانبندی،
مدیریت جلسات ،مدیریت ریسکها ،هزینهها

و ..مرتبط با پروژه شبیهسازی شده در محیط
نرمافزار مسابقه که توسط حامی طراحی شده
بود پرداخته و امتیاز خود را از لحاظ  5شاخص
کیفیت ،زمان ،هزینه ،انگیزش و ریسک ارتقا
دهند .در نهایت بعد از گذشت  4ساعت از
ش ــروع آزم ــون وقــت بــه اتــمــام رســیــد و پــس از
استراحتی کوتاه ،نماینده حامی فینال جهانی
مسابقه PMC2021با توجه به امتیازات کسب
شــده تیمهای شرکتکننده ،تیمهای برتر را
معرفی نمود که تیم دانشگاه تهران به عنوان
نماینده ایران در اولین حضور خود در فینال
ایــن مسابقات ،موفق بــه کسب مقام سوم
جهانی شد.
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مهتاب
بکاه

مصاحبه با

مهندس هادی سعادتی،

مدیر پروژههای شرکت EIED
¹کمیته روابط عمومی شبکهی اعضای جوان
انجمن مدیریت پــروژه ایــران در راستای تکریم
از اسپانسر و حامیان روی ــداده ــای مختلف و
پس از هماهنگیها و برنامهریزیهای صورت
گرفته بــا مهندس هــادی سعادتی مدیر طرح
پــروژههــای کنگان شرکت طراحی و مهندسی
صنایع انرژی( ،)EIEDبهعنوان حامی چهارمین
گــردهــمــایــی ج ــوان ــان مــدیــریــت پ ـ ــروژه ایـ ــران،
مصاحبه اختصاصی ترتیب دادن ــد .مهندس
هادی سعادتی با اشاره به اینکه شرکت طراحی

و مهندسی صنایع انــرژی عــاوه بر ایفای نقش
مهندسی ،اجرای بسیاری از پروژهها بهصورت
 EPCرا نیز بر عهده دارد ،یکی از سود آورترین
مجموعه اویک ( )OIECنیز به شمار میآید .در
خالل گفت وگو نیز ،جناب مهندس سعادتی با
ارائه توضیحات کاملی به توصیف فعالیتهای
ای ــن شــرکــت از زوای ـ ــای مختلف بـ ــرای عموم
مخاطبان پرداختند و به این موضوع نیز اشاره
نمودند که شرکت  EIEDدر تمامی زمینههای
مرتبط نفت ،گاز و پتروشیمی از طراحی مفهومی

و مطالعات اقتصادی تا طراحی مهندسی پایه
تفصیلی فعالیت دارد .جناب مهندس سعادتی
در انتهای مصاحبه و پــاســخ بــه سـ ــؤاالت ،نیز
نکات بسیار ارزشمندی در رابطه با تجربهی
شخصی خود در حوزهی مدیریت پروژه و توسعه
فردی مطرح نمودند که به عالقهمندان توصیه
میشود برای مطالعه و آ گاهی بیشتر از جزئیات
مصاحبه به سایت شبکه اعضای جوان انجمن
مدیریت پروژه ایران مراجعه نمایند.

برای مشاهده کامل گفت وگو میتوانید به آدرس
 https://b2n.ir/m79518مراجعه کنید.

18
18

خبرنامه شبکه اعضای جوان
انجــمن مدیـریت پ ــروژه ای ــران

IPMA | Young Crew Iran

شماره  | 8سال چهارم | بهار 1401

آشنایی با

علی نعمتی

اعضای شورای مرکزی در دوره چهارم
شورای مرکزی شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه تا سال  ،1400سه دوره پشت سرگذاشت و از فروردین ماه  1401نیز ،دوره چهارم خود را
آغاز کرد .ضمن سپاس و قدرانی از تالشهای آقایان مهندس علی احدی و مهندس علیرضا سیاوش پور و بعد از معرفی نفرات جدید از سوی رئیس
شبکه اعضای جوان به هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران جهت بررسی و اخذ تاییدیههای الزم ،مطابق با اساسنامه یانگکرو ،اعضای
شورای مرکزی شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران مشخص گردیدند که اسامی آنها به شرح ذیل میباشد.
جناب آقای نوید فتحی؛ رئیس شبکه اعضای جوان
جناب آقای آرش مهدی پور آراسته؛ رئیس کمیته GeCCo
سرکارخانم ثمین دلفی؛ رئیس کمیته YPMY
جناب آقای امیرحسین سرسنگی؛ رئیس کمیته PMC
جناب آقای امیرحسین سلطانی نیا؛ رئیس کمیته ورکشاپ
سرکارخانم مهتاب بکاه؛ رئیس کمیته مدیریت دانش

جناب آقای علی بیدهندی؛ رئیس کمیته بین الملل
سرکارخانم سحرناصری؛ رئیس کمیته توسعه پایدار
جناب آقای علی نعمتی؛ رئیس کمیته روابط عمومی
سرکارخانم کتایون خوشبخت؛ رئیس کمیته عضویت
سرکارخانم شهرزاد پیشیار؛ دبیر شورای مرکزی

شورای مرکزی شبکه اعضای جوان
انجمن مدیریت پروژه ایران

نوید فتحی

آرش مهدی پور آراسته

رئیس شبکه اعضای جوان

رئیس کمیته GeCCo

امیرحسین سلطانی نیا

مهتاب بکاه تمیجانی

رئیس کمیته ورکشاپ

رئیس کمیته مدیریت دانش

ثمین دلفی اهوازی

رئیس کمیته YPMY

علی بیدهندی

رئیس کمیته بین الملل

امیرحسین سرسنگی

رئیس کمیته PMC

سحر ناصری

رئیس کمیته توسعه پایدار

جهت آشنایی با اعضاء شورای مرکزی و مشاهده
سوابق و رزومه آنان ،میتوانید به ادرس اینترنتی
 http://yc.ipma.ir/3095-2مراجعه کنید.
علی نعمتی

رئیس کمیته روابط عمومی

کتایون خوشبخت

رئیس کمیته عضویت

شهرزاد پیشیار

رئیس شورای مرکزی
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