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فرم تقاضانامه
دهمین دوره جایزه ملی مدیریت پروژه ایران سال 1399-1400

مقدمه
در اواخر سده بیستم، انجمن بین المللی مدیریت پروژه )IPMA 1(، مدل تعالی پروژه )PEM 2( را برای ارزیابی پروژه های مدعی سرآمدی 
مطرح نمود و از سال 2002 آنرا به عنوان معیاری برای ارزیابی این نوع پروژه ها، به دنیای مدیریت پروژه ارائه داد. فرآیند ارزیابی و اعطاء 
کردن و بالندگی دانش مدیریت پروژه و  گسترش، نهادینه  جایزه  بین المللی تعالی پروژه، از همان ابتدا به عنوان ابزاری بسیار مؤثر برای 
گرفت. فرآیند جایزه از یک  کشورهای پیشرفته و در حال توسعه قرار  تشویق به التزام عملی به این دانش در اجرای پروژه ها مورد توجه 
کشورهای مختلف، باعث پویایی  کرد و از سوی دیگر در تعامل با جوامع مدیریتی  کمک  گسترش دانش مدیریت پروژه در جهان  سو به 
گردید. سپس با توجه به دریافت بازخوردها از جوایز ملی و دست اندرکاران جایزه بین المللی در سال 2016 با درنظر   PEM و تکامل مدل
گرفتن موضوعات مهم جدیدی نظیر پایداری و محیط زیست، تغییراتی در نسخه قبلی اعمال و نسخه جدید تحت عنوان مدل مبنای 

تعالی پروژه PEB 3 توسط این انجمن منتشر شد. 

انجمن مدیریت پروژه ایران، 3 سال بعد از شروع فعالیت خود یعنی در سال 1388 به اهمیت این فرآیند و اثر آن در حوزه مدیریت پروژه 
کنون در هشت دوره بر اساس مدل PEM و در دور نهم بر اساس مدل PEB  ارزیابی نمود  و از سال 1398 به ارزیابی  کرده و تا کشور توجه 

پروژه ها بر اساس مدل PEB می پردازد. 

کنون انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان یکی از فعال ترین اعضای انجمن بین المللی مدیریت پروژه، در حال اجرای دوره دهم این  هم  ا
جایزه در سال 1400-1399 بر اساس مدل PEB می باشد. ضروری است متقاضیان شرکت در این جایزه، پس از مطالعه ی دقیق این فرم، 
صفحات 6 الی 8 را تکمیل و به همراه فیش بانکی مربوط به هزینه ثبت نام، به آدرس دبیرخانه انجمن مدیریت پروژه ایران ارسال نمایند. 

)International Project Management Association )IPMA  -1
)Project Excellence Model )PEM -2

)Project Excellence Baseline )PEB -3
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دسته بندی پروژه ها. 1

دسته  سه  در  پروژه  مدیریت  المللی  بین  انجمن  مشابه  پروژه،  مدیریت  ملی  جایزه  فرآیند  در  شرکت کننده  پروژه های 
پروژه های متوسط، پروژه های بزرگ و ابر پروژه ها طبق معیارهای جدول زیر دسته بندی می شوند. هر پروژه با توجه به 
ویژگی های خود می تواند در یکی از این دسته ها در فرآیند شرکت نماید. انجام ارزیابی ها و اعطاء جوایز برای هر دسته 
انجمن  توسط  شده  ارائه  اطالعات  اساس  بر  کاندیدا،  پروژه های  نهایی  دسته بندی  گرفت.  خواهد  صورت  مجزا  بطور 

کمیته جایزه انجام خواهد شد.  مدیریت پروژه و بنا به تصمیم 

ابر پروژه هاپروژه های بزرگپروژه های متوسطمعیار

حداقل 24 ماهحداقل 12 ماهحداقل 12 ماهزمان

بیشتر از 200 میلیون یورو 50 تا 200 میلیون یوروتا 50 میلیون یوروبودجه

 معادل ریالی بودجه بر اساس قیمت مرجع ارز محاسبه می شود. 

الزامات پروژه داوطلب . 2

که توسط هر یک از بخش های دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی  کلیه پروژه های عمرانی، صنعتی، زیربنایی، خدماتی و... 
ج از کشور انجام شده یا در حال انجام باشند، در صورت محقق نمودن الزامات زیر می توانند متقاضی  کشور در داخل یا خار

شرکت در فرآیند جایزه باشند 

که انجمن محق به استفاده از اظهارنامه ارائه شده توسط . 1 اطالعات پروژه محرمانه نبوده و قابل انتشار باشد. شایان ذکر است 
کاوی و... ( بعد از اتمام فرایند ارزیابی خواهد بود.  کالس های آموزشی، مطالعات بهینه  پروژه )برای 

حداقل تیم اجرایی پروژه در سازمان داوطلب 20 نفر بوده باشد. . 	
کثر دو سال قبل از ارسال تقاضانامه به اتمام رسیده باشد و یا دارای پیشرفت فیزیکی )واقعی( باالی 90% در زمان . 3 پروژه طی حدا

که نتایج حاصل از انجام پروژه از دیدگاه ذینفعان و مشتری پروژه قابل ارزیابی باشد.  گونه ای  تحویل اظهارنامه باشد به 

برنامه زمانبندی دور دهم جایزه ملی مدیریت پروژه. 3

زمانعنوان فعالیتردیف

تا 22 فروردین 1400آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در دور دهم جایزه ملی1

تا 15 اردیبهشت 1400آموزش اظهارنامه نویسی برای نمایندگان پروژه های داوطلب	

تا 15 تیر 1400تدوین و ارائه اظهارنامه به دبیرخانه جایزه توسط پروژه های داوطلب3

4)Site Visit( 15 مهر 1400بازدید از پروژه

18 آبان 1400اعالم نتایج نهایی5
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هزینه  ثبت نام در فرآیند جایزه. 4

هزینه  ثبت نام پروژه ها مشتمل بر پوشش هزینه های ذیل خواهد بود
 آموزش تیم های ارزیابی«

 برگزاری دوره های اظهارنامه نویسی برای پروژه های متقاضی«

 هزینه های دبیرخانه جایزه و باالسری انجمن مدیریت پروژه«

 انجام فرآیند ارزیابی پروژه توسط تیم ارزیابی و هیأت داوری«

کاندیدا« گزارش بازخورد ارزیابی به پروژه های    تهیه و ارایه 

 معرفی و اعطاء جایزه به پروژه های برتر در مراسم روز ملی مدیریت پروژه«

تبصره: کلیه هزینه های مرتبط با بازدید تیم ارزیابی از محل کارگاه و دفاتر مدیریتی پروژه، )شامل ایاب و ذهاب، 
اسکان و پذیرایی( بر عهدۀ سازمان متقاضی می باشد. 

هزینه ثبت نام پروژه ها در فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه بر اساس دسته بندی نوع پروژه بوده و مطابق جدول زیر خواهد بود. 

هزینه ثبت نام )	(بازه )	()€m(دسته بندی پروژه هاردیف

1
کوچک و متوسط

15  میلیون تومانکمتر از 10

25  میلیون توماناز 10 تا 50 2

3
بزرگ

30  میلیون توماناز 50 تا 100

50  میلیون توماناز 100 تا 4200

5
ابر )مگا(

80  میلیون توماناز 200 تا 500

100 میلیون تومانبیش از 6500

که به صورت مستمر به تعالی متعهد بوده و چند سال متوالی در فرایند جایزه شرکت  ج نهادن به سازمان هایی  به منظور ار
که به ترتیب برای سال های دوم و  نمود ه اند، مبلغی بعنوان تخفیف استمرار شرکت در این فرایند در نظرگرفته شده است 

سوم و چهارم، 10، 15، و 20 درصد می باشد. 

که پس از ثبت نام قطعی انصراف  خود را از شرکت در فرآیند جایزه اعالم نمایند تا قبل از برگزاری دوره  تبصره متقاضایانی 
برگزاری دوره  از  انصراف پس  برگشت نخواهد بود. چنانچه اعالم  نام قابل  اظهارنامه نویسی باشد 20درصد هزینه ثبت 

کل هزینه ثبت نام قابل برگشت نخواهد بود.  اظهارنامه نویسی باشد 

جهت قطعی شدن فرایند ثبت نام ضروری است صفحات 6 الی 8 از تقاضانامه حاضر تکمیل و پس از امضاء و مهر سازمان 
به همراه فیش واریزی وجه ثبت نام به حساب شماره 261655640 به شماره شبا )IR060180000000000261655640( بنام 
انجمن مدیریت پروژه ایران نزد بانک تجارت شعبه زرتشت ولیعصر )کد 308( به دبیرخانه انجمن مدیریت پروژه ارسال شود. 
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ارسال  اظهارنامه . 5

پس از ارسال تقاضانامه تکمیل شده به دبیرخانه جایزه، ضروری است متقاضی بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده، 
اظهارنامه 35 صفحه ای از پروژه خود را بر طبق معیارهای تعریف شده در مدل مبنای تعالی پروژه )PEB( -که در یک دوره 
آموزشی نیز توسط انجمن به متقاضیان آموزش داده خواهد شد- به زبان فارسی تهیه و همراه با نامه رسمی به دبیرخانه 
جایزه ملی مدیریت پروژه در دو نسخه الکترونیکی بر روی لوح فشرده )PDFوword ( ارسال نماید. الزم به ذکر است تهیه 
و تکمیل اظهارنامه ای مطابق با معیارهای مدل تعالی پروژه، فرآیندی تخصصی و زمان بر است و سازمان های متقاضی 

کیفیت و درخور پروژۀ خود را در نظر داشته باشند.  می بایست تمهیدات الزم برای تهیه اظهارنامه ای با

دبیرخانه جایزه .  

بزرگراه جالل آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساختمان  از  باالتر  امیرآباد شمالی،  تهران، خیابان 
کد پستی1439957131 انستیتو مهندسی نفت، طبقه همکف، انجمن مدیریت پروژه ایران 

  تلفن   88229406 
 www. award. ipma. ir  سایت  

award@ipma. ir  ایمیل  
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نام پروژه 

نام التین پروژه 

نام مدیر پروژه  

نام سازمان  

نام التین سازمان 

جایگاه سازمان متقاضی )کارفرما، پیمانکار، مدیریت
 پیمان، مشاور( 

آدرس 

کد پستی  
 

صندوق پستی 

نام نماینده رابط سازمان با دبیرخانه 

تلفن )ذکر یک شماره ثابت و یک شماره همراه الزامی است(

   
 ایمیل 

کس  فا
 

نشانی نماینده رابط )در صورتیکه با آدرس فوق الذکر متفاوت باشد ذکر شود( 

فرم تقاضانامه.  

اطالعات متقاضی.  .1

آدرس 

کد پستی 

صندوق پستی 

نام مدیر ارشد در سازمان پروژه  

سمت 

تلفن 

ایمیل  

کس   فا
 

کارفرما/ تامین کننده مالی پروژه نام 
  

کارفرما نام مدیر ارشد/ مدیر پروژه 
  

آدرس 

کد پستی 
                                                        

صندوق پستی 

تلفن 
 

ایمیل  
  

کس  فا
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اطالعات پروژه.  .2
زمان قراردادی پروژه )ماه(؟   

بودجه قراردادی پروژه ریالی )میلیون ریال(؟  

بودجه قراردادی پروژه ارزی )یورو(؟   

تعداد افرادی که در پروژه بصورت مستقیم در سازمان متقاضی مشارکت داشته اند؟   

کارگاه های )سایت های( اجرایی پروژه    محل 

نام پیمانکاران اصلی داخلی و خارجی   

کدام دسته قرار دارد؟  با توجه به دسته بندی تعریف شده برای پروژه ها )متوسط، بزرگ و ابر پروژه ها(، پروژه شما در 
  

آیا سازمان عضو حقوقی انجمن مدیریت پروژه ایران می باشد؟ 

در صورت عضویت حقوقی، تاریخ شروع عضویت را ذکر نمایید. 

که برای داوطلبین جهت نگارش اظهارنامه )و بصورت رایگان(  آیا سازمان شما تمایل به شرکت در دوره  آموزشی انجمن 
سازماندهی می شود دارد؟ 
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شرح مختصر  پروژه )حداکثر در 150 کلمه(.  .3

بیانیه تعهد سازمان متقاضی.  .4
که پروژۀ معرفی شده در تقاضانامۀ حاضر، مطابق  به نمایندگی از تیم مدیریت پروژه و سازمان متقاضی، تایید می شود 
الزامات ذکر شده توسط انجمن مدیریت پروژه ایران برای شرکت در دهمین دور فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه بوده و 
که مطابق با برنامه  کامال صحیح و درست می باشد. همچنین تأیید می شود  ج در این تقاضانامه  تمامی اطالعات مندر
زمان بندی دور دهم جایزه، از آمادگی الزم برای تهیه و تدوین اظهارنامه ی پروژه خود مطابق با مدل PEB و همچنین 

ارائه اطالعات مورد نیاز تیم های ارزیابی در زمان بازدید از پروژه برخوردار هستیم. 

نام و نام خانوادگی مدیر پروژه         نام و نام خانوادگی مدیر ارشد سازمان

تاریخ و امضاء           تاریخ و امضاء
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