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 A رتبه  با  ایــران  پــروژه  مدیریت  علمی  انجمن 
تحقیقات  علوم،  وزارت  انجمن های  میان  در 
که  اســت  دولــتــی  غیر  نهاد  تنها  آوری،  فــن  و 
پروژه  مدیریت  حرفه  و  دانش  تا  دارد  تالش 
را در کشور توسعه دهد. بدین منظور در طی 
سالیان متمادی و با بهره گیری از همکاری اکثر 
متخصصین و دست اندرکاران مدیریت پروژه 
کشور از بدو تاسیس تاکنون اقدام به تدارک  
بنایی  زیـــر  و  اجـــرایـــی  تسهیالتی  و  ــات  ــدم خ
مختلف در این عرصه نموده است تا موجبات 
در  نماید.  فــراهــم  را  عالی  هــدف  ایــن  تحقق 
مختصر  توضیحات  بــا  مــذکــور  خــدمــات  ادامـــه 
ــه مــی گــردد. شــرح کــامــل ایــن توضیحات  ارائـ
ایــران پـــروژه  مــدیــریــت  انجمن  وبــســایــت   در 

 www. ipma. ir  قابل دسترس می باشد.

ــهیالت  ــات، تس ــرح خدم ش
و رویدادهــای  انــجـــمــــن 
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عضویت  .  
انجمن .  .  حقیقی  اعضای  بعنوان  افراد  پذیرش 

شامل: 
ــدارک . 1 مـ دارای  کــه  مــتــقــاضــیــانــی  مــیــان  از  اصــلــی:  اعــضــای 

دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر در رشته های مدیریت 
سال   3 بعالوه  رشته ها  همان  کارشناسی  یا  و  مهندسی  یا 
از  پس  باشند،  داشته  پــروژه  مدیریت  با  مرتبط  کار  سابقه 
انجمن  سایت  در  اطالعات  تکمیل  و  عضویت  حق  پرداخت 

پذیرفته می شوند. 
در . 	 را  خــود  اطالعات  و  عضویت  حق  که  متقاضیانی  کلیه  وابسته:  اعضای 

سایت انجمن تکمیل کرده باشند. 
مقاطع . 3 تمامی  در  رشته ها  تمامی  دانشجویان  کلیه  دانشجویی:  اعضای 

عضویت  حق  پرداخت  و  انجمن  سایت  در  اطالعات  تکمیل  از  پس  تحصیلی 
اختصاصی

اعضای دانش آموزی: کلیه دانش آموزان دبیرستانی )دوره دوم( عالقمند، . 4
پس از تکمیل اطالعات در سایت انجمن و پرداخت حق عضویت اختصاصی

پذیرش سازمان ها و شرکت ها بعنوان عضو حقوقی: .  . 
هر شرکت یا سازمان فعال یا عالقمند به حوزه مدیریت پروژه می تواند با معرفی 
را داشته  نماینده )کسی که شرایط عضویت اصلی-حقیقی  بعنوان  فرد خبره  یک 
باشد( و پرداخت حق عضویت مربوطه به عضویت حقوقی انجمن برگزیده شود. 
نماینده مذکور بعنوان عضو اصلی انتخاب شده و رای آن سازمان در مجامع انجمن 
عضویت  نفیس  تندیس  حقوقی  اعضای  به  شد.  خواهد  اعمال  ایشان  طریق  از 
انجمن  اغلب خدمات  اعطا گردیده و مشمول تخفیفات و تسهیالت در  انجمن  در 

می گردد. 
توضیح:

تنها تفاوت اعضای اصلی با سایر اعضا، داشتن حق رای در مجامع عمومی بوده و 
کلیه خدمات انجمن برای تمامی انواع اعضای حقیقی یکسان می باشد. 
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خدمات به اعضا شامل: .  . 
اعطای تخفیفات چشمگیر )در مجموع بیش از هزینه عضویت( به اعضا برای . 1

حضور در همایش ها، دوره های آموزشی، گواهینامه ها، جوایز، مسابقات و 
قالب رویدادهای متنوع انجمن

	 .IPMA عضویت توامان در انجمن جهانی مدیریت پروژه
یا . 3 )وبینار  روزه  نیم  آمــوزش هــای  و  آموزشی  الیوهای  نشست ها،  بــرگــزاری 

حضوری( رایگان
ایجاد امکان شبکه سازی برای اعضا و بهره مندی از مزایای این شبکه ها. 4
امکان اشتراک گذاری نیازها و خدمات قابل ارائه میان اعضا از قبیل اشتغال . 	

و... 
طرح ریزی و برگزاری بازدیدها و برنامه های گروهی. 	
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آموزش .  
ــش .  .  ــوزه دان ــات، مــدیــریــت آمـــوزش هـــای حـ ــدم ــام خ ــج ان

زیر  مــوارد  شامل  که  بزرگ  سازمانهای  برای  پــروژه  مدیریت 
می باشد: 

انتخاب مشاوره طراحی آموزشی و نظارت بر انجام آن. 1
ــی طــراحــی شــده . 	 ــوزش ــای آم ــ ــدرس دوره هـ انــتــخــاب مـ

توسط مشاور و یا سایر نیازهای طرف قرارداد)از میان 
تایید  و  ارزیابی  فرآیند  که  انجمن  آموزشی  همکاران 

ایشان مستمرا انجام می شود(
نظارت بر کیفیت علمی برگزاری دوره آموزشی. 3
ارزشیابی عملکرد مدرس. 4
نظارت بر آزمون و ارزیابی علمی دانش ورزان دوره. 	
صدور گواهینامه دوره برای شرکت کنندگان. 	
انجام سایر خدمات مورد توافق در این بخش در قرارداد فی مابین. 	

مشاوره در انتخاب مدرس دوره آموزیش.  . 
همفکری و مشاوره دوره آموزشی مورد نیاز از حیث عنوان و سیالبس های آموزشی. 1

ارزیابی و انتخاب مدرس مناسب با بهترین قیمت و کیفیت. 	
نظارت بر برگزاری دوره و ارزیابی دانش ورزان. 3
صدور گواهینامه آموزشی. 4

در اختیار قراردادن لیست مدرسین و همکاران آموزیش .  . 
)رایگان(

طراحی و برگزاری دوره های ویژه تخصیص و بلند مدت .  . 
آموزیش که مطابق با توافق انجام خواهد شد. 

)که .  .  ویــژه  تخصیص  کارگاههای  و  ــا  دوره ه برگزاری 
توسط همکاران آموزیش ارائه نمی گردد(

 این دوره ها می تواند به تقاضای سازمان ها برگزار گردد. 
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خدمات مشاوره حرفه ای.  
خدمات مشاوره قراردادی، داوری و ادعا )Claim( به افراد .  . 

و سازمانهای پروژه محور توسط متخصصین مجرب و قانونی
ارائه خدمات مشاوره در امور مذاکره، طراحی، تدوین و انعقاد قراردادهای . 1

داخلی و خارجی براساس الگوهای معتبر مربوطه
و . 	 اختالفات  فصل  و  حل  اختالف،  مدیریت  امــور  در  مشاوره  خدمات  ارائــه 

شروط داوری و تنظیم اسناد و لوایح مربوطه
ارائه خدمات مشاوره در امور مدیریت ادعا )Claim(، حل و فصل اختالفات . 3

مرتبط با ادعا و تنظیم اسناد و لوایح مربوطه

و .  .  کارشناسان  بــه  مــربــی گــری  خــدمــات  و  منتورینگ 
متخصصین مدیریت پروژه

ارائه این خدمات به منظور توانمندسازی در کارراهه مدیریت پروژه و ایجاد امکان 
دستیابی به دانش و تجربه متخصصین تراز اول کشور در زیر حوزه های مدیریت پروژه 
تعریف شده است. کارشناسان و عالقمندان دانش و حرفه مدیریت پروژه به منظور 
طریق  از  می توانند،  خــود  تجربی  و  علمی  نیازهای  به  تخصصی  و  سریع  دستیابی 
درخواست منتور، نسبت به برگزاری جلسات خصوصی و گروهی برای توسعه فردی، 

درک مسائل و رفع مشکالت مشخص خود از این خدمات انجمن بهره مند گردند. 
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گواهینامه های حرفه ای.  
گواهینامه بین المللی مدیریت پروژه   سطحی:.  . 

A/B/ گواهینامه حرفه ای مربوط به مدیران پروژه می باشد که در 4 سطح مختلف 
C/D ارائه می گردد: 

  .A سطح
مدیران سبد پروژه ها: گواهینامه ی سطح A در هر سه حوزه ی پروژه، طرح و سبد 
پروژه صادر می گردد. در این سطح، فرد متقاضی باید در 	1 سال اخیر دارای حداقل 
در  را  پــروژه ی بسیارپیچیده  پــروژه، طرح و سبد  تجربه ی مدیریت در یک  	 سال 

سطح استراتژیک دارا باشد. 

  . B سطح
مدیران پروژه های پیچیده: گواهینامه ی سطح B در هر سه حوزه ی پروژه، طرح و 
سبد پروژه صادر می گردد. در این سطح، فرد متقاضی باید در 8 سال اخیر دارای 
حداقل 	 سال تجربه ی مدیریت در یک پروژه، طرح و سبد پروژه ی پیچیده را دارا 

باشد. 

  . C سطح
مدیران پروژه: گواهینامه ی سطح C صرفا در حوزه ی پروژه صادر می گردد. در این 
اخیر دارای حداقل 3 سال تجربه ی مدیریت  باید در 	 سال  سطح، فرد متقاضی 
باید 	  متقاضی  این سطح  در  باشد.  دارا  را  پیچیده  نسبتًا  پــروژه ی  پــروژه در یک 

مرحله را طی نماید. 

  . D سطح
پایین ترین سطح  D  که  در سطح  پــروژه:  ریــزان  برنامه  پــروژه و  دستیاران مدیر 
در  شرکت  بــرای  کــاری  تجربه ی  پیش نیاز  هیچگونه  می باشد؛   ICB گواهینامه ی 
این  شایستگی   	8 از  فرد  دانــش  صرفًا  و  نداشته  وجــود  گواهینامه  اخذ  مراحل 
استاندارد طی یک آزمون کتبی )تستی و تشریحی( مورد ارزیابی  قرار می گیرد. فرد 
باید بتواند نشان دهد که 80 درصد دانش شایستگی های این استاندارد را دارا 

می باشد. 
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گواهینامه مشاوران، مربیان و آموزش دهندگان: .  . 
از  تبعیت  به  ایران  پروژه  مدیریت  انجمن  سطحی  سه  المللی  بین  گواهینامه های 
و  مربیان  و  مشاوران  توانمندی  دادن  نشان  برای  پروژه  مدیریت  جهانی  انجمن 

آموزش دهندگان )CCT( تعریف شده است؛ این سطوح عبارتند از: 

  . A سطح
مشاور و مربی عالی )استراتژیک( در مدیریت پروژه )CECC(  و آموزش دهنده 

 :)CET( در مدیریت پروژه )عالی )استراتژیک
گواهینامه ی سطح A برای مشاوران، مربیان و آموزش دهندگانی با تخصص عمیق 
این  در  می گردد.  صادر  پــروژه  مدیریت  در  درگیر  گروه های  یا  افــراد  برای  وسیع  و 
سطح، فرد متقاضی باید در 8 سال اخیر دارای حداقل 	 سال سابقه کار با00	1 

ساعت کاری در سطح استراتژیک در این زمینه باشد. 

  . B  سطح
در  ارشــد  آموزش دهنده  )CSCC(و  پــروژه  مدیریت  در  ارشــد  مربی  و  مشاور   

 :)CST( مدیریت پروژه
گواهینامه ی سطح B برای مشاوران، مربیان و آموزش دهندگانی با تخصص عمیق 
برای افراد یا گروه های درگیر در مدیریت پروژه صادر می گردد. در این سطح، فرد 
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متقاضی باید در 	 سال اخیر دارای حداقل 3 سال سابقه کار با 1000 ساعت کاری 
در این زمینه باشد. 

  . C سطح
پروژه   مدیریت  در  آموزش دهنده  و   )CCC( پروژه  مدیریت  در  مربی  و  مشاور 

 :)CT(
تخصص  با  دهندگانی  ــوزش  آم و  مربیان  مــشــاوران،  بــرای   C سطح  گواهینامه ی 
این  در  می گردد.  صادر  پــروژه   مدیریت  در  درگیر  گروه های  یا  افــراد  برای  متوسط 
با 00	  کار   اخیر دارای حداقل 	 ماه سابقه  باید در 3 سال  سطح، فرد متقاضی 

ساعت کاری در این زمینه باشد. 

گواهینامه دلتا: .  . 
گواهینامه IPMA Delta با هدف ارزیابی و تعیین میزان شایستگی سازمانهای پروژه 
محور، توسط انجمن جهانی مدیریت پروژه تعریف و در ایران نیز این گواهینامه بین 

المللی توسط انجمن مدیریت پروژه ایران  اعطا می شود. 
از آنجائیکه این گواهینامه از 3 ضلع تشکیل می گردد، دلتا نامیده می شود. . 1

ضلع O برای ارزیابی سازمان؛ ضلع P برای ارزیابی پروژه های سازمان و ضلع 
I برای ارزیابی افراد سازمان می باشد. 

P بصورت خود اظهاری بوده و اظهارنامه های ارزیابی توسط . 	 I و  بخش های 
سازمان تکمیل می شود. بخش پروژه ها بر مبنای مدل PEB و بخش افراد بر 

اساس مدل ICB مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
بخش O که مربوط به ارزیابی شایستگی و توانمندی های سازمان در تحقق . 3

مدیریت پروژه است، توسط ارزیابان صاحب صالحیت انجمن مدیریت پروژه 
سازمانی  شایستگی  راهنمای  مبنای  بر  بخش  این  می گردد.  سنجیده  ایــران 

)OCB( مورد سنجش قرار می گیرد. 
پنج . 4 به  را  پروژه ها  IPMA Delta شایستگی سازمانی در مدیریت  گواهینامه 

کالس شایستگی تقسیم می کند. 
انجام این ارزیابی ها می تواند حلقه های ضعیف در شایستگی مدیریت پروژه . 	

کمک  سازمان  کلیدی  توسعه  زمینه های  شناسایی  به  و   نموده  آشکار  را 
را  روشنی  توصیه های  می تواند  ارزیابی  این  نتایج  همچنین  نماید.  شایانی 

برای حوزه های قابل بهبود ارائه نماید. 
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جوایز، مسابقات و رقابت ها .  
جایزه ملی مدیریت پروژه: .  . 

این رقابت ملی که در میان اهل فن به اسکار مدیریت پروژه شهرت یافته است، 
پذیرای تمامی پروژه های عمرانی، صنعتی، زیربنایی، خدماتی، بهداشتی، سینمایی 
و... که توسط هر یک از بخش های دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی کشور در داخل 
یا خارج از کشور انجام شده یا در حال اتمام می باشد. متقاضیانی که عالقمند به 
متقاضی  می توانند  زیر  الزامات  نمودن  محقق  صورت  در  می باشند.  ارزیابی  خود 

شرکت در فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه باشند: 
اطالعات پروژه محرمانه نبوده و قابل انتشار باشد. 	 
حداقل تیم اجرایی پروژه در سازمان داوطلب 0	 نفر بوده باشد. 	 
پروژه طی حداکثر دو سال قبل از ارسال تقاضانامه به اتمام رسیده 	 

باشد و یا دارای پیشرفت فیزیکی )واقعی( باالی 90% در زمان تحویل 
اظهارنامه باشد به گونه  ای که نتایج حاصل از انجام پروژه از دیدگاه 

ذینفعان و مشتری پروژه قابل ارزیابی باشد. 

مزایای شرکت در جایزه ملی مدیریت پروژه. 1
محک دانش و تجربه مجریان در اجرای موفق پروژه	 
آشنایی با معتبرترین استانداردها و روش های ارزیابی پروژه در دنیا	 
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ارزیابی دقیق و گسترده پروژه توسط یک تیم کامال حرفه ای و آموزش 	 
دیده در طی مدت زمان حدود 	 ماه

ایجاد امکان مقایسه عملکرد پروژه با بیش از 80 پروژه ارزیابی شده 	 
کشور در طی 10 سال گذشته

دریافت گزارش بازخورد دقیق از نقاط موفق و قابل بهبود پروژه همراه 	 
با جزئیات الزم

زمینه سازی بهبود فرآیندها و روش ها در اجرای پروژه های آتی	 

فرآیند ارزیابی جایزه: . 	
تحقق  نحوه  تشریح  و  کتبی  اظهارنامه  و  تقاضانامه  ارائــه  با  می تواند  متقاضی 
معیارهای مبنای تعالی پروژه PEB در پروژه خود، جهت کسب جایزه ملی مدیریت 
پروژه ایران اقدام نماید. انجمن در یک فرآیند ساالنه نسبت به تعیین ارزیابان 
نخست  می گیرد.  انجام  مرحله   	 در  ارزیابی  و  نموده  اقدام  پروژه  آن  با  متناسب 
نمرات بر اساس اظهارنامه و تحلیل آن و سپس بر اساس مشاهدات تیم ارزیابی 
از نخبگان صنعت  در هنگام سایت ویزیت انجام می گیرد. تیم ژوری که هر ساله 
و دانشگاه انتخاب می شوند بر اساس استاندارد جهانی PEB ارزیابی های انجام 
جوایز  می گیرند.  نظر  در  پروژه ها  برای  را  متناسب  جوایز  و  نموده  قضاوت  را  شده 
این رقابت ملی، در 4 سطح تندیس زرین )طال(، تندیس سیمین )نقره(، تندیس 
و  بودجه  با  متناسب  پــروژه  می باشد.  تعالی"  به  تعهد  "گواهی  و  برنز(  بلورین) 

مدت اجراء در 3 گروه پروژه های متوسط، بزرگ و مگا ارزیابی می گردند. 

جایزه ملی پژوهش برتر: .  . 
اهداف. 1

شنا سایی و تجلیل از پژوهشگران برتر مراکز پژوهش و فناوری حوزه 	 
مدیریت پروژه در راستای ارتقاء و نهادینه سازی امر پژوهش و توسعه 

در مدیریت پروژه
مدیریت 	  توسعه  راستای  در  پژوهشی  فعالیت های  هدایت  به  کمک 

پروژه به منظور تأمین نیازها و مشکالت صنعت. 
ایجاد انگیزه مضاعف برای اساتید و مدیران مراکز پژوهشی و فناوری 	 

در تعریف و راهبری پژوهش های کیفی در حوزه مدیریت پروژه
گرایش و گروه بندی جایزه. 	

رقابت و اعطای نشان پژوهشگر برتر در دو دسته »پژوهش صنعتی« و »پژوهش 
دانشگاهی« انجام می شود. 
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ملی 	  »جایزه  عنوان  با  پایان نامه  شامل  دانشگاهی  پژوهش  جایزه 
پژوهش دانشگاهی برتر مدیریت پروژه « 

برتر 	  صنعتی  پژوهش  ملی  »جایزه  عنوان  با  صنعتی  پژوهش  جایزه   
مدیریت پروژه« 

در صورت صالحدید کمیته پژوهش و توسعه، سایر راه یافتگان به مرحله نهایی 
که به عنوان برنده انتخاب نشوند، »نشان افتخار برای مشارکت برجسته در حوزه 

پژوهش مدیریت پروژه« به آنها تعلق می گیرد. 
نحوه برگزاری رقابت ها. 3

فرصتی  ایجاد  هم چنین،  و  پژوهش ها  به  بهتر  امتیازدهی  و  ارزیابی  داوری،  برای 
جایزه  برنامه  کنندگان،  شرکت  پژوهشی  نتایج  شنیدن  به  عالقمندان  سایر  برای 

پژوهش به صورت یک رقابت چند مرحله  ای تدوین شده است. 
مرحله مقدماتی: ارائه کلی پژوهش	 
مرحله نیمه نهایی: ارائه کاربردهای پژوهش در دنیای واقعی	 
مرحله نهایی: ارائه پیشنهادها برای پژوهش های آتی	 

قالب  در  افتخار  نشان های  و  پــروژه  مدیریت  برتر  پژوهش  ملی  جایزه  نهایت،  در 
برنامه ای )مجازی یا حضوری( به برندگان اعطا خواهد شد. 
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 .  . :PMYجایزه مدیر پروژه برتر
پروژه  مدیریت  انجمن  توسط  ساالنه   ،)PMY( سال  برتر  پــروژه  مدیر  ملی  جایزه 
ایران میان مدیران پروژه کشور برگزار می شود. این جایزه، یک رقابت فردی میان 
برترینهای مدیریت پروژه در کشور است که از این طریق شناسایی و به صنایع کشور 
و نیز به مسابقات بین المللی مدیران برتر جهان معرفی می گردند. در این مسابقه، 
ارزیابی مدیران پروژه براساس دانش، توانمندی و شایستگی افراد بوده و تعداد، 
موفق  مدیران  ایران  در  نــدارد.  افراد  امتیاز  در  اثری  صنعت  نوع  حتی  و  پیچیدگی 
این  ایران، در  پروژه  انجمن مدیریت  اعالمی  برنامه  پروژه می توانند ساالنه طبق 
رویداد ثبت نام نموده و با بهره مندی از دوره های توجیهی و آموزشی نسبت به 
اظهار موثر دستاوردهای خود اقدام نمایند. پیش نیاز شرکت در این جایزه داشتن 
سن باالی 	3 سال و مدیریت پروژه مورد نظر به میزان حداقل 	 ماه می باشد. 
کرده اند  مطرح  را  خود  خاص  دستاوردهای  آن  در  که  مدیران  این  اظهارنامه های 
توسط داوران خبره، برجسته و کارآمد کشور بررسی شده و پس از مصاحبه، نفرات 
برتر شناسایی و متناسبا "مدال مدیر پروژه برتر" به ایشان اعطاء می شود. جایزه 
به افرادی تعلق خواهد گرفت که بتوانند دستاوردهای برجسته مدیریت پروژه را 

بدون توجه به مقیاس یا تعداد پروژه های اعالم شده ثابت کنند. 
دریافت این جایزه برای متقاضیان می تواند مزایای زیر را نیز به همراه 

داشته باشد: 
شناسایی و معرفی مدیران برتر و کارآمد کشور در اجرای پروژه ها به صنایع . 1

مختلف با هدف ارتقاء و کسب جایگاه بهتر
یک تجربه یادگیری شگفت انگیز و دستاوردی برای به رسمیت شناخته شدن . 	

در سطح بین المللی به عنوان یک مدیر پروژه برتر 
با . 3 مقایسه  در  مدیران  اجرایی  و  علمی  جایگاه  درک  بــرای  حرفه ای  چالشی 

سایرین 
فرصتی منحصر به فرد برای شناخت نقاط قوت و ضعف علمی و حرفه ای )که . 4

بطور محرمانه و در قالب گزارش بازخورد به ایشان اعالم خواهد شد(

جایزه مدیر پروژه برتر جهان: .  . 
معرفی  جهان«  برتر  پروژه  »مدیر  المللی  بین  رقابتهای  به  دوره،  هر  نفرات  برترین 
خواهند شد. انجمن مدیریت پروژه ایران در این مسیر همواره از مدیران متقاضی 
حمایت نموده و با برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی و نیز مشاوره های مربوطه 

ایشان را تا کسب بهترین رتبه های جهانی همراهی خواهد نمود.  
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مسابقات بخش جوانان.  . 
 مسابقات مجازی مدیریت پروژه: .  . . 

مسابقات مجازی ملی )نکو NieCCo (: یک مسابقه مجازی جذاب و هیجان . 1
کنندگان  برگزار می گردد. شرکت  تیمی  برای جوانان است که بصورت  انگیز 
در قالب تیمهای تعیین شده می بایست در مدت 4	 ساعت به پرسش های 
بین  مسابقات  به  مسابقات  این  برتر  نفرات  دهند.  کافی  پاسخ  شده  طرح 
المللی GeCCoمعرفی می گردند. شرکت در دوره های آموزشی طراحی شده 

برای تیمها از مزایای شرکت در این رقابتهاست. 
مـــســـابـــقـــه. 	  :GeCCo ــی  ــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ بـــــیـــــن  مـــــــجـــــــازی   مـــــســـــابـــــقـــــات 

از  یکی  عــنــوان  بــه   GeCCo)Global e-Collaboration Competition( 
ایران است. استعداد یابی،  المللی شبکه اعضای جوان در  محصوالت بین 
رویــداد  ایــن  اصلی  مــوضــوعــات  از  یکی  جــوان  نــیــروهــای  تربیت  و  آمـــوزش 
محسوب می شود. این مسابقه در سطح بین المللی به صورت یک رویداد 
4	 ساعته به صورت تیمی متشکل از 4-6  نفر ازکشورهای مختلف در بستر 
مطالعه  یک  حل  به  می بایست  تیمها  ایــن  مــی شــود.  بــرگــزار  مجازی  فضای 

موردی مدیریت پروژه واقعی بپردازند و... 

 . .  . :)PMC(مسابقات ملی دانشجویان مدیریت پروژه
مسابقات ملی قهرمانی مدیریت پروژه: یک مسابقه ی سه مرحله ای است . 1

که از  مراحل مقدماتی، فینال ملی و فینال بین المللی تشکیل می شود. این 
یک مسابقه دانشجویی بوده و با هدف به اشتراک گذاری دانش و برقراری 
این  در  مــی گــردد.  برگزار  کــار  و  کسب  دنیای  و  آکادمیک  فضای  بین  ارتباط 
می پردازند.  رقابت  به  دانشگاهی  تیمهای  قالب  در  دانشجویان  مسابقه، 
شرکت در دوره های آموزشی طراحی شده برای تیمها از مزایای شرکت در این 
قالب  در  کنندگان  این مسابقه، شرکت  مرحله ی مقدماتی  در  رقابتهاست. 
به  دقیقه   100 در  مسابقه  پورتال  به  ورود  با  نفره،  چهار  الی  سه  تیم های 
تعدادی سوال تستی به زبان انگلیسی پاسخ می دهند. این آزمون از طریق 
سایت YC جهانی، برگزار می شود. 	 تیم برتر در این مرحله به فینال ملی راه 
تیم ها یک چالش مهم در یک  برای  فینال ملی،  پیدا می کنند. در مرحله ی 
پروژه ی واقعی تعریف می شود و تیم برتر بر اساس معیارهای گوناگونی که 
توسط هیئت داوران تعیین می شود، معرفی خواهد شد تا بتواند به عنوان 

تیم ملی مدیریت پروژه دانشجویی ایران در مسابقات جهانی شرکت کند. 
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قهرمانی . 	 المللی  بین  مسابقات 
طرف  از  ساله  هر  پــروژه:  مدیریت 
در  پــروژه  مدیریت  جهانی  انجمن 
برگزار  جهانی  و  ــاره ای  قـ مرحله   	
مسابقات  برگزیدگان  مــی گــردد. 
این  قهرمانی ملی برای شرکت در 
مراحل معرفی می گردند. جذابیت 
ــانـــی و کــســب  ــهـ ــــش جـ ــال یــــک چــ
عناوین معتبر بین المللی، ره آورد 
دنشجویان  بــرای  مسابقات  ایــن 

شرکت کننده خواهد بود. 

 . .  . :)YPMY( مسابقات مدیر پروژه جوان برتر
برتر . 1 جــوان  پــروژه  مدیر  جایزه  ســال:  برتر  جــوان  پــروژه  مدیر  ملی  مسابقات 

می گردد.  اهدا  حرفه ای  و  جوان  پروژه  مدیران  به  ساالنه  صورت  به  سال 
مدیران  شدن  مطرح  زمینه  کشور  جوان  پروژه  مدیر  بهترین  ساالنه  انتخاب 
جوان پروژه در کشور را به عنوان استعدادهای در حال ظهور فراهم نموده 
و فرصت های ویژه ای برای توسعه شغلی و علمی ایشان فراهم می نماید. 
این جایزه افرادی را به رسمیت می شناسد که به شکل مؤثری مهارت خود 
را در زمینه مدیریت پروژه بدون توجه به مقیاس عددی، پیچیدگی ها و یا 
هر مرجع دیگری نشان دهند. این جایزه مختص به مدیران پروژه جوان در 
بازه سنی 18 الی 	3 سال می باشد که حداقل به مدت 	 ماه در پروژه ای 
به عنوان مدیر پروژه فعالیت کرده اند. متقاضیان ابتدا برای جایزه ملی مدیر 
بندی  رتبه  داوری،  از  بعد  تا  می کنند  شرکت  ایــران  سال  برتر  جــوان  پــروژه 
و  المللی  بین  مرحله  در  شرکت  بــرای  ملی  جوایز  برندگان  سپس  و  شوند 
رقابت با مدیران پروژه جوان از سراسر دنیا به عنوان مدیر پروژه جوان برتر 

ایران به انجمن جهانی مدیریت پروژه معرفی خواهند شد. 
مسابقات بین المللی مدیر پروژه جوان برتر سال: برگزیدگان رقابتهای ملی . 	

این مسابقات که ساالنه توسط  رقابتهای جهانی  به  برتر  پروژه جوان  مدیر 
انجمن جهانی مدیریت پروژه IPMA برگزار می گردد معرفی می شوند. مراحل 
مسابقات  ــان  زب کــه  تــفــاوت  ایــن  بــا  ــت،  اس داخــلــی  رقابتهای  مانند  رقــابــت 
جهانی  برای  الزم  زمینه  رقابتها  این  در  شدن  برگزیده  می باشد.  انگلیسی 

شدن یک مدیر پروژه جوان را به خوبی فراهم می نماید. 
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