
 Iran P
roject M

anagem
ent

R
esearch A

w
ard

ت پروژه ایران برگزار مى کند:
انجمن مدیری

چهارمین

ش برتر مدیریت پروژه ایران
دوره جایزه پژوه

نحوه ثبت نام در جایزه
پژوهشگران مى توانند با تکمیل فرم اظهارنامه موجود در 
سایت انجمن مدیریت پروژه ایران (www.ipma.ir) و 
فرم  در  شده  ذکر  مدارك  سایر  همراه  به  آن  ارسال 
اظهارنامه، در فرآیند اعطاى جایزه شرکت نمایند. ارسال 
طریق  از  و  زمان بندى  برنامه  مطابق  مى بایست  مدارك 
 Research-award@ipma.ir ارسال به آدرس ایمیل
صورت پذیرد. ضمناً جهت انجام مراحل ارزیابى و داورى 

مدارك،  همراه  به  مى بایست  شده  دریافت  پژوهش هاى 
تصویر فیش واریز هزینه ثبت نام (به مبلغ مندرج در جدول 
هزینه ثبت نام در جایزه به شماره حساب 261655640 
شبا  شماره  یا  و   308 کد  زرتشت  شعبه  تجارت  بانک 
انجمن  نام  به   IR060180000000000261655640
از  وجه  (پرداخت  گردد  ارسال  نیز  ایران)  پروژه  مدیریت 
طریق درگاه موجود در سایت انجمن نیز امکان پذیر است).

جوایز جایزه
پژوهشگرانى که در یکى از دو دسته جایزه «پژوهش دانشگاهى» یا جایزه «پژوهش صنعتى» شرکت نموده اند، بر 
اساس داورى هاى انجام شده و در صورت کسب حداقل امتیازات الزم، مشمول دریافت یکى از سطوح جوایز (شامل 

تندیس، لوح و تقدیرنامه) مى شوند.

برنامه زمان بندى جایزه 
شروع ثبت نام          1 اسفند 1396

آخرین مهلت ارسال فرم اظهارنامه
                                       30 مهـر 1397

اعالم نتایج و مراسم اعطاى جایزه: همزمان با جشنواره 
مدیریت پروژه ایران      (پاییز/زمستان 97)

فرایند داورى پژوهش هاى دریافتى
توسط  ناشناس  صورت  به  شده  دریافت  پژوهش هاى 
کمیته علمى منتخب متشکل از اساتید مدیریت پروژه 
داورى شده و نتایج داورى، توسط هیات ژورى جایزه 
پژوهش مورد بررسى و تصویب قرار مى گیرد. مدیریت 
فرایند برگزارى جایزه پژوهش برتر، با کمیته اى متشکل 
از اساتید و مدیران صنعتى حوزه مدیریت پروژه تحت 

نام کمیته پژوهش انجمن مدیریت پروژه است.

اعضاى فعلى کمیته پژوهش عبارتند از:

آقاى دکتر سیدحسین
حسینى نورزاد

آقاى دکتر امیرحسین
خامنه

آقاى دکتر
شهرام قبادى

آقاى دکتر
امیر فرجى

آقاى دکتر آرنوش شاکرى
(ریاست کمیته)

ساختمان  تهران،  دانشگاه  فنى  دانشکده هاى  پردیس  آل احمد،  جالل  بزرگراه  از  باالتر  شمالى،  امیرآباد  تهران،  آدرس: 
انستیتو مهندسى نفت، طبقه همکف،        تلفن: 88229370         نمابر: 89784216

انجمن مدیریت پروژه ایران
info@ipma.ir          Research-award@ipma.ir          www.ipma.ir  

هزینه ثبت نام در جایزه
هزینه ثبت نام در جایزه بر اساس عضویت یا عدم عضویت متقاضى در انجمن مدیریت پروژه ایران به شرح زیر است:

غیر عضو عضو انجمن     متقاضى    
2,000,000 ریال 1,000,000 ریال    دانشگاهى    

20,000,000 ریال 10,000,000 ریال    صنعتى     



اهداف جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران
هدف از اعطاى جایزه پژوهش برتر انجمن مدیریت پروژه ایران عبارت 

است از:
حوزه  فناورى  و  پژوهش  مراکز  برتر  پژوهشگران  از  تجلیل  و  شناسایى   .1

ترویج  و  توسعه  پژوهش،  امر  نهادینه سازى  و  ارتقا  راستاى  پروژه در  مدیریت 
فرهنگ پژوهش در مدیریت پروژه

2. کمک به هدایت و جهت گیرى فعالیت هاى پژوهشى در راستاى توسعه مدیریت پروژه
3. ایجاد انگیزه مضاعف براى اساتید و مدیران مراکز پژوهشى و فناورى به جهت راهبرى 

امر پژوهش حوزه مدیریت پروژه

تاریخچه
انجمن بین المللى مدیریت پروژه (IPMA) در سال 
1965 در اروپا تأسیس گردید و در حال حاضر داراى 
بیش از 40000 عضو از انجمن ها و موسسات ملى 
مدیریت پروژه در بیش از 55 کشور جهان مى باشد. 
ملى  انجمن هاى  اتحادیه  مثابه  به  که  سازمان  این 
راستاى  در  مى کند،  عمل  دنیا  در  پروژه  مدیریت 
ایجاد معیارهاى جهانى مدیریت پروژه جهت ارزیابى 
پروژه ها و مدیران پروژه، شاخص هاى کیفى و کمى 
مناسبى تدوین کرده است. مهم ترین نتایج فعالیت
جهانى  سیستم  از:  عبارتند  انجمن  این   هاى 
مبناى  پروژه،  مدیریت  چهارسطحى  گواهینامه 
شایستگى فردى (ICB)، مدل / مبناى تعالى پروژه 

 .(OCB) و مبناى تعالى سازمان (PEM/PEB)
توصیه  اساس  بر  فوق الذکر  فعالیت هاى  کنار  در 
در   (IPMA) پروژه  مدیریت  بین المللى  انجمن 
بهترین  به  ساله  هر  عضو  کشورهاى  از  بسیارى 
پژوهش هاى انجام شده در حوزه مدیریت پروژه نیز 

جوایزى اعطا مى گردد.

انجمن مدیریت پروژه ایران نیز براى نخستین بار با 
و  دولتى  نهادهاى  و  سازمان ها  گسترده  حمایت 
همچنین شرکت هاى بخش خصوصى، فرآیند اولین 
را در سال  پروژه  مدیریت  برتر  پژوهش  دور جایزه 
بین المللى  کنفرانس  دومین  در  و  اجرا   1389
اردیبهشت ماه  تاریخ  به  استراتژیک پروژه  مدیریت 
سال 1390 این جایزه را به منتخبین اعطاء نمود. 
و  آغاز   1394 سال  در  نیز  جایزه  این  دور  دومین 
جوایز آن در مراسم جشن روز ملى مدیریت پروژه در 
گردید.  اعطاء  برتر  پژوهشگران  به   1395 ماه  آذر 
و  آغاز  سال 1395  در  نیز  جایزه  سوم  دور  فرایند 
مدیریت  ملى  روز  جشن  با  همزمان  آن  منتخبین 

پروژه در سال 1396 معرفى شدند. 
پژوهش  جایزه  دور  چهارمین  نیز  جارى  سال  در 
آغاز گردیده و جوایز آن  ایران  پروژه  برتر مدیریت 
طبق برنامه ریزى هاى انجام شده در پاییز / زمستان 
1397 به برترین پژوهش هاى انجام شده در حوزه 

مدیریت پروژه اعطاء خواهد گردید.

دسته بندى جایزه پژوهش برتر مدیریت 
پروژه ایران

جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران هر ساله بر 
اساس داورى ها و ارزیابى هاى انجام شده در دو دسته 
به  صنعتى»  «پژوهش  و  دانشگاهى»  «پژوهش 
برگزیدگان اعطاء مى گردد. مشخصات هر یک از این 

دو دسته به شرح زیر است:
توسط  که  است  پژوهشى  دانشگاهى:  پژوهش   •
کارشناسى  پایان نامه  قالب  در  دانشجو  یک/چند 
دانشگاه هاى  از  یکى  در  دکترى  رساله  یا  ارشد 
معتبر داخل یا خارج کشور و مورد تأیید وزارت 
علوم در حوزه مدیریت پروژه/ طرح/ پورتفولیو و یا 
انجام  مذکور  هاى  حوزه  با  مرتبط  مباحث  سایر 
دانشجو شخص  صرفاً  است  بدیهى  است.  شده 

«پژوهش  دسته  در  متقاضى  عنوان  به  مى تواند 

دانشگاهى» شرکت نماید. پژوهش دانشگاهى به 
دو دسته دکترى و ارشد طبقه بندى مى شود.

• پژوهش صنعتى: پژوهشى است که در قالب عقد 
عنوان  (به  صنعت  فى مابین  پژوهشى  قرارداد 
(به  حقوقى  یا  حقیقى  شخص  یک  و  کارفرما) 
پروژه هاى  اجراى  منظور  به  مجرى)  عنوان 
کاربردى طراحى و استقرار نظام مرتبط با مدیریت 
پروژه انجام شده باشد. بدیهى است هم کارفرما و 
هم مجرى مى توانند در دسته «پژوهش صنعتى» 
شرکت نمایند. ولى به طور همزمان و براى یک 
موضوع پژوهشى یکسان و در یک سازمان، فقط 
شرکت  جایزه  در  مى توانند  مجرى  یا  کارفرما 
امانى  به صورت  انجام شده  نمایند. پژوهش هاى 
(درون سازمانى، که در آن کارفرما و مجرى یک 
پژوهش کمیته  تایید  صورت  در  است)  سازمان 

مى توانند در جایزه شرکت نمایند.

معیارهاى ارزیابى پژوهش برتر
ارزیابى شامل بررسى «روند پژوهش» و نیز «دستاوردهاى پژوهش» مى باشد. به طور کلى معیارهاى ارزیابى 

عبارتند از: 
• اصالت و نوآورى پژوهش انجام شده

• تناسب و به روز بودن تئورى و مبناى نظرى پژوهش
• ارتباط عملى (کاربردى بودن پژوهش)

(رعایت  پژوهش  روند  بودن  حرفه اى  و  شفافیت   •
اصول روش تحقیق علمى)

• مدیریت و سازمان دهى به عنوان یک پروژه پژوهشى 
(در دسته صنعتى)

• کیفیت یافته ها، بحث و نتیجه گیرى پژوهش
• دستاوردهاى پژوهش (شامل کتاب، گزارش علمى، 

مقاالت کنفرانسى و ژورنالى، نرم افزار و ...)

الزامات متقاضیان جهت حضور در جایزه
1. پژوهشگران مى توانند از دانشگاه، سایر موسسات تحقیقاتى یا صنعت باشند.

2. هر پژوهش فقط مى تواند در یکى از دسته هاى جایزه شرکت نماید.
3. پژوهشگران سایر رشته هاى تحصیلى (به جز رشته مدیریت پروژه) مى توانند در فرآیند جایزه شرکت نمایند، 
اما پژوهش انجام شده مى بایست در زمینه مدیریت پروژه، مدیریت طرح، مدیریت پورتفولیو، سازمان هاى پروژه 

محور، و یا اصول و مبانى استانداردهاى مدیریت پروژه باشد.
4. پروژه تحقیقاتى مى بایست حداقل شش ماه به طول انجامیده و در تاریخ ثبت نام تکمیل شده باشد.

5. حداکثر بازه زمانى مورد قبول براى تصویب و اجراى پژوهش، سه سال اخیر مى باشد.
6. تاریخ دفاع/تکمیل پروژه تحقیقاتى باید از ابتداى سال 96 به بعد باشد


