
مقدمه
مديريت  المللي  بين  انجمن 
بیش از 60 با   ) IPMA( پروژه 
پروژه  مديريت  هاي  انجمن  از  عضو 
دنيا و با سابقه طوالني بيش از چهل سال، 

مديريت  گسترش  در  پيشرو 
پروژه  انجمن مديريت  دنياست و 

يکي از اعضاي دائم آن فعاليت مي کند. 
جايزه پژوهش برتر مديريت پروژه يکي از جوايزی است 
المللي  که هر ساله در بسياري از کشورهاي عضو انجمن بين 
مديريت پروژه )IPMA( با هدف کمك به توسعه و ترويج پژوهش 
در جهت بهبود اصول، مباني و تکنيکهاي مديريت پروژه اعطا مي شود.
اين جايزه را  IPMA جهانی  با حمايت  ايران  انجمن مديريت پروژه 
طرح ريزی و اجرا نموده، با اين اميد که پژوهش هايی که در کشور ما 
برای  برميدارند  گام  پروژه  مديريت  تعالی  و  بالندگی  راستای  در  نيز 
برترين پژوهش  رقابت در اين جايزه شرکت نموده و بدين ترتيب از 

ها تقديری شايسته به عمل آيد.

تاريخچه

شد  و  در حال حاضر داراي  انجمن بينالمللي مديريت پروژه )IPMA( در سال 1965 در اروپا تأسيس 
 

بيش از 40000 عضو در بيش از 60 کشور جهان ميباشد.
اتحاديه انجمن های ملی مديريت پروژه در دنيا عمل می کند، در راستاي ايجاد   اين سازمان که به مثابه 
معيارهاي جهاني مديريت پروژه جهت ارزيابي پروژه ها و مديران پروژه، شاخص هاي کيفي و کمي مناسبي 
تدوين کرده است. مهم ترين نتايج فعاليت هاي اين انجمن عبارتند از : سيستم جهاني گواهينامه 4 سطحي 

مديريت پروژه، 
)IPMA( در بسياری  در کنار فعاليت های باال بر اساس توصيه انجمن بين المللي مديريت پروژه 

مديريت پروژه   اعطا  کشورهای عضو هرساله به بهترين پژوهش های انجام شده در حوزه 
می شود.

جايزه  
 پژوهش برتــر 
مديريت پروژه 

ايران

اهداف جايزه پژوهش برتر  مديريت پروژه ايران

شود:
 

جايزه پژوهش برتر مديريت پروژه به منظور محقق نمودن اهداف زير اعطا مي

 

شرایط متقاضيان شركت در جايزه
. پژوهشگران مي توانند از دانشگاه، موسسات تحقيقاتي يا بخش صنعت، بصورت  حقيقي يا حقوقي  1

 .2

کشيده و در تاريخ ثبت نام تکميل شده باشد
 

3. پروژه پژوهشي مي بايست حداقل شش ماه طول

  جايزه پژوهش برتر انجمن مديريت پروژه ايران صرفا به شخص پژوهشگر (براي پژوهشهاي دانشگاهی ) یا یک تیم پژوهشی (براي پژوهشهاي 

ارزيابی  پژوهش  برتر

 را به همراه 
در ارزيابي پژوهشهاي انجام شده، هیأت داوران متشکل از 4 نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه،

پژوهش 
اصالت و نوآوری پژوهش انجام شده  •

تئوري و مبانی نظري پژوهش• 
 •

)
ارتباط عملی )کاربردی بودن 

شفافيت و حرفه ای بودن روند پژوهش )رعايت اصول• 
مديريت و سازماندهي به عنوان يك پروژه پژوهشی• 
 •

جايزه پژوهش برتر مديريت پروژه ايران

-

توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش در مدیریت پروژه
به منظور شناسایی و تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه مدیریت پروژه 

کمک به هدایت و جهتگیري فعالیتهاي پژوهشی حوزه مدیریت پروژه بمنظور تحلیل و

ایجاد انگیزه مضاعف براي اساتید و مدیران مراکز پژوهشی به جهت راهبري امر پژوهش در حوزه 
مشکالت صنعت

-

ثبت ناممتقاضیان جایزه در نظر گرفته شده است.  شرط الزم
به عنوان داشتن حداقل یک مقاله کنفرانسی یا ژورنالی مستخرج از پژوهش 

پژوهش آنها در زمینه پژوهشگران سایر رشته هاي تحصیلی عالوه بر رشته مدیریت پروژه میتوانند در فرآیند جایزه شرکت نمایند، اما بایستی 
مدیریت پروژه باشد توسعه مدیریت پروژه، مدیریت طرح، مدیریت پورتفولیو، سازمانهاي پروژه محور و اصول و مبانی استانداردهاي

 .4

پژوهش حداکثر میتواند در 1 دسته جایزه شرکت نماید

5 .

 .

.

روشتحقیق علمینیز جوایزي
پژوهش(

معیارهاي

ارتقاء و

مدیریت پروژه

دانشگاهی و تاییدیه حسن انجام کار از کارفرما در پژوهشهاي صنعتی،  سرپرست تیم 

.

-

 نمودن امر پژوهش، 
تأمین نیازها و

پژوهشدستاوردهای 

دستاوردهاي

هر 6
 اعطاء می شود

 انجمن مدیریت پروژه ایران براي نخستین بار با حمایت گسترده سازمانها و  نهادهاي دولتی و همچنین شرکتهاي بخش خصوصی،

 این جایزه را اعطاء نمود. دومین دور این جایزه نیز در سال1394 آغاز و جوایز آن در مراسم جشن روز ملی

  

1389  اجراء و در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه در تاریخ  فرآیند اولین دور جایزه پژوهش برتر را در سال 

 در یکی از دو دسته جایزه "پژوهش برتر دانشگاهی" یا جایزه "پژوهش برتر صنعتی" شرکت نمایند

(شامل کتاب، گزارش، مقاالت کنفرانسی و ژورنالی، نرم افزار و...)

پژوهش روند 
(     امتیاز) %50

(     امتیاز) %50
یند:   در نظر گرفته و با توجه به  معيارهاي زير پژوهش برتر را انتخاب مي نما

 مدیریت پروژه در آذرماه 1395به پژوهشگران برتر اعطاء گردید.

شد
در سال جاري نیز سومین دور جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران آغاز گردیده و جوایز آن طبق برنامه ریزي هاي انجام شده 

اردیبهشت ماه سال1390

 نهادینهدانشگاهی و صنعتی

صنعتی)

پژوهش دانشگاهی" و "پژوهش صنعتی " به متقاضیان بر اساس داوری و ارزیابی های  جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران در 2 دسته  "

 پژوهش دانشگاهی، پژوهشی است که توسط یک دانشجو در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در یکی از دانشگاههای معتبر داخل 

  بدیهی است صرفاً شخص دانشجو می تواند در دسته "پژوهش دانشگاهی" شرکت نماید.

انجام شده اعطاء میشود

 پروژه/طرح/پورتفولیو و یا سایر مباحث مرتبط با      حوزه ها  انجام شده باشد. یا خارج کشور و مورد تایید وزارت علوم در حوزه مدیریت

 

 پژوهش صنعتی، پژوهشی است که در قالب عقد قرارداد پژوهشی مابین صنعت (به عنوان کارفرما) و یک شخص حقیقی یا حقوقی
 مجري) به منظور اجرا پروژه ها کاربرد طراحی، پیاده ساز و استقرار نظام یا سیستمها مرتبط با مدیریت 

  مباحث مرتبط با حوزه ها    مذکور در یک سازمان انجام شده باشد. بدیهی است هم کارفرما و هم
فقط یکی از این اشخاص می تواند شرکت نموده ولی بطور همزمان و برا    یک موضوع پژوهشی یکسان و در یک سازمان

ييييي
 (به عنوان 

 پروژه/طرح/پورتفولیو و یا سایر 
يمجر   می توانند در دسته "پژوهش صنعتی" ي

ي
نماید

.

.

.

پروژه در سطح  
ايران  به عنوان 

این

 اعطاء خواهد

شاخههاي محلی است که مجموع آنها 

، تدوین استانداردهاي ...فردي، سازمانی و پروژه اي و مدل تعالی پروژه
از  

پروژه را نامزد فرآیند
 جایزه



بندي جايزه  پژوهش برترمديريت پروژه ايران سال  1395

 

برنامه زمان

انجمن مديريت پروژه ايران 

برگزار می کند:

جايــزه     
 پژوهش برتـر 

مديريت پروژه   ايران          
) ) سا ل

Iranian
Project
Manegement
Research
Award

دبیرخانه جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه ایران

 
         Research-award@ipma.ir                     www.ipma.ir

2 مهلت ارسال فرم اظهارنامه پر شده از طرف متقاضيان

3

4. جلسه هیأت داوران و تصميم گيري نهايي

1

حداکثر مهلت مقررعنوان

15 ماه

 

 

 ماه 1396

 آدرس: تهران، امیرآباد شمالی، باالتر از بزرگراه جالل آل احمد، پردیس دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران، ساختمان 
تلفن:88229370     نمابر:89784216انستیتو مهندسی نفت، طبقه همکف - انجمن مدیریت پروژه ایران

1396

info@ipma.ir

5. مراسم اعطاي جايزه 

جوايز
 

30

امکن بذیر است

 
1,000,000

 
2,000,000

 
پژوهش صنعتی

 
50,000

 
200,000

 
پژوهش دانشگاهی

 

انجمن

 
اعضاي

 

اعضاي غیر عضو

دسته پژوهشی           
 
نوع عضویت

 

 

 

 

است)

 

پذیر

 

امکان

 

نیز

 

انجمن

 

در سایت

 

موجود

 

درگاه

 

از طریق

 

وجه

 

(پرداخت

 

مدیریت پروژه ایران نیز ارسال گردد.
بنام انجمن 

 

IR060180000000000261655640
و یا شماره شبا 

 

بانک تجارت شعبه زرتشت کد 308

 

مندرج در جدول روبرو به شماره حساب 261655640

 ضمنا جهت انجام مراحل ارزیابی و داوري پژوهش هاي دریافت شده می بایست به همراه مدارك، کپی فیش واریز شده به مبلغ 
 

Research-award@ipma.ir از طریق ارسال به آدرس ایمیل حداکثر تاتاریخ ماه 1396

فرم اظهارنامه، در فرآیند اعطاي جایزه شرکت نمایند.  همراه سایر مدارك ذکرشده در 

نحوه شرکت درجايزه:

و  www.ipma.ir" پژوهشگران می توانند با تکمیل فرم اظهارنامه موجود در سایت انجمن مدیریت پروژه ایران"
 ارسال   آن به

(تومان)(تومان)

1395      

اردیبهشت

 ماه شهریور

آبان ماه 1396

 پر شده از طرف متقاضياناظهارنامه. شروع ارسال فرم 

. آخرین

011395

خرداد01 . ارسال پژوهش هاي دریافت شده به داوران

1396

 ماه

15اردیبهشت

پژوهشگرانی که در یکی از دو دسته جایزه "پژوهش برتر دانشگاهی" یا جایزه "پژوهش برتر صنعتی" شرکت نموده اند
 بر اساس داوریهاي انجام شده و در صورت کسب حداقل امتیازات الزم، مشمول دریافت جوایز زیر براي هر دو دسته

 جایزه می شوند:

  ،

پژوهش برتر نفر اول: اعطاي جایزه نفیس + تندیس جایزه
برجسته در حوزه پژوهش نفرات دوم و سوم: تقدیرنامه جهت مشارکت

جایزه پژوهش برتر سایر نفرات: گواهی نامه جهت شرکت در

بایست ارسال مدارك می

.صورت گیرد 

بهمن
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