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 شرکت کننده محترم در مسابقه قهرمانی مدیریت پروژه

 با سالم و احترام

سابقات قهرماني مديريت پروژه  ين دوره دوم دركه  مفتخريم سابقه   برنامهشما هستيم.    همراه (PMC)م شرح زير مي  PMCم شد، لطفا به  صورت  آن را با دقت مطالعه فرماييد و با و يا   سؤال  كهيدر

 در تماس باشيد.( PMC)اميرحسين سرسنگي، دبير كميته  09192070204مشكلي در روند مسابقه داشتيد از طريق همين ايميل و يا شماره تلفن 

 الزامات محل  ساعت  تاریخ  روز  نام مرحله

 تستی مرحله

 فردي
 25/11/1398 جمعه

الي  14

15 

كه دوست  هر جا

 داريد

سابقه  سايت رمز و  نام كاربري  روز قبل از م شما ايميل  آزمون و لينك ورود به   صورت به. شود يم براي 

ستي  سؤال  60فردي به  سي  ت سخ مي  60مدت در  فار نياز به ورود از طريق  براي آزمون دهيد.دقيقه پا

 قطعي اتصال وصل شويد. و بدونبه اينترنت مستقيم  لطفاً. باشديمرايانه 

 اعالم نتایج

 فردي مرحله
 - - 29/11/1398 شنبهسه 

 %40شااود و يزيزاني كه با ي از همين ايميل نتايج مسااابقه براي شااما ارسااال مي بهمن 29حداكثر تا 

 شوند.ديوت مي يبندگروه جلسه پاسخ صحيح داشته باشند براي

جلسه 

 يبندگروه
 02/12/1398 جمعه

 صبح 9

 11الي 

دانشكده فني 

 -دانشگاه تهران

انستيتو مهندسي 

 نفت

  كنند و بر اساس دانشگاه  در اين جلسه شركت مي   اندكردهدوستاني كه حدنصاب قبولي را كسب     يهمه

نفر  1يا  2كه  ييهادانشااگاهشااوند. دانشاانويان مي يبندگروه نفره 4ا ي 3هاي محل تحصاايل در گروه

 شوند.مي يبندگروهو تحت نام يك دانشگاه  شونديمهستند باهم ادغام 

سخ هم اننام مي      سش و پا سه پر ستند و        شود. در اين جل ستان ه شهر ستاني كه از  شان مقدور   دو براي

  بگيرند وارتباط  كنديمشركت   در جلسه  كه اشان يدانشگاه هم ست كه در اين جلسه شركت كنند، با   ني

 .به دبير كميته هم اطالع دهند همچنين را اننام دهند و يبندگروههماهنگي براي 

 تستی مرحله

 گروهی
ualification Q

oundR 

 09/12/1398 جمعه
 صبح 9

 11الي 

كه دوست  هر جا

 داريد

  داننديمدر محلي كه خودشان صالح    كنندگانشركت  ،صورت گرفته  يبندگروهدر اين مرحله مطابق با 

و اينترنت، با مشورت  تاپلپاز طريق يك و  شونديمجمع  كناي( با يكديگر ...)دانشگاه، كافه، محل كار و

 .دهنديمدقيقه پاسخ  100انگليسي در  سؤال 100كردن با يكديگر به 

اعالم نتایج 

 گروهی مرحله
 - - 16/12/1398 جمعه

و شااش تيم برتر به مرحله  شااوديمايالم  Qualification Round نتايج مسااابقه گروهي و يا همان 

سابقه  سابقه    ملي ديوت مي يم شنايي با نحوه   Case Studyكتاب  ديتوانيمشوند. تا زمان م را براي آ

 .مطالعه كنيد )و آسيايي( مسابقه ملي



 (PMC)دومين دوره مسابقه قهرماني مديريت پروژه  اجراييبرنامه 

 

 فينال مرحله

 ملی
ational N

inalsF 

 16الي  9 04/02/1398 شنبهپنن
ايالم  متعاقباً

 خواهد شد.

 زم اساات با   هاآنشااود و مطرح مي كنندگانشااركتدر اين مرحله يك چالش واقعي از صاانعت براي 

 را ارائه كنند. هاپاسخخود بهترين  يهايگروههمهمفكري با 

كه داوران تعيين كرده باشااند داشااته باشااد و يا حتي    يحلراهرا به  ارتباطكه بيشااترين  ييهاپاسااخ

 بيشتري خواهند گرفت.امتياز باشد،  ترحيصح

 شود.ملي ايالم مي مرحله در همين روز برنده

 آسيایی مرحله

Asian Finals 
 نشدهايالم نشدهايالم نشدهايالم

درصورت برگزاري 

ايالم  متعاقباً

 خواهد شد.

شود و مسابقه در   ي قهرماني مديريت پروژه برگزار نيز مسابقه آسيا   قاره ديگر كشورهاي  در كهيدرصورت 

شود، تيم برنده     سيا برگزار  سيايي معرفي     يندهينما ينوانبه ملي سطح آ سابقات آ خواهد تيم ايران به م

در اين مرحله نيز در يك رويداد دو روزه، نمايندگان كشورهاي آسيايي بايد با همكاري با هم تيمي     .شد 

 هاي خود به يك چالش واقعي از صنعت راه حل ارائه دهند.

 

 مهم: ينکتهچند 

 است ICB4و PMBOK6 منابع آزمون  -

 استفاده كنند. هاآزمونبه  يدهپاسخاطالياتي مانند كتاب، جزوه، اينترنت براي از منابع  دنتوانيم كنندگانشركت گروهيآزمون در مرحله آزمون فردي و مرحله  -

 براي شخص ديگر و... كاربري و رمز يبورنام است، مانند تماس يا مشورت با شخص ديگر، در اختيار گذاشتن  عتقلب ممنو -

، پيشبرد گفتگو و كار گروهي هاپروژه ياحرفهمديريت پروژه، با  بردن يالقه نسبت به مديريت  ينهيدرزمتقويت مشاركت دانشنويان  PMC هدف اصلي مسابقهنكته اينكه  نيترمهم -

 .باشدمي بين صنعت و دانشگاه اشتراك دانش و همچنين براي حل مسائل

 متمركز باشيد، مسابقه مسير است نه مقصد.پيشرفت فردي و گروهي خود  ينحوهدر هر مرحله از مسابقه به  ميكنيمپيشنهاد بنابراين 

 

 موفق و پيروز باشيد

 ، شبکه اعضاي جوانPMCکميته 

 انجمن مدیریت پروژه ایران

 


