
3

اخبار

درخشش نماینده های ایران
در اولین حضور در

GeCCo مسابقه جهانی

مسابقه بین المللی همکاری الکترونیکی)GeCCo( هر ساله در اسفند ماه به صورت یک رویداد 24 ساعته از سوی Young Crew جهانی و زیر نظر 
انجمن بین المللی مدیریت پروژه)IPMA( برگزار می شود و تیم های متشکل از 6 شرکت کننده از کشورهای مختلف دنیا در بستر فضای مجازی به رقابت 
کنند. در این میان برقراری  با یکدیگر می پردازند. این تیم ها می بایست به حل یک مطالعه موردی مدیریت پروژه پرداخته و یک مساله واقعی را حل 
کار  کاربردی می تواند باعث برتری تیم در مسابقه شود. اهمیت  کنار تسلط بر منابع علمی مدیریت پروژه و تجربه  ارتباط موثر با سایر اعضای تیم در 

گروهی و ارتباط موثر بین اعضا با توجه به بازه 24 ساعته ای مسابقه و تفاوت های فرهنگی، زمانی و فاصله زیاد اعضا از یکدیگر بسیار باالست.

آرین قادری؛ 
کمیته  دبیر 

GeCCo

۱3۸ نفر در قالب ۲3 تیم از ۲3 کشور در مسابقه امسال حضور 
داشتند. ساناز نجاتی، فرشته میرحسینی، آرین قادری، محمد 

جعفری، مهدی دهقانی، عرفان خاکسار و آرش آراسته بعد از پشت 
سر گذاشتن مراحل انتخابی در آزمون های داخل کشور، به عنوان 
نماینده های ایران در مسابقه GeCCo سال ۲0۱9 شرکت کردند. 

همچنین مراسم اهدای جوایز، دهم فروردین برگزار شد و سه تیم 
نخست مسابقات، معرفی شدند. همچنین محمد جعفری و آرش 

آراسته که در تیم های شماره ۱9 و 6 حضور داشتند موفق به کسب 
 Best Pre-Case و The Best Submission ۲ جایزه در بخش های

Study شدند.

فراینـد مسـابقه: یـک هفته پیـش از آغاز مسـابقه، نفرات به صـورت تصادفی در 
تیم هـا تقسـیم شـده و فعالیتشـان آغـاز می شـود. بعـد از مشـخص شـدن تیم هـا 
و در فاصلـه 6 روز قبـل از شـروع  مسـابقه، Pre-case study بـه تیم هـا ارسـال 
گرفتـه و تقسـیم وظایـف انجـام شـود. در  می شـود تـا تعامـل بیـن نفـرات شـکل 
این مرحله باید اسـم و شـعار تیم ها نیز مشـخص شـوند و هر تیم، دسـتورالعمل 
کـدام از  کنـد. وظیفـه نوشـتن هـر  گـراف آمـاده  کار تیمـی خـود را در قالـب 5 پارا
گراف هـا بـه عهـده یـک نفـر بـوده و نفـر ششـم بایـد بـا سـاخت ویدئویـی، ایـن  پارا
کار تیمـی را  کـرده تـا در ایـن سـند  فراینـد را مسـتند سـازد. IPMA تیم هـا را ملـزم 
کنند.  تعریـف، نحـوه حـل تعـارض را مشـخص و هـدف از سـاخت تیم را نیـز بیان 
سـپس رقابـت اصلـی از سـاعت 15:30 شـنبه )4 اسـفند( بـا سـخنرانی مهنـدس 

کیش رئیس Young Crew جهانی و ارسال Case Study به تیم ها  غالمرضا صفا
آغاز شد. در Case Study مسابقه امسال وضعیت یک شرکت در زمینه IT شرح 
کرد تا هوش مصنوعی را در سیسـتم های اداری یک  داده شـد و تیم ها را مامور 
کیـد اصلـی در این مسـابقه روی نحوه مدیریت پـروژه بود  کننـد. تا بانـک اعمـال 
و شـرکت کنندگان را بـا مسـائل فنـی درگیـر نمی کـرد. تیم هـا در نهایـت بایـد بـه 8 
پرسـش پاسـخ می دادنـد. برخـی سـوال ها مسـتقیما بـه خـود پـروژه مربـوط بـود 
و پرسـش های دیگـری نیـز بـه سـازماندهی تیـم، چالش هـای همـکاری اعضـا، 
محـدوده پروژه، ذی نفعان، ریسـک ها و درس آموخته هـای پروژه  می پرداخت. 
کـرده و در پایـان 24  گزارشـی از فعالیت هـای خـود ارائـه  تیم هـا بایـد هـر 6 سـاعت 

سـاعت نیـز پاسـخ هـر 8 سـوال را می دادنـد.

نمایندگان  انتخاب  فرایند  سال 2019،  در   GeCCo مسابقه  اتمام  از  بعد 
ایران برای مسابقات سال آینده آغاز شده است. قرار است نفرات برتر در 
دو مرحله آزمون، شناسایی شده و برای مسابقه سال 2020 آماده شوند. 
مرحله نخست آزمون انتخابی در 17 اسفند 1397 برگزار شد و نفرات برتر 
کردند. نتایج مرحله دوم و  نیز 22 فروردین 1398 در مرحله دوم شرکت 

زمان برگزاری مرحله بعدی مسابقه به زودی اعالم خواهد شد.
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