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گزارشی از حضور کشورمان در مسابقه 2020 GeCCo

آرش آراسته

دبیر کمیته گکو

شگفتیسازی جوانان مدیریت پروژه
ایران در عرصه جهانی

انجمـن مدیریـت پـروژه ایـران بـرای دومیـن
سـال متوالی بـا اعضای جوان خود در مسـابقه
بیـن المللـی گکـو GeCCo( 2020-2019
 )20/2019کـه از سـوی انجمـن جهانـی
مدیریـت پـروژه ( )IPMAبرگـزار میشـود،
شـرکت کـرد .ایـن مسـابقه بـه صـورت کاملا
مجـازی بـوده و اعضـای تیمهـا از طریـق
اینترنـت و راه دور ،بـا اسـتفاده از نرم افزارهای
ارتباطـی و برنامهریـزی اشـتراکی بـا هـم
همـکاری میکننـد .عالقهمنـدان بـه حضـور
در ایـن مسـابقه پـس از نام نویسـی در سـایت
 yc.ipma.irدر آزمون دو مرحلهای کشـوری
که شـامل یـک آزمـون تسـتی آنالیـن مبتنی
بـر کتـاب  ICB4و یـک آزمـون تشـریحی
 Case Studyکـه هـر دو بـه زبان انگلیسـی
بـوده ،شـرکت کردنـد و پـس از یـک جلسـه
مصاحبـه انگلیسـی ،نفـرات برتـر کـه تشـکیل
دهنـده نماینـدگان ایـران بـرای معرفـی بـه
 IPMAبودنـد ،انتخـاب شـدند .براین اسـاس
(بـه ترتیـب رتبـه) آقایـان نریمـان درافشـان،
سـید یوسـف نجاتییـده ،علـی آذری ،مهـدی
دهقانـی ،علیرضـا سـیاوش پـور و خانـم هلیـا
نـوروزی بـه عنـوان نفـرات اصلـی و مسـعود
پناهـی ،سـپیده رحمانـی ،فاطمـه عربنیـا،
امیرحسـین منتظـری ،علـی بیدهندی ،سـحر
جبـاری فخـرداود ،رضـا جمشـیدی و محمـد
شـرکا بـه عنـوان نفـرات ذخیـره بـه مسـابقه
جهانـی گکـو راه یافتنـد.
در رویـداد امسـال  223نفر از  27کشـور ثبت
نـام کـرده بودنـد کـه در نهایـت در هسـته
مرکـزی 24 ،تیـم  6نفـره تشـکیل شـدند.
خوشـبختانه بـه واسـطه رایزنـی بـا مسـئول
هماهنگـی مسـابقات جهانـی گکـو و اعلام
آمادگـی کامـل نفـرات منتخـب ایران ،نـه تنها
نفـرات اصلـی بلکـه نفـرات ذخیـره نیـز جهت
شـرکت در ایـن مسـابقه پذیـرش گرفتنـد
و از  24تیـم شـرکت کننـده در مسـابقه،
نمایندههـای ایـران در  14تیم حضور داشـتند.
مرحلـه نخسـت مسـابقه در تاریـخ  17اسـفند
آغـاز شـد و تـا  23اسـفند بـه طـول انجامیـد.
مسـابقه اصلـی نیـز در تاریخ  24و  25اسـفند
بـه مـدت  24سـاعت برگـزار شـد و مرحلـه
فینـال هـم تـا تاریـخ  13فروردیـن  99بـه
طـول انجامیـد .نتایـج ایـن دوره از مسـابقات
 30فروردیـن  1399بـا برگـزاری اختتامیـه

مجـازی کـه بـا سـخنرانی آقـای مهنـدس
صفاکیـش رئیـس یانگکـرو جهانـی همـراه
بـود ،اعلام شـد و رضا جمشـیدی از ایـران به
همـراه همتیمیهایـش از کشـورهای روسـیه،
جمهـوری چـک ،مراکـش ،کرواسـی و مکزیک
موفـق بـه کسـب مقـام قهرمانـی مسـابقات
شـدند .همچنیـن سـید یوسـف نجاتییـده
در تیـم دوم و سـپیده رحمانـی در تیـم سـوم
عضـو بودنـد .برترینهـا در بخشهـای جنبـی
ایـن رویـداد نیـز انتخـاب شـدند و در بخـش
( Best Social Mediaبهتریـن تیـم
رسـانه هـای اجتماعـی) علیرضـا سـیاوش پور

ایـن رویـداد بـزرگ جهانی
اوایـل هـر سـال میلادی
برگـزار میشـود و شـبکه
اعضای جـوان ایـران درحال
برنامهریـزی بـرای طراحی و
اجـرای نمونـه داخلـی گکـو
در کشـورمان اسـت.

و همتیمیهایـش مقـام نخسـت را کسـب
کردنـد .همچنیـن آرش مهـدی پـور آراسـته
دبیـر کمیتـه  GeCCoایـران بـه عنـوان
بهتریـن ( Local Organizerبرنامهریـز و
سـازماندهنده) انتخـاب شـد.
آراسـته ،دبیـر کمیتـه  GeCCoایـران بـا
تشـریح فراینـد مسـابقه امسـال ،خاطرنشـان
کـرد :تیمهـای  ۶نفـره از کشـورهای مختلـف
انتخـاب شـدند و پـس از اعلام گروههـا فایـل
 Pre caseارسـال شـد کـه از اعضـای هر تیم
خواسـته شـد طی یک هفته بـا یکدیگر ارتباط
برقـرار کننـد و در انتهـای هفته گزارشـی ارائه
کـرده و در آن ،خودشـان را معرفـی کننـد.
ی کـه برگـزار
تیمهـا از جلسـههای مجـاز 
کردنـد بایـد اسکرینشـات گرفتـه و در
گـزارش قـرار دهند .در انتها نیز خواسـته شـد

خودشـان را  Fortune Tellerتصـور کرده و
یـک داسـتان مصور با  ۶داسـتان (بـه ازای هر
یـک از اعضـای تیـم) بنویسـند و توضیح دهند
کـه این مسـابقه چـه تاثیری روی زندگیشـان
گذاشـته است.
وی افـزود :در روز  ۱۳مـارچ کیـس اصلی برای
اعضا ارسـال شـد کـه مربوط بـه پـروژه ای در
شـرکت ( )City of CapeTown CCTدر
یکـی از اسـتان هـای غربـی آفریقـای جنوبـی
بـود .در ایـن شـهر  ۷۵درصـد بـرق توسـط
شـرکت  CCTو مابقـی آن توسـط یـک
شـرکت داخلـی بـه اسـم  Eskomتامیـن
مـی شـد .همچنیـن شـرکت  CCTامـکان
دسترسـی بـه آب آشـامیدنی از سـدهای آب
سـطحی منطقـه را فراهـم میکنـد .بـه دلیـل
تغییـرات آب وهوایـی و اثراتـش نیـز ،دولتها
و مشـاغل محلـی میبایسـت اقـدامنوآورانهای
بـرای پاسـخ بـه ایـن مشـکل ارائـه میکردند.
از سـوی دیگـر آفریقـای جنوبـی بـا کمبـود
انـرژی وآب شـیرین مواجـه بـود و دولـت از
مردمـش خواسـت روشهـای پیشـگیرانه برای
پاسـخگویی بـه ایـن بحـران و تغییـر رفتـار
الگـوی مصـرف را بـه کار بگیرنـد .همچنیـن با
توجـه بـه اینکـه ایـن کشـور توافـق نامـهای با
پاریـس امضـا کـرده بـود ،متعهـد شـده درباره
اقدامـات مربـوط به آب و هـوا در جهت کاهش
دمـای جهانی گزارشـاتی را ارائه دهـد .بنابراین
بـه منظـور ارائـه گزارشهـای دقیـق و قابـل
ردیابـی ،برنامـه وب داخلـی بـه اسـم Smart
 Facilityرا راه انـدازی کـرد امـا در توسـعه
نـرم افـزار آنالیـن ،چالشهـا و پیچیدگیهایی
بـه وجـود آمده اسـت.
تیمهـای حاضـر در گکـو  2020در پایـان
بایـد بـه دو دسـته پرسـش ،پاسـخ میدادنـد.
ایـن پرسـشها پیرامون ،اسـتراتژی مشـارکت
ذینفعان ،ریسـکهای پـروژه ،تخمیـن بودجه،
نیـروی انسـانی ،سـاختار و سـازماندهی تیـم و
درسآموختههـا بـود.
کشـورهای ایـران ،روسـیه ،آمریـکا ،آلمـان،
جمهـوری چـک ،اتریـش ،پرتغـال ،اسـپانیا،
مراکـش ،سـوئیس ،ایتالیـا ،نیجریـه ،برزیـل،
مکزیـک ،گواتمـاال ،کاسـتاریکا ،پانامـا ،پـرو،
شـیلی ،لتونی ،کرواسـی ،لهسـتان ،صربسـتان
و اندونـزی در ایـن رویـداد مجـازی شـرکت
کـرده بودنـد.
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تمـام آنچـه کـه بایـد از  GeCCoبدانیم
گِکو یا GeCCo Global e-Collaboration
 Competitionیک رویداد جهانی برای
مدیران پروژه جوان و دانشجویان عالقهمند
به مدیریت پروژه است که بر همکاری آنالین
متمرکز شده و توسط شبکه اعضای جوان
جهانی سازماندهی شده است .تیمهای شش
نفره جوان و حرفه ای که در طی بیست و چهار
ساعت در تیمهای مجازی فعالیت میکنند،
یک مطالعه موردی را حل کرده و به سخنرانان
اصلی گوش میدهند .هدف اصلی این مسابقه
تقویت کار تیمی در محیط مجازی با افرادی از
سایر کشورها و با فرهنگهای مختلف است .در
حین مسابقه ،یک مطالعه موردی مطرح خواهد
شد که هر تیم باید راهکار مدیریت پروژهای
برای آن ارائه دهد .نمایندگان ایران در بهمن
 1397در اولین تجربه شرکت در مسابقه گکو،
متشکل از  7نفر از اعضای جوان در  7تیم از
 23تیم تقسیم شدند و در دو بخش ،نتایج قابل
قبولی را بدست آوردند.
شرح فرآیند مسابقه:
در این مسابقه ،تیم های  6نفره از افرادی
با ملیتهای مختلف تشکیل می شود .سپس
مسابقه اصلی گکو که شامل  3مرحله میباشد
Pre Case Study, Case Study, Post -Case Studyبا توجه به برنامه ارائه شده
آغاز میگردد .در مرحله اول برای ایجاد آشنایی
و آمادگی برای شروع مسابقه ،موضوعی کلی در
رابطه با موضوعات مدیریت پروژه و کار تیمی
در نظر گرفته می شود و تیمها موظفند ضمن
انتخاب نام برای خود ،این موضوع را در قالب
یک ارائه در زمان معین شده تحویل دهند .پس
از آن ،قسمت اصلی مسابقه که همان Case
 Studyمیباشد با فاصلهای یک هفتهای شروع
میشود .در این مرحله ،یک مسئله که غالبا
توسط شرکتهای بزرگ در صنایع مختلف ارائه
میگردد ،به عنوان سوال مطرح میشود .تیمها
در یک فرجه  24ساعته میبایست با توجه
به دانش و ابزارهای مدیریت پروژه ،تجارب
و خالقیت خود راهکارهایی را برای پاسخ به
این مسئله ارائه کنند .این ارائه میبایست در
 4مرحله و هر  6ساعت یک بار ارسال گردد.
پس از این مرحله ،تیم ها حدود  3هفته زمان
دارند تا همکاریها و تجربیات خود را که طی
این مسابقه  24ساعته کسب کردهاند ،در قالب
ارائهای ویدیویی تهیه کرده و تحت عنوان پروژه

 Post Caseو آخرین مرحله مسابقه ،برای
تیم برگزاری ارسال نمایند .به این نکته باید
توجه کرد که در تمامی این  3مرحله ،خالقیت
تیمها در نحوه ارائه موضوعات و راه حلها از
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
بدین ترتیب مسابقه به پایان خواهد رسید.
پس از اتمام مسابقه ،تیم برگزاری ،پروژهها را
بررسی کرده و طی یک وبینار ،تیمهای برتر
اول تا سوم معرفی میگردند .همچنین از
تیمهایی که در مرحله  Pre Case Studyو
 Post Caseبهترین عملکرد را داشته باشند،
تقدیر به عمل خواهد آمد .به اعضای تیم برتر
این مسابقه مدرک  IPMA-LEVEL Dو
مجوز شرکت رایگان در ورکشاپ جهانی اعضای
جوان  IPMAاعطا می گردد .به سایر تیم های
برگزیده نیز جوایزی از قبیل مجوز شرکت در
کنفرانس و کتابهای منتشر شده توسط
 IPMAتعلق خواهد گرفت.
شرایط شرکت در این مسابقه به صورت
زیر می باشد:
• قرار داشتن در بازه سنی  18الی  35سال

شــرکت کنندههــای گکــو
ایــن مســابقه را بــه عنــوان
هیجــان انگیزتریــن رویداد
علمــی عرصــه مدیریــت
پــروژه بــه دوســتان خــود
معرفــی میکننــد

• برخورداری از سطح مناسبی از زبان انگلیسی
• اینترنت پر سرعت و مطمئن
• داشتن دانش مدیریت پروژه و آشنایی با
اصطالحات ،روش ها و ابزارهای مدیریت پروژه
• قبولی در دو آزمون انتخابی در سطح ملی و
مصاحبه انگلیسی
مزایای شرکت در مسابقه:
• کسب تجربه واقعی از کار در یک تیم چند
ملیتی که با پیچیدگی و چالش های فراوان
مواجه است
• فرهنگها و تایمزونهای مختلف تنها بخشی
از چالشهایی است که این مسابقه را به معنای
واقعی بی نظیر میکند
• با روش ها ،ابزارها و تکنیکهای جدید آشنا
شده و از آنها استفاده میکنید
• مهارتهای الزم برای ارتباط و همکاری را در
یک محیط مجازی توسعه میدهید
• بخشی از شبکه جهانی  YCشده و شبکه
ارتباطات خود را افزاش میدهید
• آگاهی فرهنگی خود را با سایر کشورها
افزایش میدهید
• در مباحث مدیریت پروژهای اطالعاتی بدست
آورده و با وبینارهای سخنرانان خبره انگیزه
میگیرید
• بازخورد هیات ژوری از دستاوردهای پروژهتان
را پس از مسابقه دریافت میکنید
• گواهینامه شرکت در یک پروژه بین المللی را
دریافت میکنید
• برنده جوایز اول :دریافت گواهینامه IPMA
سطح  Dو بلیط GYCW
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