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فرایند مسابقه: 
مسابقه   Qualification Round مرحله 
اردیبهشت   )PMC( پروژه  مدیریت  قهرماني 
 10 دانشجویان  از  تیم   12 حضور  با   1398
این  در  شد.  برگزار  کشور  سراسر  دانشگاه 
 12  ،11 هاي  تاریخ  از  یکي  در  تیم ها  مرحله 
و 13 اردیبهشت ماه 1399 با ورود به پورتال 
تستي  سوال   100 به  دقیقه   100 در  مسابقه 
 YC سایت  از طریق  آزمون  این  دادند.  پاسخ 
به شیوع ویروس  باتوجه  انجام می شد.  جهانی 
برخي  و  به صورت مجازي  تیم ها  برخي  کرونا 
با  به صورت حضوري  با صالح دید خود،  دیگر 
یکدیگر تعامل داشتند و با مشورت به سواالت 

پاسخ دادند.  
مدیریت  قهرماني  مسابقه  ملی  فینال  مرحله    
بیشترین  که  تیم   6 با حضور   )PMC( پروژه 
 Qualification مرحله ی  در  را  امتیاز 
 23 تاریخ  در  بودند  کرده  کسب   Round
سال  گردید.  برگزار   19 الي   9 ساعت  خرداد 
برگزار  حضوري  به صورت  مرحله  این  گذشته 
کرونا،  ویروس  شیوع  به  توجه  با  اما  بود  شده 
امسال  بین المللی   YC پیشنهاد  با  هم راستا 

به صورت مجازي برگزار شد. در جهت شفافیت 
مراحل  براي  جامع  دستورالعملی  مسابقه، 
و  شرکت کنندگان  اختیار  در  و  تهیه  مسابقه 
ناظران مسابقه قرار داده شد و مطابق با آن این 
مرحله پیش رفت. یکي از چالش های برگزاري 
به صورت مجازي امکان قطع ارتباط اینترنتی و 
حفظ سالمت آزمون بود که با توجه به تصمیم 
کمیته PMC در هر یک از تیم ها یک نفر از 
اعضاي فعال شبکه اعضاي جوان به عنوان ناظر 
حضور  شرکت کنندگان  مجازي  گروه های  در 
داشته و در صورت بروز مشکل، آن را به اعضاي 

کمیته و کارگروه داوري اطالع می دادند.
داوران  و  شرکت کنندگان  همه    9 ساعت  ابتدا 
و ناظران در گروه اسکایپي حضور پیدا کردند 
مهندس  آقاي  توسط  مقدم  خیر  از  پس  و 
آقاي   ،)PMC کمیته  )مدیر  حسیني  وحید 
قوانین و  نورزاد )رئیس کارگروه داوري(  دکتر 
مطالعه موردي را براي شرکت کنندگان توضیح 
براي  موردي  مطالعه  فایل  آن  از  و پس  دادند 

شرکت کنندگان ارسال شد.
شرکت  همکاري  با  مسابقه   Case Study
موضوع  با  لکوموتیو  مپنا  ساخت  و  مهندسي 

فرآیندهای  کنترل  و  پایش  "پیاده سازی، 
معتبر  متدولوژی های  مطابق  پروژه  مدیریت 
مدیریت پروژه در تمام حوزه های دانشی" تهیه 
 3:30 مدت  در  شرکت کنندگان  که  بود  شده 
چالش  این  براي  مطرح شده  سواالت  به  باید 

پاسخ می دادند.
پس از برگزاري مسابقه، مطابق برنامه ذکرشده 
در دستورالعمل، داوري پاسخ شرکت کنندگان 
این  در  متأسفانه  انجامید.  طول  به  ساعت   4
به دلیل  تربیت مدرس 1  دانشگاه  تیم  مرحله 
اینکه سه دقیقه پاسخ خود را دیر ارسال کرده 

بود از حضور در فرآیند داوري حذف شد.
در  شرکت کنندگان  همه   حضور  با   18 ساعت 
سارو  آقاي  توسط  موردي  مطالعه  اسکایپ، 
موردي  مطالعه  اصلي  )نویسنده  سعیدي 
و  شد  داده  شرح  لکوموتیو(  مپنا  شرکت  از 
براي  شرکت  در  انجام شده  واقعي  راه حل های 
آن  از  پس  شد.  داده  شرح  شرکت کنندگان 
به  نورزاد  دکتر  آقاي  توسط  داوري  معیارهاي 
نهایت آقاي  ارائه گردید و در  شرکت کنندگان 
مهندس معهود برنده نهایي این دور از مسابقات 

را اعالم کرد.

خبر

PMC 1399-98 گزارشی از

قهرمانی تیم دانشـگاه تربیت مدرس 2 
در دومین دوره مسابقات مدیریت پروژه

امیرحسین 
سرسنگی

دبیر کمیته 
PMC

با برگزاری فینال دومین دوره مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه)PMC(، تیم تربیت مدرس 2 متشکل از خانم ها سارا 
پوراحمد، پگاه اکبری، ثنا عباسی و آقای علی بیدهندی مقام قهرمانی را کسب کرد و به عنوان نماینده ایران به مسابقات 

آسیایی راه یافت.

اعضای تیم قهرمان:

پگاه اكبریسارا پوراحمدثنا عباسیعلی بیدهندی
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گزارش

PMC 98-99 نتیجه نهایی مسابقه

رتبهامتیاز نهاییآزمون فینالآزمون مرحله دومتیم

20%80%
1%75/58%7٩/5%60/0تربیت مدرس 2

2%73/94%7٣/7%75/0بهشتی ١

3%72/79%74/2%67/0هنر 2

4%68/00%6٣/0%88/0هنر ١

5%64/54%64/7%64/0بهشتی 2

6%13/00%0/0%65/0تربیت مدرس ١

تیم دانشگاه شهید بهشتی 2تیم دانشگاه شهید بهشتی ١تیم دانشگاه تربیت مدرس 2

تیم دانشگاه هنر ١ تیم دانشگاه هنر 2 تیم دانشگاه تربیت مدرس ١
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