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گزارشی از PMC 1399-98

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( ،)PMCتیم تربیت مدرس  2متشکل از خانمها 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.
فرایند مسابقه:

مرحله  Qualification Roundمسابقه
قهرماني مديريت پروژه ( )PMCاردیبهشت
 1398با حضور  12تيم از دانشجويان 10
دانشگاه سراسر کشور برگزار شد .در اين
مرحله تيمها در يكي از تاريخ هاي 12 ،11
و  13ارديبهشت ماه  1399با ورود به پورتال
مسابقه در  100دقيقه به  100سوال تستي
پاسخ دادند .این آزمون از طریق سایت YC
جهانی انجام میشد .باتوجه به شيوع ويروس
كرونا برخي تيمها به صورت مجازي و برخي
ديگر با صالحدید خود ،به صورت حضوري با
يكديگر تعامل داشتند و با مشورت به سواالت
پاسخ دادند.
مرحله فینال ملی مسابقه قهرماني مديريت
پروژه ( )PMCبا حضور  6تيم كه بيشترين
امتياز را در مرحلهی Qualification
 Roundكسب كرده بودند در تاريخ 23
خرداد ساعت  9الي  19برگزار گردید .سال
گذشته اين مرحله بهصورت حضوري برگزار
شده بود اما با توجه به شيوع ويروس كرونا،
همراستا با پيشنهاد  YCبینالمللی امسال

بهصورت مجازي برگزار شد .در جهت شفافيت
مسابقه ،دستورالعملی جامع براي مراحل
مسابقه تهيه و در اختيار شرکتکنندگان و
ناظران مسابقه قرار داده شد و مطابق با آن اين
مرحله پیش رفت .يكي از چالشهای برگزاري
بهصورت مجازي امكان قطع ارتباط اینترنتی و
حفظ سالمت آزمون بود كه با توجه به تصميم
كميته  PMCدر هر يك از تیمها يك نفر از
اعضاي فعال شبكه اعضاي جوان بهعنوان ناظر
در گروههای مجازي شرکتکنندگان حضور
داشته و در صورت بروز مشكل ،آن را به اعضاي
كميته و كارگروه داوري اطالع میدادند.
ابتدا ساعت  9هم ه شرکتکنندگان و داوران
و ناظران در گروه اسكايپي حضور پيدا كردند
و پس از خير مقدم توسط آقاي مهندس
وحید حسيني (مدير كميته  ،)PMCآقاي
دكتر نورزاد (رئيس كارگروه داوري) قوانين و
مطالعه موردي را براي شرکتکنندگان توضيح
دادند و پس از آن فايل مطالعه موردي براي
شرکتکنندگان ارسال شد.
 Case Studyمسابقه با همكاري شركت
مهندسي و ساخت مپنا لكوموتيو با موضوع

"پیادهسازی ،پایش و کنترل فرآیندهای
مدیریت پروژه مطابق متدولوژیهای معتبر
مدیریت پروژه در تمام حوزههای دانشی" تهیه
شده بود كه شرکتکنندگان در مدت 3:30
بايد به سواالت مطرحشده براي اين چالش
پاسخ میدادند.
پس از برگزاري مسابقه ،مطابق برنامه ذکرشده
در دستورالعمل ،داوري پاسخ شرکتکنندگان
 4ساعت به طول انجاميد .متأسفانه در اين
مرحله تيم دانشگاه تربيت مدرس  1به دليل
اينكه سه دقيقه پاسخ خود را دير ارسال كرده
بود از حضور در فرآيند داوري حذف شد.
ساعت  18با حضور هم ه شرکتکنندگان در
اسكايپ ،مطالعه موردي توسط آقاي سارو
سعيدي (نويسنده اصلي مطالعه موردي
از شركت مپنا لكوموتيو) شرح داده شد و
راهحلهای واقعي انجامشده در شركت براي
شرکتکنندگان شرح داده شد .پس از آن
معيارهاي داوري توسط آقاي دكتر نورزاد به
شرکتکنندگان ارائه گردید و در نهايت آقاي
مهندس معهود برنده نهايي اين دور از مسابقات
را اعالم كرد.

اعضای تیم قهرمان:

علی بیدهندی

ثنا عباسی

سارا پوراحمد

پگاه اکبری
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تیم دانشگاه تربیت مدرس 1

تیم دانشگاه هنر 1

تیم دانشگاه هنر 2

نتیجه نهایی مسابقه PMC 98-99
تیم

آزمون مرحله دوم

آزمون فینال

20%

80%

تربیت مدرس 2

60/0%

79/5%

بهشتی 1

75/0%

73/7%

73/94%

هنر 2

67/0%

74/2%

72/79%
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هنر 1

88/0%

63/0%

68/00%
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بهشتی 2

64/0%

64/7%

64/54%
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تربیت مدرس 1

65/0%

0/0%

13/00%
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تیم دانشگاه تربیت مدرس 2

تیم دانشگاه شهید بهشتی 1

امتیاز نهایی
75/58%

رتبه
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