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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و  "سركار خانم سپيده سروش-جناب آقاي عبدالمجيد براهيمي"كتابي كه در دست داريد با همت 
تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
 کـه  يا گونـه  به ؛دارد و کشورهاجوامع  شرفتیو پسزایی در رشد نقش ب ها پروژهدر  يگذار هیسرماامروزه 

 هـا  پـروژه دور  يهـا  سـال . اگـر در  دانند یمرا موتور محرکه پیشرفت و توسعه و نوآوري در دنیا  ها پروژه
سـاخت راه، پـل، سـد،     يهـا  پـروژه مانند صنعتی  رساختیزشهري و  رساختیز يها پروژهبیشتر از نوع 
توسـعه   يها پروژهتوسعه محصول جدید،  يها پروژهانند نوآورانه م يها پروژهامروزه د، بودن پاالیشگاه و...

و توسـعه ایفـا    سزایی در رشدسهم ب ها و...،و اپلیکیشن يافزار نرمت ایجاد محصوال يها پروژه ،تکنولوژي
 يهـا  پـروژه سـهم   کـاهش و  افتهی توسعه يکشورهادر  رساختیز يها پروژهبدین ترتیب سهم  .کنند یم

توسـعه   در حـال  يکشـورها در  به همین صورت فناورانه در این کشورها افزایش یافته است و نوآورانه و
لـذا   و انـد  کـرده فناورانه جاي خـود را بـاز    نوآورانه و يها پروژه، رساختیزتوسعه  يها پروژهنیز در کنار 

همچنـان دنیـاي    ،هـا  پـروژه در  يگـذار  هیسـرما نشیب  و بر فراز کشورهااقتصاد کالن  ریتأث از نظر صرف
  .باشد یمهم از نظر دانشی  )به گسترشی هم از نظر کمی (تعدادي و رو پرتکاپومدیریت پروژه دنیاي 

 يریکـارگ  بـه پیچیده است که نقش  يها ستمیسدنیاي مدیریت  يزیهر چدنیاي مدیریت پروژه بیش از 
ایـن   يشـروها یپانش اندوختـه  استفاده از تجارب و د و یالملل نیباستانداردها و راهنماهاي  اصول علمی،

ایـن اسـتانداردها،    يریکـارگ  بـه  آمـوزش و  اینجاست کـه آشـنایی،   است و پررنگ شدت بهدر آن صنعت 
 از هـدر رفـت منـابع و    کـرده و  هـا  پروژهکمک چشمگیري به موفقیت  تواند یمراهنماها  و ها يمتدولوژ

  .معنوي کشور جلوگیري کند مادي و يها هیسرما
مختلـف طـی سـالیان     ياسـتانداردها  ظهور راهنماهـا و  اهیم مدیریت پروژه در دنیا وبا توسعه علمی مف

 و بـاز کـرد  کشـور   يا و حرفهاهیم از طریق ترجمه و آموزش پاي خود را به مجامع علمی فگذشته این م
امروزه کمتر کسی است که در حوزه مدیریت پـروژه فعالیـت کنـد و بـا پیکـره دانـش مـدیریت پـروژه         

)PMBOK( یا متدولوژي PRINCE2 در  هـا آنواقعـی   گذارياز میزان اثر نظر صرفلذا  و شنا نباشدآ
 در کشـور  هـا  پـروژه به عرصه مدیریت  هاآنورود  ،بسط بسیار دارد که خود جاي شرح و ها پروژهموفقیت 

  .اتفاق مبارکی است
بـا ترجمـه    قطـاران  هـم گذشـته توسـط همکـاران و    شی است در پـی اقـداماتی کـه در    کتاب حاضر تال

. رداهیم کاربردي دانش مدیریت پـروژه دا انجام گرفت و سعی در گسترش مف ها يمتدولوژ ها ورداستاندا
اروپـا   ونیسـ یکمتوسط  2018 در سال) که آخرین ویرایش آن دراسکوئ ام یپ(با تلفظ  PM²متدولوژي 

کـه   باشـد  یمـ تنها متدولوژي رسمی مدیریت پروژه در اروپا  ،(نهاد اجرایی اتحادیه اروپا) ارائه شده است
 ,PMBOKاسـتانداردهاي   و هـا  يمتـدولوژ  ،راهنماهـا  برو مبتنی ،مبناي تجارب برتر مدیریت پروژهبر

PRINCE2, ICB, CMMI, TEMPO, اتحادیه  يها سازمان و ها شرکتهمچنین تجارب عملی  و
 بهتر سایر راهنماهـا و  این متدولوژي از یک طرف به فهم درك لذا مطالعه و و اروپا تدوین گردیده است

دلیـل توجـه   از طرف دیگر به و کند یمکمک قابل توجهی  )PRINCE2(مانند متدولوژي  ها يمتدولوژ
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دنیـاي مـدیریت پـروژه     انـدرکاران  دستبراي  يساز ادهیپقابلیت  بودن و يبر کاربرد دیو تأکجزییات  به
مطالعه این متـدولوژي   با .گشا خواهد بود... بسیار راهکارفرماها و ،پیمانکاران ،مدرسین شامل مشاورین،

سعی کرده از یـک طـرف جامعیـت    دقت بسیار باالیی  یافت که تیم تدوین آن با حساسیت و دیدرخواه
 داشـته باشـد و   را ها و پروژه ها سازمانالیی در ساختار متدولوژي ایجاد کند که قابلیت کاربرد در انواع با

 زعـم  بـه لـذا   و آورد پدیـد  کننده استفادهسادگی چارچوبی عملی براي  شفافیت و تیدرنها از سوي دیگر
 مـؤثر چندین ساله در این حوزه دارند تالش تیم تدوین تا حد بسیار باالیی  يا سابقهمترجمین که خود 

حـوزه مـدیریت پـروژه را     مندان عالقه خوانندگان وگستره دانشی  تواند یمن متدولوژي مطالعه ای بوده و
   .به امید خدا کمک شایان توجهی خواهد کرد. ها پروژهاستفاده از آن به موفقیت  افزایش داده و

 مـن و  وقفـه  یبـ تـالش   هـا  مـاه  همت انجام این مهم را عطا فرمـود و  خداوند بزرگ را شاکرم که توان و
توانمنـدي   امید دارم این کتـاب در ارتقـا دانـش و    خانم مهندس سروش به بار نشست وهمکارم سرکار 

  کند. سزایی ایفامخاطبان نقش ب يا حرفه
 يهـا  حـوزه  سال فعالیت در يها سال، مشاورین و همکارانی که طی در پایان از تمامی اساتید، مدرسین 

 میـ ا آموختـه سزایی داشـته و همـواره از ایشـان    سهم ب ما يا حرفهتعالی  در مسیر رشد و صنعت مختلف
 تپـد  یمـ  سـر افـزار   و که قلبشان براي ساختن ایرانـی آبـاد   ییآنهااثر حاضر را به همه  و میکن یمتشکر 
  .میکن یمتقدیم 

 نظـران  صـاحب ، پژوهشـگران  ،مدرسـین  مشـاورین،  عالمانـه اسـاتید،  نقدهاي  امیدوارانه منتظر نظرات و
  فعاالن حوزه مدیریت پروژه هستیم. متخصص و

 info@sepromac.irمجید براهیمی 

 soroush@sepromac.irسپیده سروش 

  
 
 
 
 

   




