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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 تالش جمعي از همكاران  "دكتر سيد طه حسين مرتجي"كتابي كه در دست داريد با همت 
  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 انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
ديباگران 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 



 11 / مقدمه                         1فصل :   1بخش                                                                 

 

 

 سخنی با خوانندگان کتاب
سسه مدیریت پروژه منتشر شد، ؤتوسط م باک( )پم ریت پروژهپیکره دانش مدی از که اولین نسخه 0212از سال 

این  از مهمترین و تغییرات قابل توجهی در آن ایجاد شده است. طی کردهرا  یبینش و پرفرازمسیر  سنداین 

از  یهیم جدیدهمچنین، گنجاندن مفاو های دانشی، فرایندها، ابزارها و فنون  توان به تغییر در حوزه تغییرات می

از  یو موارد مشابه پی و ناب های اسکرام، اِکس ها و چارچوب شناسی و روش چابکمفاهیم مرتبط با پارادایم جمله 

با توجه به نتایج تحقیقات اشاره کرد.  باک پم راهنمایهمراه   آن به ارائهو  استاندارد مدیریت پروژهجمله تدوین 

اندرکاران حرفه مدیریت پروژه،  وژه و همچنین نظرات و پیشنهادات خبرگان و دستمدیریت پرحوزۀ مرتبط در 

که از  چشمگیری را تجربه کرده است اتتغییر نیز استاندارد مدیریت پروژهو  باک راهنمای پمنسخه هفتم 

 توان موارد زیر را برشمرد: مهمترین این تغییرات می

و  بااک  راهنمای پمنسخه هفتم  :بر اصولد مبتنیبر فرایند به رویکراز رویکرد مبتنی حرکت -

هاا و کماک باه آنهاا در      اصل را برای هدایت رفتار افراد دخیال در پاروژه   01 استاندارد مدیریت پروژه

کرده است. این اصول کاه همپوشاانی زیاادی باا اصاول مادیریت        ارائه مسائلها و حل  گیری تصمیم

کارگیری هستند، ماهیتاً تجاویزی نیساتند و افاراد دخیال در      ها قابل به عمومی داشته و در تمام پروژه

نحاوۀ  کنند. با این حال، میزان و  حفظتوانند همسویی خود را با این اصول  ها به طرق مختلف می پروژه

 ریساا  و نفعاان یذ، پروژه میت، ها دادنی تحویل، پروژه، سازمان به بافت ها کارگیری این اصول در پروژه به

 وابسته است. عوامل

 از یگروها  ،یعملکارد  دامناه های عملکردی:  های دانشی و جایگزینی با دامنه حذف حوزه -

نساخه  . هساتند  یاتیا ح پروژه، یها یخروج مؤثر یده لیتحو یبرا که است مرتبط و وظایف ها تیفعال

ها مشخص کرده  برای پروژه هشت دامنه عملکردی را استاندارد مدیریت پروژهو  باک راهنمای پمهفتم 

 و مارتبط  متعامال،  یتیریماد  یهاا  تیا قابل از متشکل پروژه تیریمد ستمیس کی هماست که در کنار 

 کاار  هماهنا   طاور  به پروژه، مطلوب یدستاوردها به یابیدست یبراداده و  شکلرا  گریکدی به وابسته

 .کنند یم

 و عمار  چرخاه آگاهاناه   تطبیاق  ،ازیسا  مناسب سازی: اختصاص بخش مجزایی برای مناسب -

 وماورد نظار    طیحبا م مصنوعات و ها روش و ابزارها ،ها یهمکارمیزان و نوع  ندها،یفرا توسعه، کردیرو

ها و دستیابی به دستاوردهای پاروژه   دادنی تحویل دهیلیتحوسازی  هدف از مناسب .است در دست کارِ

 ،شاده  داده لیا تحو ارزش سازی بهینه ،پروژه یها هزینه رساندن حداقل به ،ترین زمان ممکنکوتاه در

 انتظارات کردن برآورده ،مقرراتی یاستانداردها با مطابقت ،تیفیکبا دستاوردهای و ها دادنی تحویل جادیا

یی اعضاا  شاتر یب تعهداز جمله  یمیرمستقیغ و میمستق منافعات است و رییتغ با تطبیق و نفعانیذ متنوع

 از کارآمادتر  استفادهو  یمدار یمشترتمرکز بر  ،اند رویکرد کمک کرده سازی مناسب به که ژهپرو میت از

 .همراه دارد  را برای سازمان و تیم پروژه به پروژه منابع
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 یفکار  راهبارد  کیا  مادل، و مصنوعات:  ها ها، روش اختصاص بخش مجزایی برای مدل -

 ایا  جاه ینت ،یخروجا  دساتاورد،  به یابیدست راه وش،؛ راست دهیپد ای چارچوب ند،یفرا کی حیتوض یبرا

نساخه   .باشد پروژه یدادن لیتحو ای یخروج سند، قالب، کی تواند یم مصنوعو  است پروژه یدادن لیتحو

 از یبرخا  یباال سطحتوصیف بخش مجزایی را برای  استاندارد مدیریت پروژهو  باک راهنمای پمهفتم 

اگرچاه   ؛درنظار گرفتاه اسات    هاا  پاروژه  تیریمد در مورد استفاده متداولت مصنوعا و ها روش، ها مدل

با  ،ستندین یزیتجو شامل تمام جزییات نبوده و بخش نیا در شده و مصنوعات فهرست ها ها، روش مدل

 .کنند لتأم خود دموجو یها نهیگز درباره تا کنند می کمک پروژه یها تیم بهاین حال 

و  های قبلی نسبت به نسخه استاندارد مدیریت پروژهو  باک راهنمای پم هفتم با توجه به تغییرات ساختاری نسخه

، در های آموزشی ها و کارگاه در دوره های پیشین های نسخه شده از خوانندگان ترجمه همچنین بازخوردهای کسب

خواننده را از مراجعه  که یطور بهشود،  ائهارای درست و روان  کتاب حاضر سعی بر آن بوده است که ترجمه

 موارد زیر مدنظر قرار گرفته است:نیاز کند. در همین راستا،  مستقیم به متن اصلی بی

با توجه به ارجاعات حقوقی به متن  :حداکثری به متن اصلی و واژگان مورد استفاده وفاداری -

و اساتفاده   ضمن توجه ویژه باه خواناایی و روانای ترجماه    ، باک راهنمای پمو  استاندارد مدیریت پروژه

تا حد امکان از هرگونه دخل و تصارف در ترجماه پرهیاز شاده     ، های زبان فارسی حداکثری از ظرفیت

 است.

راهنماای  با توجه باه گساتردگی مفااهیم موجاود در      :های فارسی تخصصی استفاده از معادل -

این نسخه با تمرکز بیشتر بر مفااهیم چاباک دوچنادان شاده      که در استاندارد مدیریت پروژهو  باک پم

های فارسی مورد  ها، تا حد امکان از معادلو همچنین تنوع خوانندگان و تفاوت در سطح دانشی آن است

ی که نیاز به توضیح بیشتر الحاتطها و اص عالوه، واژه پذیرش خبرگان هر موضوع استفاده شده است. به

 اند. یس مشخص شده و یا شرح داده شدهصورت پانو داشته، به

و  باک راهنمای پممنظور کمک به خواننده در درک بهتر محتوای  به های یکسان: استفاده از واژه -

 ها استفاده شده است. های فارسی یکسان برای واژه ، تا حد امکان از معادلاستاندارد مدیریت پروژه

از تمامی خوانندگان محترم دلیل،  نیهم به. نیستحاضر عاری از خطا  ترجمه ،شده اعمالرغم دقت نظر علی

نصیب نگذاشته و این موارد را مستقیماً از طریق پست  شود تا بنده را از نظرات و پیشنهادات خود بی درخواست می

های آتی  در ویرایشبا هدف بهبود کیفیت ترجمه، نمایند تا  به بنده منتقل Mortaji@ymail.comالکترونیکی 

ای  دانم از تمامی اساتید و خبرگانی که در دستیابی به ترجمه مورد توجه قرار گیرد. در پایان، بر خود الزم می

و از مدیریت محترم  کردهتشکر  ،ندباک و استاندارد مدیریت پروژه نقش داشت صحیح و دقیق از راهنمای پم

، جناب آقای فرسایی که با نظرات تخصصی خود و تسریع فرایند چاپ و نشر، امکان تهران شارات دیباگرانانت

  گان از این کتاب را میسّر ساختند، قدردانی نمایم.داستفاده بهتر و سریعتر خوانن

mailto:Mortaji@ymail.com
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 ...و پسر دلبندم تقدیم به همسر مهربان

  




