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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮ

ﻂ ﯽ ا رات ﺆ ﻪ ﯽ ﺮی د ﺒﺎ ان ان ﺘﺎب ﯽ ﺑﺎ ﺖ ﻋﺎ ﯽ ا ﺖ ﻮا ﺪ
ﻮا ﻪ ی روز ﺟﺎ ﻪ ﯽ و ﻋﻠ ﯽ ﻮر را ﺪ ا ﮑﺎن ﭘﻮ ﺶ د ﺪ.
ﺘﺎب د ﺒﺎ ان ان،ﯾﮏ ﺖ ﺪﯾﺪ ﻐ ﯽ وﻋﻠ ﯽ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ "دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺗﺠﻲ" و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از ﻫﻤﻜﺎران
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺸﻮق و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ از اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي
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
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سخنیباخوانندگانکتاب
از سال  0212که اولین نسخه از پیکره دانش مدیریت پروژه (پمباک) توسط مؤسسه مدیریت پروژه منتشر شد،
این سند مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده و تغییرات قابل توجهی در آن ایجاد شده است .از مهمترین این
تغییرات میتوان به تغییر در حوزههای دانشی ،فرایندها ،ابزارها و فنون و همچنین ،گنجاندن مفاهیم جدیدی از
جمله مفاهیم مرتبط با پارادایم چابک و روششناسیها و چارچوبهای اسکرام ،اِکسپی و ناب و موارد مشابهی از
جمله تدوین استاندارد مدیریت پروژه و ارائه آن به همراه راهنمای پمباک اشاره کرد .با توجه به نتایج تحقیقات
مرتبط در حوزۀ مدیریت پروژه و همچنین نظرات و پیشنهادات خبرگان و دستاندرکاران حرفه مدیریت پروژه،
نسخه هفتم راهنمای پمباک و استاندارد مدیریت پروژه نیز تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است که از
مهمترین این تغییرات میتوان موارد زیر را برشمرد:
-

حرکت از رویکرد مبتنیبر فرایند به رویکرد مبتنیبر اصول :نسخه هفتم راهنمای پمبااک و
استاندارد مدیریت پروژه  01اصل را برای هدایت رفتار افراد دخیال در پاروژههاا و کماک باه آنهاا در
تصمیمگیری ها و حل مسائل ارائه کرده است .این اصول کاه همپوشاانی زیاادی باا اصاول مادیریت
عمومی داشته و در تمام پروژهها قابل به کارگیری هستند ،ماهیتاً تجاویزی نیساتند و افاراد دخیال در
پروژه ها به طرق مختلف میتوانند همسویی خود را با این اصول حفظ کنند .با این حال ،میزان و نحاوۀ
به کارگیری این اصول در پروژهها به بافت سازمان ،پروژه ،تحویلدادنیها ،تیم پروژه ،ذینفعاان و ساایر
عوامل وابسته است.

-

حذف حوزه های دانشی و جایگزینی با دامنه های عملکردی :دامناه عملکاردی ،گروهای از
فعالیت ها و وظایف مرتبط است که برای تحویلدهی مؤثر خروجیهای پروژه ،حیااتی هساتند .نساخه
هفتم راهنمای پمباک و استاندارد مدیریت پروژه هشت دامنه عملکردی را برای پروژهها مشخص کرده
است که در کنار هم یک سیستم مدیریت پروژه متشکل از قابلیاتهاای مادیریتی متعامال ،مارتبط و
وابسته به یکدیگر را شکل داده و برای دستیابی به دستاوردهای مطلوب پروژه ،بهطاور هماهنا
میکنند.

-

کاار

اختصاص بخش مجزایی برای مناسبسازی :مناسبساازی ،تطبیاق آگاهاناه چرخاه عمار و
رویکرد توسعه ،فرایندها ،میزان و نوع همکاریها ،ابزارها و روشها و مصنوعات با محیط ماورد نظار و
کارِ در دست است .هدف از مناسبسازی تحویلدهی تحویلدادنیها و دستیابی به دستاوردهای پاروژه
در کوتاهترین زمان ممکن ،به حداقل رساندن هزینه های پروژه ،بهینهسازی ارزش تحویال داده شاده،
ایجاد تحویل دادنی ها و دستاوردهای باکیفیت ،مطابقت با استانداردهای مقرراتی ،برآوردهکردن انتظارات
متنوع ذینفعان و تطبیق با تغییرات است و منافع مستقیم و غیرمستقیمی از جمله تعهد بیشاتر اعضاایی
از تیم پروژه که به مناسبسازی رویکرد کمک کردهاند ،تمرکز بر مشتریمداری و استفاده کارآمادتر از
منابع پروژه را برای سازمان و تیم پروژه به همراه دارد.
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اختصاص بخش مجزایی برای مدل ها ،روش ها و مصنوعات :مادل ،یاک راهبارد فکاری
برای توضیح یک فرایند ،چارچوب یا پدیده است؛ روش ،راه دستیابی به دساتاورد ،خروجای ،نتیجاه یاا
تحویل دادنی پروژه است و مصنوع میتواند یک قالب ،سند ،خروجی یا تحویلدادنی پروژه باشد .نساخه
هفتم راهنمای پمباک و استاندارد مدیریت پروژه بخش مجزایی را برای توصیف سطح باالی برخای از
مدلها ،روشها و مصنوعات متداول مورد استفاده در مدیریت پاروژههاا درنظار گرفتاه اسات؛ اگرچاه
مدلها ،روشها و مصنوعات فهرستشده در این بخش شامل تمام جزییات نبوده و تجویزی نیستند ،با
این حال به تیمهای پروژه کمک میکنند تا درباره گزینههای موجود خود تأمل کنند.

با توجه به تغییرات ساختاری نسخه هفتم راهنمای پمباک و استاندارد مدیریت پروژه نسبت به نسخههای قبلی و
همچنین بازخوردهای کسبشده از خوانندگان ترجمههای نسخههای پیشین در دورهها و کارگاههای آموزشی ،در
کتاب حاضر سعی بر آن بوده است که ترجمهای درست و روان ارائه شود ،بهطوریکه خواننده را از مراجعه
مستقیم به متن اصلی بینیاز کند .در همین راستا ،موارد زیر مدنظر قرار گرفته است:
-

وفاداری حداکثری به متن اصلی و واژگان مورد استفاده :با توجه به ارجاعات حقوقی به متن
استاندارد مدیریت پروژه و راهنمای پمباک ،ضمن توجه ویژه باه خواناایی و روانای ترجماه و اساتفاده
حداکثری از ظرفیت های زبان فارسی ،تا حد امکان از هرگونه دخل و تصارف در ترجماه پرهیاز شاده
است.

-

استفاده از معادل های فارسی تخصصی :با توجه باه گساتردگی مفااهیم موجاود در راهنماای
پمباک و استاندارد مدیریت پروژه که در این نسخه با تمرکز بیشتر بر مفااهیم چاباک دوچنادان شاده
است و همچنین تنوع خوانندگان و تفاوت در سطح دانشی آنها ،تا حد امکان از معادلهای فارسی مورد
پذیرش خبرگان هر موضوع استفاده شده است .بهعالوه ،واژهها و اصطالحاتی که نیاز به توضیح بیشتر
داشته ،بهصورت پانویس مشخص شده و یا شرح داده شدهاند.

-

استفاده از واژه های یکسان :به منظور کمک به خواننده در درک بهتر محتوای راهنمای پمباک و
استاندارد مدیریت پروژه ،تا حد امکان از معادلهای فارسی یکسان برای واژهها استفاده شده است.

علیرغم دقت نظر اعمالشده ،ترجمه حاضر عاری از خطا نیست .به همین دلیل ،از تمامی خوانندگان محترم
درخواست می شود تا بنده را از نظرات و پیشنهادات خود بینصیب نگذاشته و این موارد را مستقیماً از طریق پست
الکترونیکی  Mortaji@ymail.comبه بنده منتقل نمایند تا با هدف بهبود کیفیت ترجمه ،در ویرایشهای آتی
مورد توجه قرار گیرد .در پایان ،بر خود الزم می دانم از تمامی اساتید و خبرگانی که در دستیابی به ترجمهای
صحیح و دقیق از راهنمای پمباک و استاندارد مدیریت پروژه نقش داشتند ،تشکر کرده و از مدیریت محترم
انتشارات دیباگران تهران  ،جناب آقای فرسایی که با نظرات تخصصی خود و تسریع فرایند چاپ و نشر ،امکان
استفاده بهتر و سریعتر خوانندگان از این کتاب را میسّر ساختند ،قدردانی نمایم.
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