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 پیشگفتار

اجیااواعم اا اا  اا ه گاقام  اتساا با اایایاامحصولایامااتوایاا ی اتت اا  اباا اراهنماا گام  
راا ایاامحیایامااتوزادرایساا یاار  اگایهمدرباا ر  آفصوناا اوارساا ااتااصحمایتعااتع ت ااهاالا

راایدرااحااماراهنماا ایاا ی ا یااا ار  زادرم ییاا خااتاهاامایااماوااجیاو گاتتل ااماشاا خااتاهااما
را اا ارشایااوام ایاصوهاوابا اع وا خاعمایایاماتوااا مای  یاتدراهایااجموماوار ی  ااهالا

رتت  اوایتجزاوا گانظایگاا ی نا ای ی ادواو اها ا اها ااهالراب ا گاتدماپادرا  شبخشا
راا اهاایایاامحیایامااتوا اایاگااهاا گاز اا ت اگاااا  زاتمیرزیاا خاروگام  اهاایازاا    اگااهاالا

ر راید ما یی  اداردراان   افالخا
  ادرااب ماگارا ایمحصولایامتواب ی ماو ای خمم ار ررش  زااحمارتا  ادراواتوا

درا ا ر الامو زایسا یت خارااا االاااتاهامااااتاهما اتداوزت خااه گاا   ا یاغارا افد ل ل
رتااا  ایااا ی اتت ااا   هااا گایاماااتواوااه حیایخااا هابااا ارهیااایاخات مارااایدرافمااا اآاااایا

رتاااا  اروگایاااامحصولایاماااات  افن  راناااا ااهاااالزااه  ی خ ه هاااالراباااا ااون اااا اتمیراااازا
ایتدرایتعتع  اآخادرار ای ی از وا ن وعایخ  یاهمای 

 
 



 

  مقدمۀ مترجمان

اگهااااا ا   عم ا ااگاای متعااااا یااااامحصولایاماااااتوااهااااا یاتلگاعم  ااااایااوایااااا ی ا
راا ادراتماا  اوااتوا یااا اعماایایامااتواوو هاا اهااماولایامااتواراا اایااتهاا    اهماب  اهاالا

اعهم اداردرا
اتتهااد ایامااتواجمواامان ساالاواعااالو ا اایااحااما باا ا  اا خا ه اایایاامحصولایامااتوا اایف ل

دراامات اآاا  ااگی مام تمامزاگمااارامل قزا نا  اش  زات ئ مزاگزحرا  ین ییهمای ی ا
ارن راماارگان زااتاهما تدرااگه اگاه یاتلب ار رایامتواواز  ا

احاامایهااماباا ادل اا ان اا  اباا ااو اا داواتااماو اارتی واا  امساا ید ا اا ماوازاامه گایخ  اایاا
ر  اامگا ااتد اوا اایاگایاامحصولااحاامافیاوناامزااهاا ه  راا اها  ی خزابساا  رازساا لاوا د اا افاایدگا

ارتیاا و اب یاامااهم االاآخاراادوااگهاا احیتتاناا فناا اواتا   اا زاداراگااگهاا احیتتاناا عاامما
ا نماخانمتد ااهلرا

را ااولا مارتا  اتیجما ایام ادرازا   ایامحصولایاماتوا دراوتوایط لد ااحامارتا  ا
میف اا انشاا راا ااگه ازساای فیاواناا ایتاجاا ایاامومرااگه ازساای زاباا اب یااما یاا اا اعاام  ا

ب اوو ویا"یمحیایامتو"اواعام ااها ه د اا ای خمما خااه اه  ی خحیاخااریماآین حیایم
ااحماز   ااهلرا

را حمااگا اآقا ا Mastering Product Management(2019)رت  از عیا یمیداخارت  ا
راا اباا ادل اا اعالقاا ااوشاا خاباا ااحاامازاا   اواباا ار و اایدگا )ااال اا اواگا زاراجدیاا  یناا خا ااتد ا

آ رگایم اوان وسانم اا اوصحاپارتا  افاتهزابا ادنیا واآخااهالارتت  (ایط ل اا  یاجمعا



 

ر  اامگازاا   ایاامحصولایامااتوای ننااما زاتاق قاا  اگزحرا ین یاا تاا ایخ واا ارااباا ایهاا ه ما
ارن رماارگاآین انم ومراااب  ارزانتآ رگزاتم حمااه یاتلگزان همارگاو

راا یی زاز اامر اد ا"ای اایجمافقاابای اایجم اهاالاوااباا افییاا وشااهاا  داعمحااز اآقاا گادرتاایا
ن سل"رابن  یاحمایم ایم مااهلارت  اراایط لد انمتد اوا   ابمان مافماتواوا اگاومئتلت

را حما ینا خاتتانسا  ات ن ایگابا ایامع  خا یی زث ارااب اآخااع ف انم ح ماای اا ان   ای زاآق گا
زایامااتوزاب  ارواا  یزاور رارساا ااا  یاراا اایاگایاامحیاخااگهاا انش  زاا   ایامااتوا زنااماوا

اها اآخامی  اعساا افصو افیاهماآ رداوااوم نا خادارواماعاساا ایط لدا ااحامارتا  اتتل ماوا
اب اب  ویاز ا ادراوتوا یا اعمیایامت  ااتدااتاهنمایمرااه اگاه یاتلی ی ر

ی اهمایث اه حیان وسنمم خاوای یجم خاید قموماوکااثایایقیاتوانختاهاما اتدای ایاآن ا ا
ین ظایایان مخانقامه اا ییان ای قمانم ونمرالاااوای خمم خاآخاراایط لد اواناینماخاعالق 

هساا  مرادراع واا خاا Hamedbakhtiarii@gmail.comوانقطاا انظاایا ایاام اا اوصحااپااوم اا ا
ا اجناا  اآقاا گادایااتخا ااالز ایاامحیایا اای اان شاا را اادحیاا خار  اب باالاام دانااا یاا   ا

ااا یادران اتش یاواقمردان انم ح مراگه اگلس  دوااه احیراهنم 
ا

 با احترام
ی  حامد بختیار
 مهرداد محمدی یل سوئی
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