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ر   Teamweek   آموزش کار با نرم افزا
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

اسرت  هرا  لمرم مردیریت تلردیه اردهتررین ارا هترین و حیاتیامروزه مدیریت پروژه به یکی از مهم

هایی هسرندد هره همه پروژه  ،جاده یا فروش محصولی  اصایجاد یک فرواگاه مجاز ، سا ت یک  

بیدی اده و بره د  زمرام مصرشد ارده بره  نیجره ها  پیشباید توسط افراد تیم در محدوده هزیده

هدررد  امررروزه اباارهررا  زیرراد  برررا  همررک برره برسرردد  مرردیریت پررروژه همرره ایررن اهرردا  را مح رر  مرری

هدرد  از  جممره ایرن اباارهرا، پیصرفت بهنر وظایف همک میفرایددها  مدیریت پروژه وجود دارد هه به  

  رم افاارها  مدیریت پروژه هسندد 
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Teamweek  چیست؟ 

Teamweek   افراا  رم  ن یاست  ا    گروهیزی بر امه  یک  رم افاار مدیریت پروژه تحت وب و اباا   برا 

بره یرک  مربرو  یها و جدول زما می، تفیدر مورد وظا   الصه  یساده است هه اطاللات    اباا  بصر  کی

ارامه هرد  Teamweek، دهیرچیپ  هرا تیها و قابمیژگیقرار دادم و  هدد  به جایم  مصشدرا    پروژه

آموزش  ررم افراار  .است drag and dropبا اسنفاده از امکام ها و الالم ستی، چک لی برا  وظایفر گ

Teamweek  آسام است برا  همه اسنفاده از آم ساده بوده 

 

ایررن  لامرره اررهت لرشرره ارد  ریسررژ هرهررول، مرد یبره سرررسررن 2017در سررال  Teamweek ررم افراار 

  ایرن مسرن ر اسرت یاسنو  هصور رهه د بوده Togglی  صوص   افاا ارهت  رم از یمحصولافاار  رم

   بررا افراا  رمهد  اررهت اراهره  اد     سیهااو تاس سنریآهو و هر    توسط آال   2007در سال  ارهت  

گا رت   اسنفاده از اهسه و  مودارهرا  را  مایش دهد   از پروژه  یهم   ما   کهه ی  بودمدابع      زی بر امه

  تر  برا  این مدظور اراهه دهد قصد داات اباار ساده Togglپیچیده بود و 

 

 چیست؟  Teamweekهای کار با ویژگی

Teamweek  یز  زما ی به صورت آ الین است  این ویژگری افاارها  مدیریت پروژه و بر امهیکی از  رم 

ها  در حال ا جام و پیصرفت آ ها را د  یرک مکرام ها و فعالیتاود همه الضا  تیم، پروژهبالث می

 به صورت منمرها مصاهده هددد  

 کیرر برره هررهمصررا ه هوچررک تررا منوسررط   برررا Teamweek؟ سررتیچ Teamweekامررا بررازار هررد  

ایررن  رررم افرراا  برره   ، بسرریار مداسررت اسررتدار ررد ازیرر  یمرریت  سرراده پررروژه و بر امرره زما لدررد   زی بر امرره
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 اطاللرات،   ، آمروزش، فدراو   افراار، هدرر، معمرا ، توسرعه  رمیطراحر   هراهرا و اررهتمیمصاورام، تر

-  و    همرک زیراد  د  بر امرهوتکدولرو ی، بغراتیتلمو  یابیر، بازا دیرول، تیسررگرمو  رسا ه  ها   ارهت

 ها  زما ی  واهد هرد  یز  

 

 
 

 مزایای زیادی دارد. از جمله:  Teamweekکار با 

 پروژه  و دیداری برای  ژوالیو ی ز یبرنامه ر -۱

دهرد   ی گراه بره هرا برام اراهره مر کیررا د   پرروژه از اطاللات یهمدید  کی Teamweek ن یافاار آ ال  رم 

به   دیتوا یم  ن ی، بدابراهددتر به بیددده مدن ه میرا راحت، اطاللات  براساس ر گاده     بر امه زما لدد

  دیریگب میو آگاها ه تصم  یافنهمساهه را د ایها فرصت یراحن
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Teamweek  ن یبدرابرا  دهردیصرفحه  صرام م کیرد  و را برا هرم  یو جردول زمرا  میت  ، الضافیوظا 

در محریط ایرن  ررم افراار    دهدردا جرام  را بایرد      چره هرا   یهره از چره زمرا   دا دردالضرا  گرروه مریهمه  

 Teamweekهرا  برا توا یرد از آ الیرن برودم یرا  لرودم الضرا برا لر اروید  ارما در محریط همچدین می

 ه اصمی تعریف  مایید تو ید اهدا  هوتاه مدت و زیر پروژه برا  پروژهمچدین می

 

 و استفاده آسان گیساد -۲

Teamweek    و    بصرورت بصرر  افاا بسیار ها بررسدد است  این  رم  پروژه  تیریمد   افاارها رمد  بین

را Teamweek افراار آمروزش  ررم توا درد بره سررلت یاده است  ها برام م یاسنفاده آسام طراحبرا  

 شواهید اد این  مودار گا ت  افاار اما درگیر ایجاد  در این  رم، اروع به اسنفاده از آم هددد   گذرا ده

ا جرام  دیرهه اما با     تمام ها آوردافاار این  مودا  را به صورت  ودها  برا  اما به  مایش در می رم

 ری، ارما تصرومیتر  همره الضرا  هااست  با و ود بر امه خیدامده تا  ای خیبا تا  وظایفافزودم    دیده

، رییرهرگو ره تغ    برابیدیدرا میمصغول آ ها است،   یدوره زما   کیدر طول    میرا هه ت  ییاز هارها  یهم

 .دیجابجا هد Drag &Dropبا آ ها را  ای دیده رییا نشاب اده را تغ وظایف یبه سادگتوا ید می

 

  ریپذ انعطاف  ینماها -۳

 Teamweek  را   فیو تکال  فیوظا  ما دد  پروژه بزرگ  کی   هادهد تا تمام قسمتیبه ها برام امکام م

 یجردول زمرا  کیررا د     میتر   الضرا  فیوظرا  دیرتوا یم  ن یمصاهده هددد  همچد  د  یک مکامبا هم،  

و  و   دیجابجا ارو میت ن یال میتا   پروژه و  ما    ما  ن یب  یبه راحنتوا ید  همچدین می   دیمصاهده هد

   هرهدام زوم هرده جاهیات را مصاهده هدید
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 ادغام ی و گذاراشتراک  -۴

به اانراک  ی ارج  ارها ای امی، مصنراهمیت ریبا سا ن یآ ال   و دیپ  کی   یتوام از طر  یرا م  یجدول زما  

  یرز بره اارنراک گذاارت  Trelloو  Basecamتوام اطاللرات را برا افاار همچدین میدر این  رم  گذاات 

 در دسنرس هسندد  هم در این  رم افاار  Mozillaو  Chromeمرورگر وب   افزو ه ها

 

 Teamweekافزار  آموزش نرم 

موجرود هسرندد   PCهرا  ا د ویرد و ابندا باید آم را  صت هدیرد   سرشه  Teamweekبرا  اروع ها  با  

سرلا  Wپس از وارد ادم به محیط  رم افاار ابندا باید یک پروژه جدید ایجاد هدید  با همیک  و  لالمرت 

توا ید یک پروژه جدید برا  رام دلشرواه ایحراد هدیرد  بعرد از آم هره وارد محریط پرروژه اردید، در هرادر می

هرا  مشنمرف همیک هرده،  امی بررا  قسرمتها را تعریف هدید  به راحنی  و  آم  سمت چپ، زیر پروژه

توا یرد آیدرد  در قسرمت وسرط صرفحه مریها زیر هم بره  مرایش در مریهر پروژه تایپ هدید  زیر پروژه

دهد  برا  بدد  پروژه را به صورت تصویر   مایش میالین  مایش زمامالین را مصاهد هدید  تایمتایم

وژه در ترا یخ ارروع، همیرک هدیرد  در صرفحه براز ارده ایرن الین هرر زیررررایجاد یرک وظیفره،  و  ترایم

 ها قابه مصاهده است:گزیده

• Userاود : در این قسمت ها بر یا ها برا ی هه باید این وظیفه را ا جام دهدد تعین می 

• From-to در این قسمت تا یخ اروع و تا یخ پایام پروژه را وارد هدید : 

• Start-end timeهدید اروع و تحویه پروژه را وارد می :  در این قسمت سالت 

 هدید  توشیحات: اطاللاتی هه ها بر باید بدا د را د  باهس مربو  به توشیحات، وارد می •

 هدید  مراحه ا جام وظیفه: در قسمت بعد مراحمی برا  وظیفه تعیین می •
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• Upload or drop fileتوا ید فایمی را به پروژه الحاق هدید : در این قسمت می 

 

 

 

اما به راحنی با تعیین موارد باال یک وظیفه ایجاد هردید هه به صورت یک  وا  ر گی  و  ترایمالین بره 

توا ید  مایش درآمد  با ا جام مراحه هر وظیفه و تیک  وردم آم، در قسمت  وا  ر گی هر وظیفه می

 درصد ا جام ها  را مصاهده هدید 

توا یرد  و  برازه زمرا ی  اصری پایین و سمت راست صرفحه مریبین د  با همیک  و  لالمت ذره •

 مثال ماه یا هفنه مورد  ظر، زوم هدید 
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هرا را مردیریت توا یرد همره پرروژهسلا د  باال و سرمت چرپ صرفحه مری  Wبا همیک  و  لالمت   •

 هرده و یا با دلوت افراد مورد  ظرتام، تیم جدید تعریف هدید 

 منابع:

https://project-management.com/teamweek-software-review/ 

https://www.youtube.com/watch?v=UqL56Pia1Zw 

 

 

 پایان

https://project-management.com/teamweek-software-review/
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https://www.youtube.com/watch?v=UqL56Pia1Zw

