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ر   د؟چیست و چه مزایایی دار ProofHubنرم افزا
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

انرد  را ای برای اجررا ااننرده همرهانه ان  ر  مدیریان و مهندسان و همه کسانی که کسب وکار یا پروژه

 هانرد بره خرهبی بره پی رر   یکی از ابزانهایی که می  خها بیابند.   یمهایی برای بهبها عملکرا  رو 

 ها کمک کنده نرم ا زانهای مدیری  پروژه هستند. پروژه

اسر  احردا   ای انممکن اس  صاحب کسب وکار باشید یا مدیر یک پروژه یا یرک مهنردک کره پرروژه

یکرری از روا. جلرره مرری  رررسررری  هاانا. ان هررر صررهنر کرران شررما بررا کمررک نرررم ا زانهررای مرردیری  پررروژه

اسر .ان سرهرهای پریو رو  ProofHub ا زانهرای مردیری  پرروژهه ررین ایرن نرم رین و کاربرایسااه

 بی تر بدانیم. ProofHubاربانه کار با قصد ااریم 
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 ProofHubافزار  معرفی نرم 

ProofHub  اانا دیر أک  یکه بر سااگاس  که آن ین پروژه   یریمد ینرم ا زانها ن ی راز محبهب  یکی. 

کرار برا م اغل کهچک و ان حال نشد ان نظرر گر تره شرده اسر .  یپروژه عمد ا برا   یریا زان مدنرم  ن یا

ان برا،ه   ی برقررار  یبرا  ییابزانهابه    استرسیه  ن یآن    ی جدا از همکار  ProofHubپروژه     یرینرم ا زان مد

 کند.نا ممکن میگروه  ی وربهره ویزاا  یبرا ییو پاسخگه  ر  یپ یابیم اهدهه نا

 :اس  ProofHub و امکانار هارمجمهعهیاز ز یبرخ ریمهانا ز

 یسفانش یهانقو •

 فیوظا  یریمد •

 هاصفحهگرا  کار و  •

 گان  ینمهاانها •

 ها گزان  •

 زمان یابینا •

 هاه چ بحث •

 می قه •

 پرونده  یریمد •

 .یاارون برنامه یهاها و اع نااااش ی •
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 ProofHub ها و مزایای ویژگی

 

  فیوظا  تیر یپروژه و مد یگزارش ده  -۱

 ProofHub   یهاو پروژه فیوظا ی هانند برایاهد که میمتمرکز انائه م یها مکانها و شرک میبه 

ه هرر زمران کره بره اط عرار یابزان گزان  ار زمان واقعر  قی هانند از طریکنند. کاربران م  ی خها همکار

  ی هاننرد وعرعیه کاربران م ProofHub. با استفااه ازکنندااشته باشند از آنها استفااه  ازیمهجها ن

باعث  ProofHubه ن یکنند. ع وه بر ا یابیها و مناب  نا ناکار و اط عار مربه، به پروژه   ر  یپروژهه پ

 خها نا انبال کنند. فیوظا  ر  ی هانند حرک  و پیها ممیو   شفا ی  ار وظایف شده

 

   ی ، گفتگو و اثبات همکاربحث -۲

بره  ProofHub یان براط یاانا. ابزانهرا یآنها بسرتگ یابزان ان باط ییعمد ا به کانآ می   یمه ق  تریب

اهنرد  نانیان با، برقران کنند و به شما اطم گریکدیبا  به صهنر آن ین اهد  ا یامکان نا م  ن یکاربران ا

 قیرخرها نا از طر  یهرادهیراهرد  را ایبره کراربران اجرازه م  بحث  یاس . ابزانها  فتااهیاز قلم ن  ی زیکه چ

 . مکان به اشتراک بگذانند کیو اسناا  قط ار  ها ایل  هس یپ

 

  گر یو موارد د APIزمان،  ی ابی، ردل یفا تیر یمد -۳

 ProofHub یاانا ن یکند. همچنیکاربران خها جم  م یاسناا نا برا ی سازرهیو ذخ ل ی ا ی گذاراشتراک 

به کراربران خرها   ProofHubزمانه گزان  و صهن حساب اس . از نظر گزان ه    یابینا  یبرا  ییهایژگیو

 یهراکننرد. گزان   هیر ه  زیرن  یسفانشر  یهرا رر،ه گزان   ویپر  یهااهد ع وه بر گزان یامکان م
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انتخراب کننرد اعرا ه  یی هانند به  نهراینا که م  یو عهامل  اریاهد جزئیبه کاربران امکان م  یسفانش

 .ندکن

 

 

 

 ProofHubشروع کار با 

ابتدا باید ایرن  ProofHubبرای شروع کار با بهتر اس  شروع کنیم:   ProofHubنرم ا زان    یمعر پس از  

. شرهید ProofHubا زار نا روی کامپیه ر یا گهشی خها نصب کنید و یا بررای نسرخه وب وانا سرای  نرم

ان اولین بخو نرامه ایمیرله  لفرن و نرام شررک  از شرما پرسریده شرده و پرس از  اییرد یرک آانک بررای 

کنیرد و ان پرروژه خرها انتخراب مریان این مرحله نرامی بررای کند.  شما اختصاص پیدا مییا پروژه  شرک   

 شها. از شما پرسیده می Taskنام وظایف یا صفحه بعده 

ه  Board Viewه Table View گزینره 4ان  مرحلره بعرد نرهع چیردمان عناصرر ان صرفحه اصرلی نا از برین 

Gantt View  وcalendar View هانید برا وانا کرران ایمیرل ار بخو بعدی شما می شها.انتخاب می 

 عضای  یم آنها نا به پروژه وانا کنید.ا
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کنید که برای ار بهنا اصلی شما نام پروژه و وظایف  عریف شده نا م اهده می پروژه شما ساخته شد.

 هانید روی و یا وظیفه جدید می برای ایجاا پروژه  هر  غییر و  خصیص ویژگی باید روی آن کلیک کنید.

 کلیلک کنید.ع م  + سم  چپ باالی صفحه 

 

 ها پروژه

هرراه میاز  رر یاکرره مجمهعرره دیررنا اعررا ه کن ییهرراپروژه دیرر هان یه شررما مررProofHubکررار بررا هنگررام 

خراص خرها نا ااشرته باشرند. بره  یهراها و بحثزمانه برنامه  یاههاه اااهه پروندهفیهاه وظای م تر

ک پرروژه یرهرر کردام   یبرا  دی هانیه مدیخها اار  ی عنهان مثاله اگر او سازمان مختلف به عنهان م تر

پرروژه نا انتخراب  ریمرد کیرا رراا واگرذان شرده  سر یاز ل دیر هانیم ن ی. شما همچندیجداگانه اعا ه کن

ه اسرته دیرکن ن یری عبرای هرر وظیرف شروع و مهعد  خیشده نا با  ار ن یی ع یهامهل  دی هانیم  .دیکن

کرد  زیهر پروژه ن یو برای«  طراح»ه    «یابیبازار»به عنهان مثال    :دیکن  جاایخها نا ا  ای  دیپروژه نا انتخاب کن

 .دینا انتخاب کن یننگ

 

 اعضای گروه 

و  دیراهد ا راا نا به حساب خها اعرا ه کنیبه شما امکان م ProofHub  پروژه  یریا زان مدکار با نرم

نا انتخاب کنید.  Personگزینه  Quick Addبرای این منظهن ار بخو . دیکن ی ها با آنها همکارار پروژه

نا  یماننرد عنرهانه زبران و منهقره زمران  یا یرو جزئ  دیاعا ه کن  دیخهاهیهر  عداا نفر که م  دی هانیم

ه ان مرهنا همران دیراهیمرچند پروژه اختصاص  ای کیکه آنها نا به  ی. هنگامدیاعا ه کن  کیهر    یبرا
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بره آن  دیرخهاه ینا کره مر ینق ر ایر  ینرهع استرسر  دیر هانیمر  ن یشرها. همچنریپروژه از آنها مهلر  م

 .دیشخص بده

 

 
 

Task 
ProofHub  الخرهاه خرها اختصراص   می ر  یبه  عداا اعضرا  ای  کینا به    فیاهد وظایبه شما امکان م

 نا انتخاب کنید.  Taskگزینه  Quick Addبرای این منظهن ار بخو . دیاه

 ن یریکرراه و  ع میکرهچکتر و قابرل کنتررل  قسر  یهرا  رمجمهعرهینا بره ز  فیوظرا  دیر هان  یمر  ن یهمچن

کرراه و  ن یریشرروع و مهعرد مقررر نا  ع خی رار دیر هان ی. مردیرانتخراب کن  زین  یهر کان  رع  ینا برا  فی کال

 . دیکن ن یینا  ع یم خص یمهل  ها
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 :ProofHubهای دیگر در  ترین گزینه برخی از مهم

Calendars  :یهامی قه  ProofHub  خرها   فیه نقا، عهف و وظادااهایکنند  ا رویبه شما کمک م

و   دااهایرو  یخهاکار نا برا  یهای ااآوری  دی هانی. شما مدیکن  ی زیرو برنامه  یمکان سازمانده  کینا ار  

 .دیکن مینقا، عهف خها  نظ

Notes  :از  ی برراارااااشر ی یحتر ایرجلسره  زمراناط عرار پرروژهه  رهیذخ یبرا دی هانیاس  که م  ییجا

 ن یو همچنر دیرکن یها سرازماندهنا ان ا ترچهها ااااش ی دی هانی. مدیاعا ه کن  ااااش یهاه  دهیا

 . دیکن میآنها کد ننگ  نظ یبرا

Files  :ه انرهیآنهرا نا از نا  دیر هانیمکران آوناه اسر . م  کیرهرا و اسرناا شرما نا ار  هراه طر    مام پرونده

Dropbox  یرا Google Drive ها پهشره ریرز ایرها آنهرا نا ار پهشره دیر هانی. سرپسه مردیرکن ی بانگرذار

  .دیکن یسازمانده

Discussions:  مهم نا به  یهایبه روزنسان ایها دهیا  دی هانیم  انیو م تر میاس  که شماه    یمکان

 دیربا آنها بحث کنند م ترک کن دیخهاهیکه م یا راا یمهعهع نا برا  دی. شما  قط بادیاشتراک بگذار

  هانند نظرار خها نا اعا ه کنند. یو آنها م

Gantt Charts: گان  ان  ینمهاانهاProofHub فیانجام وظرا بیکنند  ا نظم  ر یبه شما کمک م 

 . دی جسم کن ن یال می ا یو آنها نا ان نما دیکن ی زیرنا برنامه

ناندمان کاری اعضای گروه و پی ر     وا زای هاند باعث  می  ProofHubپروژه     یریکار با نرم ا زان مد

 ها و اقدامار مدیریتی شها.مهانر
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