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معرفی بهترین نرم افزارهای مدیریت پروژه  
 ساختمانی 

 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

 انی، منابع و مشتریساختمان  یهاکند تا پروژهی، به کاربران کمک ممانیساختپروژه    تیرینرم افزار مد

ماننتد ارتباطتا   یقبلت  یدستت  یندهایفرا  ی سازسادهنرم افزار ضمن  این  کنند.    تیریرا به طور موثر مد

 شیو مشتتا   را افتتزا یستتاختمان یهاشتترکت ییو پاستتو و ییکتتارا، مشتتا    یروزانتته، زمانبنتتد یداخلتت

، صاحب پروژه کارمندان و کارگران  نیب  یپل ارتباط  جادیابا    پروژه ساختمانی  تیر ینرم افزار مددهد.  یم

ختواه   بتدان   بترای پتروژه ستاختمانی از در مقالته پت ش رو متی  استت ایجاد شدهسهامداران    ریو سا

 کدام نرم افزار استفاده کن  ؟ 
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 ؟ استفاده کرد پروژه ساختمانی تی ر یافزار مد از نرم  دیچرا با 

کنتد، یها را فراه  مپروژه یو بودجه برا یجدول زمان ن   امکان تع پروژه ساختمانی  تیرینرم افزار مد

صتاب  مشتا   داشتته باشتد. مشتا   را  ایت، مهنتد  مانکتار پ  کیپروژه از    یادیتعداد ز  نکهیفارغ از ا

در مورد روان بودن کتار   یافزار ن راننرم  ن یساخت به اتمام رساند، اما ا  تیریافزار مدتوان بدون نرمیم

و ه  ک    یپروژه ساختمان  کیمنفرد    یافزار ه  فازهانرماین  دهد.  یها را کاهش من  و صحت توم

 .کند یچرخه عمر پروژه را ساده م

 

و ارستتال   تتادی، ازا  تتکتتار و ت ه یرو تتن ی ر تت  پ یتواننتتد بتترای، معمتتاران و مهندستتان م مانکتتاران پ

 یهتانتهیکاهش هزوها  پروژه  شرفت گزارش در مورد پ  ه ، ثبت ساعا  کار و تهجلسا و    شنهادا  پ

از  ستتتاخت تیریمتتتد یهتتتااز راه بتتت   ی ار از آن تتتا کتتته بستتت کمتتتک ب  رنتتتد. هتتتاافزارنرم ی از ایتتتن ات تتتعمل

، مانکتتاران بتتا پ ی ر تت  و پ ی، هن تتام همتتاهن رنتتد گیمتت کمتتکپتتروژه  تیریمتتد یعمتتوم یافزارهتتانرم

 بس ار کمک خواهد کرد.پروژه  رانیکنندگان، مهندسان و مدن  تأم

 

  ها عبارتند از:نرم افزاراین  یاصل یایمزا

 پروژه  کیاطالعا  مربوط به  ریها و ساآسان و اشتراک اسناد، داده یدسترس  •

شتترکت و  کیتتدر  ت و شتتفاف ییپاستتو و شی، افتتزاانیو مشتتتر   تتت یارتبتتاط بتتا اع تتا بهبتتود •

 یساختمان یاز اتمام به موقع پروژه ها نان اطم

 نقص کس  و کار و پروژه  یب تیریمد یموجود برا یهاست  و س  ندهایفرااد ام  •

  ندهیت ار  و توسعه کس  و کار آ رشدو بهبود  •
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 یی داشته باشد؟ ها ی ژگیو پروژه ساختمانی باید چه تیر یافزار مد نرم 

و تتدارکا  بته   ا  ترا در متورد عمل  روشتنی  دگاهیت، دیپتروژه ستاختمان  کی  یابتدا تا انتها  افزارهااین نرم

 :ساخت است تیریافزار مدتوابع مشترک نرم ریز یاهیژگیدهد. ویارائه م رانیصاببان و مد

 

 پروژه  تیر یمد

پتروژه  تیریافتزار متداند. نرمشتده     تشتک  یفترد  ف و تکتال  فیاز وظتا  ی ار از بس  یساختمان  یهاپروژه

، تشتو ص دادهدهتد تتا اهتدا  و نقتاط عاتف ختاه پتروژه را یامکتان را مت  ن یبه کاربران ا  ساختمانی

یی بترای ارائته بته هتارا هماهنت  کترده و گتزارش  های زیربرنامهو    کنندپ   ری  و      را تنظ  پروژه  بودجه

 .کنند ارائه کارفرما
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 نیروی انسانی  تیر یکنان و مدرکابرای  ی ز یربرنامه

 یهتتادارد. پتتروژه تیریدر رونتتد متتد یاساستت یمنتتابع نقشتت ریو ستتا زا  تت، ت هن تتروی انستتانی متتدیریت 

افزار مشهور هستند. نرم ،شده بود ین بش بودن از آنچه پ  ترپرهزینهتر و یطوالن    به دل  یانساختم

 بته ایتن ترت ت استت  اب تو    رب تو  یابیترد  وظتایف و  ی زیترهمتراه بتا برنامته  پروژه ساختمانی  تیریمد

 در چه وضع تی هستند. و منابع کارکناندانند که میدر هر لحظه  رانیمد

 

 اسناد  تیر یو مد یکش نقشه

ایتن هستتند.    یها و قراردادهتا متکتهتا بته نقشتهپروژه  شترفت پ  یبررست  یبترا  یستاختمان  یهتاپروژه 

 ت تقابلو اشتراک آسان اسناد مربوطته و  های دی رفرستادن نقشه به پلتفرمو  کردن    وارد  هاافزارنرم

  .کندیرا فراه  منقشه  شیرایو

 

   شنهاداتیو پ نیتخم

 ارائتتهرا همتتراه بتتا  ینتت بش و پتت یبنتتد، بودجهن  تومتت ت تتکتته قابل مانیستتاختپتتروژه  تیریافتتزار متتدنرم

 .شودیم ی قاب  توجه بهره ور شیدهد، باعث افزایارائه م شنهاد پ

 

  یمال  تیر یو مد ی حسابدار

شتوند.   یستازمانده  دیتشتود و همته آنهتا بایصتر  م  یستاختمان  یهتاپروژه  در  یادیز  هزینه  معموالا 

 ییآنهتا یدارنتد، امتا بتت شیگترا یمال تیریبه مد شتر ب پروژه ساختمانی  تیریمد  یافزارهااز نرم  یبرخ



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 5 

 

 یاهنهیکند تا هزیکمک م شمادهند که به یارائه م  ی ماژول بسابدار  کیتر هستند باز ه   که جامع

 .د کن ی ر   شده را پ نهیهز یو واقع ین توم

 

  سکیر تیر یمد

 پتتروژه تیریمتتد یافزارهتتانرم شتتتر ب متتروزه. اهستتتند بستت ار پرخاتتر یمشتتا   ستتاختمان یهتتاتیستتا 

 .اندم هز شده یمنی، ان ام مقررا  اسکیر یابیو ارز  ی ر گاندازه ییبه توانا مانیساخت

 

 

 

 پروژه ساختمانی از کدام نرم افزار استفاده کنیم؟ برای 

ها یک پروژه را مشص کن د. شتما بایتد برای جواب دادن به این سوال شم  اول باید ن ازهای و اولویت

افزارهتا بترای کتار شتما ب شتتر اولویتت دارد. نکتته بعتدی در انتوتاب، هتا در ایتن نرمبدان د کدام ویژگی

عنی باید مشوص کن د آیا ابزراهتای رای تان کته امکانتا  کمتتری ارائته بودجه شما یا شرکت شماست ی

 کند، جواب وی ن از پروژه ساختمانی شما خواهد بود یا خ ر. می
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هزینه کن د؟ شما همچن ن باید از امن تت   یپروژه ساختمان  تیرینرم افزار مدچقدر الزم است برای یک  

 کن د مامئن شوید.ه استفاده میافزارها با دی ر ابزارهایی کو سازگاری این نرم

 برخی از بهترین این نرم افزارهای مدیریت پروژه ساختمانی عبارتند از:

• GanttPRO 

• Acculynx 

• CoConstruction 

• Procore 

• ProContractor 

• SiteMax 

• Bim 360 

• eSUB Subcontractor 

• BuildTools 

• PlanGrid 
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