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ر نرم  چیست و چه کاربردی دارد؟ Basecampافزا
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

 

هیای ممیو و اییاع   میو میدیریت عشیدیا تیده ا یت  مدیریت پروژه به یکی  ا  بش   ،در دنیای امروز

هیا مکی  عوانند به مدیران و ممند ان برای مدیریت هرچه بمتر پیروژهافزارهای مدیریت پروژه م نرم

های ها و فعالیتافزارهای مدیریت پروژه آنالین الشته برای هکاهنگ  و مدیریت پروژه یادی منند  نرم

عییری بییا ی نقیی  ممییورونیید، بیشییتر بییه  ییکت دورمییاری پییی  میی رو  بییه رو  مییه م ییک و مارهییا امییروز 

چه  ودی  Basecampافزار آموزش مار با نرمو   تیچ Basecampخواهیو بشینیو اال م   منند م 

 ی مدیران دارد؟راب
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Basecamp   چیست؟ 

  یی  Basecamp  میدیریت آنالیین پیروژه ا یت   هیایافزارنرم  عرین   از محشوبیک  Basecampنرم افزار  

 1999ترمت در  ال  ن یتده ا ت  ا واقع تیکاگو ینویمیا ت مه در ا  ی کایوب آمر  ی افزارترمت نرم

 Signals37وب به نام    ترمت طراا  یبه  نوان   ویمارلوس  گورا و ارن ت م  ،دیفر   ونیعو ط ج

هیا و ارعشاطیاب بیا دیگیر ا تیای عییو را در ایین ریزی برنامیهعواننید  افزار م ماربران این نرمتد     سیعا  

  عرین زمان به آن د تر   داتته باتند عا هکه ا تا در  ریع افزار پیاده مردهنرم

بیه   ییدعوان م  هکراه  عمفن  هو درگوت   و    مامپیوعر  در مرورگرهای خود، هو  مدیریت پروژهتکا برای  

 ویعنظییبییه امکانییاع  چییون دهیید عییا  ابییزار بییه تییکا امکییان م ن ییی  ادیییمن دایییپ  د تر ییافییزار اییین نرم

زدن بییا دادن و گیی امیییهییا، پا ییناد و پرونییده ی و بارگییرار جییادی، ا برنامییه زمییان  یییایجییاد ، هییافعالیت

 افیزارنرم   ن د تر ی  داتیته باتییدمکیا   ییهکیه در  هککاران،  منظو گروه     هککاران خود و برر  

Basecamp  از آن  ایی  دیتیو  گروه هککاران هکاهنگبا    دیو با  دیمن مار م  ی تکا به عنما  نکهیاز ا  فارغ

 مند  را آ ان متکا ، مار دیمن ا تفاده م  تشصیا فعالیت پروژه،   یدر  ی هککار یبرا

 

 دهند؟ های مدیریت پروژه چه کاری انجام مینرم افزار

ریزی موثرعر برای پروژه، مدیریت بمتیر منیابع و مکی  دارای امکاناع  برای برنامه  پروژه  تیریمدابزارهای  

اییین بیه مییدیر بییرای وامیین  بییه هنگییام بییه مشیکالب بییه وجییود آمییده و مییدیریت آنما ییت  ا ییتفاده از 

 ت یریمدافزار ی  نرم تود اب با ث هککاری بمتر ا تای عیو و افزای  هکاهنگ  در گروه م انامک

 های  یر ا ت:تاما ق کت پروژه

 Dead Lineامکاناب زمانشندی تاما عشصیص وظایف و ععین  •
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 امکاناب ردیاب  پیشرفت هر پروژه •

 گیری روزانه، هفتگ  و    امکاناب گزارش •

 ها و م تنداب ا ی دادهذخیرهامکاناب  •

 امکاناب ارعشاط  با هکه ا تای گروه و مشتریان •

 

 

 

 چیست؟  Basecampمزایای کار با 

عرین بییه دلیییا مزایییای  یییادی مییه بییرای مییدیریت پییروژه دارا ییت، یکیی  از محشییوب Basecampنیرم افییزار 

 موارد  یر ا ت:   این مزایا تاما افزارهای مدیریت آنالین پروژه ا تنرم

• Basecamp   ی  محیط ماربری قوی،  اده و قابا فمو برای هکه دارد  این امیر آمیوزش میار بیا

 یو آ ان خواهد مرد را برای هکه ا تای ع Basecampنرم افزار 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 4 

 

 ا تفاده از آن در ابعاد مدیریت  محدود، رایگان ا ت  •

 دییعوان ا یت  می Basecamp در انیبرخورد با مشیتر ی هکراه با ارعقا، عوانا  اضاف  ژگیو  ی •

  آنما را به بششی  و  دیمحدود ده   یرایو به آنما اق مشاهده / و  دیاضافه من  پروژهآنما را به  

   دیمن ا یاز مار خود عشد ریناپری جدا

 ه عو ط چند ماربرژامکان مدیریت پرو •

 گیری آ ان از  کمکرد پروژهگزارش •

 ایامکان هککاری درون برنامه •

 های ر یدن ایکیا وجود ا الن •

و   ن یییهنگیام ععو  پیروژه     یی  یمه هنگام مار بیر رو   رفت و برگشت  ابمکالکتدن هکه  جکع •

 ی  مکان رتود دانجام م  هااظمار نظر در مورد پرونده ای فیوظا ن ییعع

 Google Driveها و م تنداب دیگر پروژه در امکان ارعشاط با پرونده •

 هکه در ی  مکان Outlookو   Google Calendarهای امکان دریافت ا الن •

• Basecamp مند ممککن آ ان را  یها  ژگیبا و  چند  طح یها تیل جادیا. 

  یرایو ای  را به  طوح مشتمف د تر   هککاران دیعوان م ا یمنترل عحو ایافظ منترل   یبرا •

عیا بیه طیور   دییمن  ی گرارما برچ یشپرونیده  ایینیام آنمیا را در نظیراب    دییعوان   مدیاختصاص ده

  عیوان بیا افیراد خا ی تیده را م ی زیرو برنیامم  داده تیود و میوارد ار یال عخاص به آنما اطال 

 .برچ ک زد ایاختصاص داد 
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 Basecampمه دیمن  ویرا عنظ  ی هازمان  دیعوان م   ا ی آنماو تشصها  امکان ایجاد ا النبا   •

میه  دییمن ویعنظی ی را طیور ا یالمعیوان  ، میلبه تکا اطالع دهد  به  نیوان مایا  ا یکیا  قیاز طر

 هفته به تکا اطالع داده تود   ی صر روزها 5 شح عا  9فقط در  ا اب "مار" مانند 

 امکان ایجاد ی  چت خصو   و  کوم  •

 

 
 

 Basecamp  افزارآموزش کار با نرم 

چندان پیچیده نی ت  برای تروع میار ابتیدا بایید آن را روی گوتی  ییا   Basecampمحیط ماری نرم افزار  

هیای مامپوعر خود نصک منید  پس ا  وارد تدن به محییط برنامیه بایید ا تیای گیروه خیود را و ییا گیروه

منید را وارد نرم افزار منید  برای ماال نوی ندگان، ویرایشیگران، ا یابداران، مشتمف  مه با آنما مار م 

میه بیا گییرد به هر گروه یا فرد ی  مارب ععمیق می  گیرد انجام م  HQ  این مار در ق کت   و      مدیران
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پیس ا  وارد تیدن  عوانید نام آن را  وض مرده و یا افراد جدیدی را به ان اضافه منیید ممی  روی آن م 

 های  یر را مشاهده منید:عوانید ق کتبه بورد هر گروه م 

 

 

 

• Message Board های ممو برای ا تا را قرار دهید عوانید پیام: مه در آن م 

• TO-Dos دهید : لی ت وظایف گروه را در آن قرار م 

• Docs&Files ها یت میه : این بش  مربوط به م تنداب و فایاGoogle Drive  وDrop box 

 بیرای تیکا ار یال می اید یا ها و م تنداع  مه قشال داتتهعوانید فایا به آن متصا تده و م 

 تود مشاهده نکایید 
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• Campfire تود : این ق کت برای فر تادن پیام به ا تای گروه ا تفاده م 

• Scheduleتود ها انجام م بندی پروژههای مربوط به زمانها و ععریفندیب: برای زمان 

 

 و   داتته باتید با ا تا مکالکه خص Pingsعوانید با ا تفاده از گزینه با ورود به هربش  م 

ممنیدس و  ،افزارهای مدیریت پروژه برای هر مدیرو دیگر نرم Basecampآموزش مار با نرم افزار امروزه  

هیا و م یک  یازمان  مدیریتح و طبا ث ارعقا در یا هر م   مه نیا  به مدیریت آنالین وظایف دارد،  

 خواهد تد ومارها 

 

 پایان


