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ر  هایافزاربهترین نرم  سال گذشتهمدیریت پروژه د
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

بلکه  کندکمک می هاشرکتبه رشد از مشاغل نه تنها  ی اریبس یپروژه برا تیریمد یاستفاده از ابزارها

کن د ا ا  یپروژه کمک م  رانیبه مدابزارها   نیا  شود.می  هاروژهپ  تیریمدشدن  کارآمدتر  و  تر  آسانث  عبا

 کس   وکارا ان یهایو به صورت خودکار انجام دهند و از به روزرسان  کپارچهیگردش کار را به صورت  

 دنبدا را  انیمشدتر ازیدکندد تدا نیها کمک م میپروژه و ت رانیپروژه به مد تیریافزار مدنرم.  مطلع اوند

افزار مدیریت پروژه محیطی مجازی است نرم  کنند.  تیریرا مد  یابودجه و  یزمان  یهاتیکرده و محدود



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 2 

 

 صیبودجه، تخص  ی ریگیها، به اشتراک گذاشتن اسناد، پنمودارها و گزارش  جادیا  یرا برا  امکاناتی  که،

  دهند. یها ارائه م میارتباط با ت ی پروژه ها و برقرار ی زیر، برنامهفیوظا تیریمنابع ، مد

 یبدرا یاگدر بده درسدت خصدو ، بده هدا دارنددکارهدا و پدروژهبدرای کسدو و    زیدادی  یایدمزاها  افزارنرماین  

کمدک بده هدا و  مددیریت پدروژهافزارهدایی کده بدرای  نرم  .باشددسازمان انتخاب شده    یازهایمطابقت با ن

هدا و گدیژهدر کددام ویشدمارند و  ، بدیانددمدیران مهندسان و صاحبان کسو وکار به بازار معرفی شدده

 خا  خود را دارند.مزایا و مشتریان 

را  ۲۰۲۱ سددا  در افزارهددای مدددیریت پددروژهخددواهیم دنددد مددورد از بهتددرین نرمدر سددطرهای پددی  رو مددی

 های هر کدام به اختصار بررسی کنیم.معرفی کرده و نکات قوت و ویژگی

 

Trello   
Trello    کده بده دنبدا    یهنگام  آنالین است.  پروژه  تیریمد  یافزارهانرم  ن یبهترو    ترین محبوبیکی از

افددزار ایددن نرم سددتمیس . خددوردبدده گوشددتان مددیترلددو حتمددا نددام ، دیپددروژه هسددت تیریافددزار مدددنرم کیدد

هددا هسددتند کدده ، مجموعدده کددارتTrelloاسددت. در محددی   هدداکددارت تیریبددر مددد یمبتندد ،پروژهمدددیریت

برای  و دیکن جادیکارت ا وظیفه،هر    یبرا  دیتوانیم  Trelloدهد. با استفاده از    یپروژه ارائه متصویری از 

صدفحه  درآن را  ،آن وظیفده تیمطداب  وعدع های موجودهرکارت، کاربری اختصا  داده و در لیست

 است.  یقابل دسترس  ،پروژه یاز اعضا کیتوس  هر ها کارت. دیحرکت ده

Trello  دهد یپروژه است که به شما امکان م  تیریمد  یابزارها  ن یرتریپذو انعطاف  ن یتری از بصر  یکی

 یهداسدتی، لریهدا، تصداوفایدل کدردن    وسدتی، پی گذاربردسدو  تیدموعدد مشدخص، اولو  کی  ن ییبا تع

 .دید روشنی از پروژه داشته باشید، گریو موارد د ییکشو
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Wrike   
Wrike  کمک  وظایف ی سازو ساده ی همکار یها برامیپروژه است که به ت تیریمد  گانیافزار رانرم  کی

 یبدرا  یرایدو یابزارهدا ریو سدا یهمراه با ارتبداط داخلد  ،واحد  ی همکار  یفضا  کیافزار  نرم  ن یکند. ایم

پددروژه ماننددد  تیریاسددتاندارد مددد یهددایژگددیو. کندددیهددا فددراهم مدد میتدد ی وربهددره افددزای  کمددک بدده

وجدود دارد. ایدن   این نرم افدزاردر    کاملی  گیری گزارشامکانات  و    دیمف  یگانت، داشبوردها  ینمودارها

افزار بدون درگیر کردن کاربر با مفداهیم پیییدده مددیریت پدروژه، تعریدف یدک پدروژه را از آو  تدا آخدر نرم

 دهد.انجام می

 

 

 

Monday.com   

monday.com هدا پدروژه تیریمدد خدوبی بدرای کده امکانداتپروژه است  تیریافزار قدرتمند مد نرم کی

بده عندوان ملدا ،   را دارد.  هداو گدزارش  ی زمان، همکدار  یابیمنابع و پروژه، رد  تیریمد  یهایژگیشامل و
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هدا ندام ببرندد و یمیکارت کنند، نظدر دهندد، از هدم ت  مهیو عم  ی ها را بارگذارتوانند پروندهیکاربران م

هدا را از تواندد دادهیدهدد کده مدیپدروژه ارائده م  یبدرا  یخدوب  ی داشبورد گزارشگر  ن ی. همینگریموارد د

 . خواهد دادبهتر را  شرفتیپ ییتوانا ی ریگیکند و به شما امکان پ ی صفحه جمع آور ن یدند

 

Basecamp   
Basecamp  در نظدر گرفتده  ۲۰۲۱در سدا   پروژه    تیریمد  یافزارهانرم  ن یاز بهتر  یکیبه عنوان  کار  کهنه

 ایدن کندد و در  یم  تیدپدروژه فعال  تیریمدد  یایددندر  دهده اسدت کده    کیاز     یب  افزار. این نرمشودیم

، یخصوصد  امی، پآنالین ها، دت  میو تقو  ی زیربرنامه  .کرده استپیدا    زیادیوفادار    انیمشتر  کیمدت  

در ایدن  گدریو مدوارد د یمجموعده گدزارش قدو کید و قدرتمند  یجستجو  یو ابزارهاپرونده    ی سازرهیذخ

کردن ، از جمله خداموشازیتوان با توجه به ن یها را ماعالن. گنجانده شده استافزار مدیریت پروژه،  نرم

 .کرد می، تنظی آنها در خارج از وقت ادار

 

Microsoft Project 
Microsoft Project  از بسدیاری از  ،از نظدر امکانداتبدوده و  پدروژه تیریمدد یافزارهدانرم ن یبهتریکی از

پروژه کمدک  رانیسا  است که به مد  3۰از     یاکنون ب  جلوتر است و  افزارهای مدیریت پروژهدیگر نرم

های بزرگ و برای پروژهپروژه باتجربه  انریمدپاسخگویی به نیازهای  برای Microsoft Project .کند یم

اسدت کده  یقدو دهدیگدزارش سدتمیس  کید یدارا افدزارایدن نرم. کنددو پیییده امکانات کاملی ارائه می

آسدوده  یالیگزارشات را با خ ن یا دیتوانیاست. م میساخته شده و قابل تنظ   یاز پ  یهاشامل گزارش

بدا   مدتیو ق گیدیدییپ ، بده دلیدل پدروژه تیریفدزار مددانرم ن ید. ابفرستید Microsoft PowerPointبه 

  های کودک و کسو وکارهای تازه کار زیاد مناسو نباشد.شاید برای پروژه
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Smartsheet 
Smartsheet  آسان و کارآمد هر ندو    تیریمد  یبرا  امکانات مفیدیپروژه است که    یابینرم افزار رد  کی

در سراسدر جهدان برندد  8۰،۰۰۰از   یپروژه به ب  تیریمد  ستمیس این  دهد.    یو پروژه ارائه م  سو وکارک

 ،گاندت ینمودارهدا، ی تدوان بده پورتدا  مشدتریم Smartsheet  یاصدل  یهدایژگیواز  دهدد.  یخدمات م

و   میقابدل تنظد  ی، الگوهدای همکدار  یبودجه، ابزارها  تیری، مدKanban  ینمونه کارها، تابلو  تیریمد

 .کرد رهاشا نهیزمان و هز ی ریگیپ
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ProofHub 
ProofHub  پروژه  تیریافزار مدنرم  ن یدارد. ا  دیتأک   یاست که بر سادگ  ن یپروژه آنال   تیریبرنامه مد  کی

 ییهای ها و مشترها به گروهمشاغل کودک و در حا  رشد در نظر گرفته شده است. پروژه  یبرابیشتر  

امکاندات زیدادی ارائده   ProofHubهسدتند.     یرایکه قادر به بحث و تباد  نظر و و  ابدی  یاختصا  م

گانددت،  یکددار و تابلوهددا، نمودارهددا، گددردشفیوظددا تیری، مدددیسفارشدد یهددانق  کنددد ازجملدده مددی

درون  یهدداهددا و اعددالنادداشددتی ،پرونددده تیری، مدددمیهددا، دددت، تقددوزمددان، بحددث یابیددهددا، ردگزارش

 .یابرنامه
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