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 تیر یاستفاده از نرم افزار مد د،یرا بر عهده دار  یکار میت کی ایسازمان  کی تیر یاگر مد
نرم  نیبهتر  یبا وبالگ فراگستر و معرف .کندیم یاریشما کمک بس تیبه موفق میت

 .دیهمراه باش میت تیر یمد یافزارها

 
ها و هر سازمان رانیمد یآن برا یایو مزا یگروه یکارها تیر یبا نرم افزار مد ییآشنا

استفاده از  رایز  .خواهد بود یرا بر عهده دارد، ضرور یکار میت کی یکه رهبر یریمد
 نیدر ا .کنندیشما را کارآمدتر م میداده و ت شیشما را افزا یورافزارها بهرهنرم نیا

 میآن خواه یهانمونه نیبهتر  یو معرف میت تیر یمد افزارمنر  فیمقاله، به تعر 
 .پرداخت

 ؟ستیچ میت تیر ینرم افزار مد -1
 کندیکمک م میت کیکه به  شودیگفته م یوتریبه هر برنامه کامپ میت تیر یافزار مدنرم

را انجام  فشانیکرده و ارتباط برقرار کنند و به طور موثر همه وظا یهمکار گریکدیتا با 
 کی یکار تیفیداده و ک شیافزا زیرا ن یوربهره ییابزارها نیچن .کنند تیر یداده و مد

 تیر یاما مد .است یضرور یاانجام هر پروژه یبرا فیوظا تیر یمد .برندیرا باال م میت
 میت یاعضا انیآنها را م دهدیبه شما اجازه م ف،یکارها و وظا تیر یعالوه بر مد م،یت

 .دیهماهنگ کن گریکدیمختلف آن را با  یهاکرده و انجام بخش یبندمیخود تقس
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کند و بتواند با توجه  تیر یخود را مد یهاتیها و فعالدارد تا پروژه ازین یوکارهر کسب
 .را داشته باشد یبازده نیدارد، بهتر  اریکه در اخت یمنابع ریبودجه و سا به زمان،

انتخاب  یبرا .کنندیها فراهم مسازمان یرا برا یامکان نیچن میت تیر یمد یافزارهانرم
 د،یکن تیر یخود را مد یهامیها و تنحو پروژه نیکمک کند به بهتر  اکه به شم یابزار

 .دیمهم آن را بشناس یهایژگیاست و یضرور

 میت تیر ینرم افزار مد یها یژگیو -2
 :عبارتند از میت تیر یافزار مددر هر نرم یضرور یهایژگیچند مورد از و

ها امکان را به شما بدهد تا پروژه نیا دیخوب، با میت تیر یافزار مدنرم کی: یزیر برنامه
کوچکتر  یهاپروژه را به قسمت کی دیبتوان دیبا یعنی .دیکن یدهو سازمان فیرا تعر 

 (Deadline) دیتا در سررس دیخود بسپار  میاز ت یکرده و آن را به افراد مشخص میتقس

 .کنند لیآن را تکم یمشخص

 کیهر  فیتا وظا دهدیاجازه م میت ریمشترک به مد میتقو کی: میت فیوظا یبندزمان
 .آنها نظارت داشته باشد شرفتیکند و بر پ نییو تع یبندرا زمان میت یاز اعضا
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هر کدام از  شرفتیپ تیبتواند وضع دیبا یافزارنرم نی: چنشرفتیپ زانیم شینما
انجام شده  یآنها و موارد و کارها لیتکم یو پروژه، زمان اختصاص داده شده برا فیوظا

 .دهد شیرا نما

 .موفق هستند یهستند که در کار گروه ییموفق، آنها یهامی: تمیت نیارتباط ب جادیا
 گریکدیبا  یتا به راحت دهدیاجازه م میت یبه اعضا ت،یفیبا ک میت تیر یافزار مدنرم کی

 .رندیبازخورد بگ گریکدینظر بدهند و از  رند،یارتباط برقرار کنند، تماس بگ

 یهایو خروج هالیبتواند فا دیپروژه با تیر یافزار مدنرم کی: یسازرهیذخ تیقابل
و  یدهسازمان ندهیها در آاستفاده از آن ای میت یاعضا ریاستفاده سا یها را براپروژه

 .کند رهیذخ

 .است رممکنیغ بایآن تقر  لیو تحل هی: بهبود عملکرد بدون تجز یلیتفص گزارش
 نیبه چن یبه دسترس ازیخود ن یهامیبهتر ت تیر یمد یها برارهبران سازمان ن،یبنابرا

 .دارند ییهاگزارش

توسط  یمختلف یافزارهاافزارها: در هر سازمان، نرمنرم ریبا سا یسازهمگام امکان
افزار نرم یسازهمگام تیقابل .رندیگیمختلف سازمان مورد استفاده قرار م یواحدها

 ترعیتر و سر ها را راحتتا پروژه دهدیافزارها به شما امکان منرم ریپروژه با سا تیر یمد
 .دیهانجام د

 زانیدر م یافزار، نقش مهمکار با نرم یو کاربرپسند بودن فضا ی: سادگیکاربر رابط
مانند  یمختلف یهااز برچسب توانیکه در آنها م ییافزارهامثال نرم .آن دارد یاثرگذار

تر ساده اریرا بس میت تیر یکارها استفاده کرد، مد کیتفک یبرا… تگ و  ،یبندرنگ، طبقه
 .کنندیم

 یاز تمام میت تیر یمد یافزارهااز نرم یاریاست که بس نیا د،یالزم است بدان آنچه
خاص  تیقابل کیافزار در در عوض، معموال هر نرم .ستندیفوق برخوردار ن یهایژگیو

افزارها در کنار هم نرم نیاز ا یاز تعداد دیکه بتوان یدر صورت نیبنابرا .تخصص دارد
 یهایژگیدر ادامه، با در نظر گرفتن و .دیرسیم آلدهیا لفرمو کیبه  د،یاستفاده کن

شناخته شده  زین رانیکه در ا میت تیر یمد یافزارها و ابزارهانرم نیبهتر  یفوق، به معرف
 .میپرداز یهستند، م
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 میت تیر ینرم افزار مد نیبهتر  -3
به شما کمک  یخاص وهیبه ش شوند،یم یکه در ادامه معرف ییافزارهانرم کیهر 

 یافزارشما نرم یبرا نهیگز  نیالبته، بهتر  .دیکن تیر یتا کارکنان خود را بهتر مد کنندیم
 .سازمان شما را بهتر برآورده کند یازهایخواهد بود که ن

 (Trelloترلو ) -3-1

 میت یاعضا فیوظا نییو تع یبنداست که زمان میت تیر ینرم افزار مد کی )Trello (ترلو
، Kanban ستمیتا بر اساس س دهدیافزار، به شما اجازه منرم نیا .کندیآسان م اریرا بس
واگذار  میانجام به افراد ت یکرده و آنها را برا میکوچک تقس فیبزرگ را به وظا یهاپروژه

 میت یکهد که اعضا شوندیداده م شینما ییها”کارت“ یبر رو فیظاو نیا .دیکن
 نیهمچن .کنند وستیاسناد الزم را به آنها پ ایو  سندیآنها بنو رینظرات خود را ز  توانندیم
پروژه را نشان بدهد و  کیکرد که مراحل مختلف  جادیا یمختلف یهاستون توانیم

 .قرار داد هاتونس نیمرتبط به هر مرحله را در ا یهاکارت

 جادیا دیجد Trello صفحه کیممکن است  یاجتماع یهاشبکه ریمد کیعنوان مثال،  به
 یدر طول هفته بارگذار دیکه با یاجتماع یهاشبکه یتمام محتوا تیر یکند تا به مد
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 2۰ یباشد و حاو« پست یهادهیا»برچسب  یدارا تواندیستون اول م .شود، کمک کند
 .هستند یپست اجتماع کی یبرا یمتفاوت دهیاشد که هر کدام اکارت مختلف ب

که قرار است در  یینها یهاشود و پست یگذارنام” ارسال یبرا“ تواندیدوم م ستون
تر شوند، کارها راحت نکهیا یبرا .رندیگیستون قرار م نیآن هفته منتشر شوند، در ا

 کیانتشار آن و  یمقرر برا خیپست مورد نظر، تار  قیمتن دق یحاو تواندیهر کارت م
 .باشد وستیپ ریتصو

که قبال در آن هفته  یو هر پست اجتماع ردیگینام م« منتشر شده»سوم هم  ستون
 یها بارگذارکه پست یهنگام ب،یترت نیبه ا .دهدیم یمنتشر شده است را در خود جا

شما  میو کل ت شوندیمنتقل م گرین دستون به ستو کیاز  یها به راحتکارت شوند،یم
 .کنندیانجام شده مطلع م یهاشرفتیرا از پ

Trello کی توانندیکه م یتعداد افراد یبرا یتیمحدود رایز  هاست،میت یبرا یعال یابزار 
شده  لیشما از دو نفر تشک میکه ت کندینم یفرق .را مشاهده کنند، وجود ندارد زکاریم

منتقل  گریستون به ستون د کیکارت از  کیکه  یهنگام ن،یهمچن .هزار نفر ایباشد 
ها به طور خودکار ارسال و اعالن افتدیهمه اتفاق م یفورا برا ینروزرسابه نیا شود،یم
 .کار خواهند بود شرفتیپ انیدر جر  شهیهم میت یهمه اعضا نیبنابرا .شوندیم

 (Slackاسلک ) -3-2

 2۰۰۹که در سال  یدالر اردیلیشرکت چند م نیا .دیادهیرا شن )Slack (حتما نام اسلک
تمام سازمان در تمام دوران داشته  انیرشدها در م نیتر عیاز سر  یکیشد،  سیتاس

 یشرکت، ارتباطات ادار نیا میت تیر یابزار مد رایتعجب ندارد، ز  یموضوع جا نیا .است
استفاده  میت تیر یمدافزار نرم نیاگر هرگز از ا .کرده است نآسا یاالعادهرا به طرز فوق

 :صورت است نینحوه عملکرد آن به ا د،یانکرده

به  د،یکنیخود انتخاب م میت ینام برا کیو  دیکنیثبت نام م Slack تیدر وب سا ابتدا
تا به گروه شما  دیکنیسپس از کارکنان خود دعوت م .”ABC Marketing“ عنوان مثال

گروه ملحق شدند، کار شروع  نیشما به ا میت یکه همه اعضا یهنگام .وندندیبپ
 .شودیم

 یهاکانال دیتوانیشما م .شوندیم یمختلف سازمانده یهادر کانال Slack در مکالمات
 دیجد یهاطرح ایپروژه خاص  کیبحث در مورد موضوعات مختلف مانند  یبرا یمختلف
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المات را با توجه به ها، مکاز کانال کیدر هر  دیتوانیم نیهمچن .دیکن جادیشرکت ا
 .دیکن یبندموضوع آنها دسته

 توانندیدر اسلک کاربران م .است یمتن امیپ سیسرو کیاز  شیب یزیابزار چ نیا اما
 .گفتگو کنند گریکدیبا  یریچت تصو قیارسال کنند و از طر  گریکدی یاسناد را برا

 زیهمه چ شود،یمشترک انجام م یفضا کیکه تمام ارتباطات در  ییاز آنجا ن،یهمچن
 نیبنابرا .قابل جستجو است یبه راحت – رهیو غ وستیپ لیهر مکالمه، فا – Slackدر 

 .شوندیشما هرگز گم نم یهاداده

 (Asanaآسانا ) -3-3

است: کمک به شما در  یهدف اصل کیبا  میت تیر ینرم افزار مد کی )Asana (آسانا
 یهابرنامه توانندیم میرهبران ت افزار،نرم نیدر ا .تانبه اهداف و رشد شرکت یابیدست
آنها  یازهاینحو با ن نیکنند که به بهتر  یبندو بخش یزیر برنامه یارا به گونه یکار

 دیتا مشخص کن دهدیرا به شما م تیقابل نیا نیهمچن اناآس .مطابقت داشته باشد
و تمام  دیکن نییاالجل تعانجام آنها ضرب یبرا شوند،یمحول م یبه چه کسان فیوظا
 .دیمرتبط با آن را به اشتراک بگذار  اتییجز 

 نانیشد، نظارت بر عملکرد کارکنان و اطم میشما تقس میت یاعضا نیکه کار ب یهنگام
آسانا  .ساده خواهد بود رود،یم شیخود پ ریدر مس یهر پروژه به خوب نکهیاز ا

 .دهدیدر دسترس شما قرار م لیو تحل هیتجز  یبرا زین یمهم و کاربرد یهاگزارش
در  شهیهم د،یکنیبر چند پروژه نظارت م نکهیاز ا ظرنبا استفاده از آسانا صرف ن،یبنابرا

 .بود دیکار خواه شرفتیپ انیجر 

3-4- Google Workspace 

G Suite به رایکه اخ Google Workspace یهاافزاراز نرم یانام داده است، مجموعه رییتغ 
اند و شده یطراح یوربهره شیو افزا یمیار تک یشرکت گوگل است که برا یابر

 .دهدیقرار م ارتانیمختلف شما در اخت یازهایرفع ن یرا برا یساده و کاربرد ییابزارها
شما حتما از قبل  رایز  م،یکنینم یمجموعه را معرف نیبرنامه موجود در ا 1۹ نجایما در ا

 .دیکنیاز آنها استفاده م یاریو احتماال هر روز از بس دیبا آنها آشنا هست

نگارش اسناد و  یافزارهاگرفته، تا نرم ییویدیو چت و لیمیا یهاسیسرو از
 یراهکارها G Suiteمجموعه  تال،یجید یسازرهیذخ یگسترده و راهکارهاصفحات
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نسبت  یکمتر نهیو هز  دهدیشما قرار م اریدر اخت یمیت یکارها تیر یمد یبرا یمختلف
 .دارد زیخود ن یخارج یرقبا ریبه سا

 تیر یمد یآن با نرم افزارها سهیفراگستر و مقا ونیاتوماس -4
 یخارج میت

 ینرم افزارها یو کاربردها ایراجع به مزا ستیچ یادار ونیاتوماسهمانطور که در مقاله 
با هدف  BPMS و ECM یو راهکارها ونیاتوماس یهاستمیصحبت شد، س ونیاتوماس

 .اندشده یآنها طراح یوربهره شیافزا تیازمان و در نهاس کی یندهایفرآ یخودکارساز
کار در سازمان، امکانات گردش یعالوه بر خودکارساز ون،یجامع اتوماس یهاستمیاما س

به  توانیمثال م یبرا .دهندیشما قرار م اریدر اخت زین میت تیر یمد یبرا یشتریب
ها، نامه یریگیفراگستر مانند امکان پ ونیافزار اتوماسموجود در نرم یهاتیقابل

 یهاساز و ماژولفرم ،یم کاریو تقو هایبندزمان تیر یها، مدقرار مالقات یبرا یادآوری
فراتر از  یادار ونیتا از اتوماس دهندیبه شما اجازه م هاتیقابل نیا .اشاره کرد گرید
 .دیپروژه استفاده کن تیر یافزار مدنرم کی

 لیفا وستیافزار در چند سازمان، پفراگستر امکان استفاده از نرم گرید یهاتیقابل از
اطالع از  یبرا .است لیاز هر دو نسخه وب و موبا یبانیکاربران و پشت انیو ارسال آن م
 فراگستر یادار ونیاتوماس یهاستمیرسیز افزار به صفحه نرم نیا یهاانواع ماژول
 .دییمراجعه نما

 کالم آخر -5
 یرا معرف G-suite در جهان مانند میت تیر یمد یابزارها نیبرتر  میردک یمقاله سع نیدر ا

 یآنها را برا یهاتیاز قابل یقیتا درک دق میکن ییآنها را شناسا یاصل یهایژگیکرده و و
فراگستر  یادار ونیافزار اتوماسآنها با نرم سهیبه مقا ن،یهمچن .شما فراهم شود

 .میپرداخت

 میت تیر ینرم افزار مد یبرا یبیرق ونیافزار اتوماسادعا وجود ندارد که نرم نیا البته
 یو معرف میت تیر ینرم افزار مد یژگیو فیشده تا با تعر  یبلکه سع .شودیمحسوب م

از  یآگاه .میکن یبررس یادار ونیآنها را با اتوماس یهاآن، تفاوت یهانمونه نیبهتر 
افزار نرم نیبهتر  دهدیامکان را م نیافزارها به شما انرم نیاز ا کیهر  یهایژگیو

.دیخود انتخاب کن یازهایرا متناسب با ن میت تیر یمد
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