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پيشگفتار
امروزه ديگر هيچ فردي ،كسبوكاري ،صنعتي و حتي هيچ كشوري ،بدون استفاده اثربخش از فناوري اطﻼعات ،خصوصاً بدون
توجه جدي به فناوريهاي نوين نسل چهارم و اقدام براي تحول ديجيتالي ،نميتواند به موفقيت و توسعه پايدار دست يابد.
اگر در گذشته مشكﻼت كسبوكارهاي ايراني ،با توجه به »عدم آمادگي سازماني« براي تحول ديجيتالي و كسب مزيتهاي رقابتي
در بازارهاي بينالمللي ،در زير سايه تحريمها و رانتهاي اقتصاد نفتي پنهانشده بود ،اكنون با انتشار ويروس كرونا و ضرورت
فاصلهگذاري هوشمند ،اين مشكﻼت هويدا شده و افزايش نيز يافته است.
ويروس كرونا فقط انسانها را تهديد نميكند ،اين ويروس تأثيرات مخرب خود را بر كل اقتصاد جهان و اقتصاد ايران خواهد
گذاشت .متأسفانه موقعيت اقتصادي تعدادي از كسبوكارها بحراني شده و اگر دنبال تغيير و تطبيق با تحوﻻت جديد نبوده و
دنبال راهحلهاي كلينيكهاي مديريتي و مشاورهاي نباشند ،آينده خوبي در انتظار آنان نخواهد بود و مرگ كسبوكارها ،خطر
بيكاري بيشتر ،فقر ،تورم ،استرس منفي اجتماعي و ...را به همراه خواهد داشت كه شايد از مرگ مستقيم انسانها فاجعهبارتر باشد.

آيا كسبوكارها براي تابآوري و نجات كسبوكار خود به تحول باور دارند؟
نگارنده مقاله معتقد است كه در صورت تغيير نگرش در سبك مديريتي كشور و كسبوكارها ،بهرهگيري اثربخش از فناوريهاي
نوين نسل چهارم ،ايجاد و توسعه باور ملي به اقتصاد ديجيتالي و تحول ديجيتالي كسبوكارها ،استفاده سريع از فرصتهاي
حادثشده پيش رو براي جايگزيني اقتصاد ديجيتالي بهجاي اقتصاد رانتي و نفتي؛ و از همه مهمتر در صورت باور به توانمندي
نيروهاي مغزافزاري و نرمافزاري ايراني )داخل و خارج از كشور( و حمايت منطقي و صحيح از آنان ،قطعاً ميتوان با كمك

مديران ،مشاوران و كارشناسان حوزه فناوري اطﻼعات )بهعنوان پزشكان و پرستاران متعهد به نجات كسبوكارهاي كشور( اقدامات
بزرگ و مؤثري را انجام داد.
هدف نگارنده از تهيه اين مقاله ،تدوين فهرست راهنماي معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي توليدكنندگان محصول و ارائهدهندگان
خدمات )دايركتوري تجاري( در حوزه تحول ديجيتال )فعﻼً در محدوده دوركاري( است تا راهنماي اوليهاي باشد براي سازمانهايي

كه در پي توسعه فعاليتهاي دوركاري و زيرساختهاي ديجيتالي هستند .اين مقاله يك شروع اوليه بوده و حتماً اشكاﻻت زيادي
دارد .لذا از كليه خوانندگان محترم جد ًا تقاضا دارم كه با نقد اين گزارش و ارسال اطﻼعات تكميلي ،نگارنده را در اين امر مهم ياري
رسانند.
برخي نكات مهم در خصوص اين مقاله
 در ابتداي هر سرفصل ،ابتدا اسامي و آدرس وبگاه توليدكنندگان محصول و ارائهدهندگان خدمات )به ترتيب الفبايي( ايراني
آورده شده است .عﻼوه بر آدرس وبگاه ،تﻼش شده است تا نام شخص حقوقي مربوطه نيز آورده شود .اين بخش از گزارش در
نگارشهاي بعدي كاملتر خواهد شد.
 در معرفي مختصر هريك از ابزارها ،اگر تعريفي در ويكيپديا وجود داشت ،آن تعريف آورده شده است .در ﻏير اين صورت
براي معرفي محصول به سايت مرجع هر ابزار رجوع شده است .در برخي موارد نيز از منابع معرفيشده در انتهاي مقاله بهره
گرفتهشده است.
لطف ًا در صورت مشاهده هرگونه اشكال يا نقص اطﻼعاتي؛ خصوص ًا در مورد شركتهاي ايراني فعال در حوزه دوركاري ،موارد را
از طريق ايميل يا شبكههاي اجتماعي با نگارنده در ميان بگذاريد تا در نگارشهاي بعدي اصﻼح گردد.
 تﻼش ميگردد تا اين مقاله در دورههاي زماني معقول ،بهروزآوري شده و آخرين نگارشهاي آن در مراجع زير منتشر گردد.
آخرين نگارش اين مقاله را ،همواره ميتوانيد از مراجع زير دريافت نماييد.
 بخش گروه تخصصي نرمافزارهاي پيشرفته سازماني ،وبگاه انجمن انفورماتيك ايران )(http://www.isi.org.ir/
 پورتال سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور )(https://www.irannsr.org/
 پورتال سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران )(https://tehran.irannsr.org/
 نگارنده به هنگام تهيه اين مقاله با آرشيو بزرگي از مقاﻻت و گزارشهاي فارسي مواجه گرديد كه طبقهبندي و معرفي آنان در
محدوده اين گزارش نيست .ولي اميد است كه در آينده اين مهم نيز با همكاري انجمنهاي علمي )ازجمله انجمن انفورماتيك
ايران( و سازمانهاي صنفي و مردمنهاد )ازجمله سازمان نظام صنفي رايانهاي و برخي از مراجع نشر الكترونيكي مرتبط( صورت
پذيرد.
 بهطورقطع تعداد محصوﻻت ﻏيربومي موجود در بازارهاي جهاني خيلي بيشتر از موارد معرفيشده در اين گزارش است .ليكن
نگارنده اميدوار است كه محصوﻻت بومي را در بيشترين حد ممكن و با بيشترين دقت معرفي نموده و در خصوص محصوﻻت
ﻏيربومي نيز ضمن معرفي برندهاي معروف و پرطرفدار ،عمدتاً محصوﻻتي را معرفي نمايد كه در ايران تا حدودي شناختهشده
بوده و توسط مشاوران و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني قابلآموزش و راهاندازي باشند.
 قابلذكر است كه خيلي از نرمافزارها و ابزارهاي معرفيشده چندكاره بوده و ميتوانستند در بخشهاي مختلف گزارش تكرار
گردند .ولي با نظر نگارنده اكثراً در يكي از اين طبقهبنديها آورده شدهاند.
 اميد است كه در نگارشهاي بعدي بخشهاي تكميلي ديگري به اين گزارش يا ديگر گزارشها افزوده شود .همانند معرفي
شركتهاي ايراني كه ارائهدهنده محصوﻻت اتوماسيون اداري ،پورتالهاي سازماني ،ميز كار مجازي ،نرمافزارهاي فروشگاه ساز
مجازي و خصوصاً ارائهدهندگان راهحلهاي نرمافزاري سازماني در بستر وب و فضاي ابري هستند .نگارنده منتظر دريافت
اطﻼعات اينگونه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال است.
 يكي از مهمتر ين بسترهاي ضروري براي توسعه دوركاري و تحول ديجيتالي سازماني ،استفاده از انواع سرويسهاي رايانش
ابري ١است .ازجمله زيرساخت بهعنوان يك سرويس ) ،(IaaS٢بستر بهعنوان يك سرويس ) (PaaS٣و نرمافزار بهعنوان يك
سرويس ) ،(SaaS٤اميد است كه در نگارشهاي بعدي اين گزارش يا در يك گزارش جداگانه دايركتوري تجاري شركتهاي
ايراني ارائهدهنده خدمات در اين حوزه نيز دقيقتر معرفي گردند.
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 متأسفانه به دﻻيل مختلف دسترسي به برخي از اين ابزارها به دليل فيلترينگ مقدور نيست .اين در حالي است كه براي رونق
توليد ،اجراي مطلوب طرح هوشندسازي فاصله گذاري فيزيكي ،توسعه همدلي و اعتماد اجتماعي ،جذب درآمدهاي ارزي از
طريق صادرات نرمافزار و خدمات ،ضرورت متحول و بهروز نمودن دانش صنعت نرمافزار ازيكطرف و اجراي طرحهاي تحول
ديجيتال سازمانها )دولتي و خصوصي( در جهت حذف اتﻼفها و افزايش توان رقابتي و تابآوري آنان در شرايط سخت
اقتصادي پيش رو از طرف ديگر؛ و ساير موارد مهم ديگر ،ضروري است كه فضاي استفاده گسترده و بهروز از فناوري اطﻼعات با
حمايت ،تﻼش بيشتر ،بهدوراز سياسيكاري ،باور به كار تيمي و اتحاد رقبا و ...موردتوجه جدي همه دستاندركاران قرارگرفته و
با بهرهگيري از فرصت حادثشده رشد كمي و كيفي مطلوبي را تجربه نمايد .در اين رابطه نگارنده اميدوار است كه رفع
فيلترينگ محصوﻻت مبتني بر فناوري اطﻼعات ،خصوص ًا ابزارهاي دوركاري ،در دستور كار مسئولين محترم قرار گيرد.
 سازمانها براي اجراي پروژههاي دوركاري ،برحسب نوع فعاليتهاي خود ،بايستي كلكسيوني از ابزارهاي معرفيشده در اين
مقاله را انتخاب كرده و با هم هماهنگ و يكپارچه نمايند؛ مثﻼً اگر سازمان شما كاربر محصوﻻت مايكروسافت است ،انتخاب
يك حساب  Outlookبراي ايميل و همگام كردن آن با  OneNote ،OneDrive ،MS Office ،Skypeو Sharepoint
ميتواند كمك شاياني به عملكرد يكپارچهي نظام كاري شما بكند؛ هرچند اﻏلب اين نرمافزارها چند بستره هستند ،ولي
يكپارچگي همهي كاركنان در استفاده از نرمافزارها ،مزاياي بيشماري دارد و از بروز خطاهاي احتمالي جلوگيري ميكند.
 اجرا و تحقق طرحهاي تحول ديجيتالي در سازمانها و ازجمله توسعه اثربخش و سودآور انجام پروژههاي دوركاري ،بستگي
خيلي زيادي به نوع فعاليت و اكوسيستم سازمان مربوطه دارد .لذا اميد است كه با ايجاد كارگروههاي تخصصي به تفكيك هر
اكوسيستم )ازجمله در خصوص اجزاء چندگانه دولت الكترونيكي( بتوان انواع راهكارهاي يكپارچه متناسب با آن اكوسيستم را
پيشنهاد كرد.
 گسترش و اجراي طرحهاي تحول ديجيتالي سازماني و ازجمله انجام پروژههاي دوركاري ،صرفاً جنبه نرمافزاري نداشته و
مستلزم توسعه فرهنگ سازماني ،استفاده بهينه از ابزارهاي اتوماسيون صنعتي ،استفاده بهينه از فناوريهاي نسل چهارم،
بهرهبرداري از زيرساختهاي مناسب )شبكه ،فضاي ابري ،اينترنت ،امنيت و ،(...توسعه فرهنگ ديجيتالي مشتريان و شبكه
تأمين؛ و ...است .پرداختن به اين موارد جزء محدوده اين گزارش نيست.
 نگارنده به هنگام تهيه اين مقاله هيچگونه ارزيابي و اعتبارسنجي كيفي در خصوص محصوﻻت و خدمات معرفيشده ننموده
است .لذا ضروري است كه قبل از هرگونه انتخاب محصول ،ارزيابي كيفي توسط كارشناسان داخلي يا مشاوران مرتبط صورت
پذيرد.

 - ١ابزارهاي مديريت پروژه و كار تيمي


آرسس ) ،(http://www.arsesproject.com/شركت مهندسي هوشمندسازان قرن سهند )الگام(

آرسس يك نرمافزار مديريت پروژه آنﻼين فارسي است كه فعاليت خود را از سال  ،١٣٩٤در راستاي خدمترساني به كسبوكارها آﻏاز نموده است .با
نرمافزار مديريت پروژه آرسس ميتوانيد مجموعهي مختلفي از فعاليتها را براساس تخصص به افراد تيم بسپاريد ،از زمان صرف شده در هر كار با
جزئيات كامل آن مطلع شويد و آن را كنترل و مديريت كنيد.


بالونت )(https://balonet.net/

بالونت يك استارتاپ و نسل جديدي از پيامرسانها و شبكههاي اجتماعي است كه به صورت تخصصي بر روي خدمات به تيمهاي كاري ،شركتها و
سازمانها متمركزشده است .بالونت در چشمانداز خود ،يك اپليكيشن كامﻼً بومي را متصور شده است كه ميتواند نيازهاي گوناگوني از كاربران را
مخصوصاً در حوزه كارهاي تيمي و كسبوكار برآورده كند.


پيگير )(https://peygir.com/

پيگير يك نرمافزار آنﻼين براي مديريت پروژه است .با اين نرمافزار ميتوانيد كارهاي گوناگون را به افراد مختلف بسپاريد و زمانهاي صرف شده در هر

كار و تمام جزئياتي را كه نياز داريد از آن آگاه شويد ،در اختيار داشته باشيد و مديريت كنيد.



تسكولو )(https://taskulu.com/

تسكولو يك نرمافزار براي ارتباط و همكاري آنﻼين است كه مديريت كارها و پروژهها ،مديريت تيم ،زمانهاي كاري و چت گروهي رو در يك بستر
تركيب كرده تا بتوان پيشرفت كار را مشاهده كرده و اعضاي تيم بتواند با خيال راحت و بهسادگي به كارهاي خود رسيده و خروجي بيشتري داشته
باشند.


تيم كمپ )(https://www.teamcamp.me/

تيم كمپ نرمافزار مديريت پروژه آنﻼين است كه با تمركز بر مديريت فعاليتها و اهداف پروژه ،به افزايش بهرهوري تيمها كمك ميكند.


ردماين ) ،(http://pdnsoft.com/شركت پويش داده نوين

اپلي كيشن ردماين ،نرم افزار مديريت پروژه و گزارش هاي پروژه تحت وب به زبان فارسي است .اين نرم افزار به كاربران اجازه مي دهد
كليه فرايندهاي كاري خود را در قالب پروژه و زير پروژه تعريف و جهت اجراي فعاليت هاي شركت آن را مديريت كنند .اين نرم افزار شامل يك
تقويم و نمودار گانت براي كمك به نمايش تصويري از پروژهها و برنامه ريزي فعاليت ها است.



كلك ) ،(http://www.aca.ir/شركت معماران عصر ارتباط

مديريت پروژه بهكارگيري دانش ،مهارتها و ابزارهاي ﻻزم در جريان اجراي فعاليتها ،بهمنظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه است.
سيستم و نرمافزار مديريت و كنترل پروژه كلك ،در اجراي اين مهم از دو بازوي قدرتمند برنامهريزي و كنترل پروژه بهره ميگيرد و لذا به ابزاري
كاربردي و قدرتمند براي كنترل زمان ،كنترل هزينه و مديريت منابع و نيروي انساني تبديل گرديده است.

 مديريت پروژه (https://www.ipmp.ir/) IPMP

نرمافزار مديريت پروژه ) IPMP (IVS Project Management Packageدر يك جمله يك  PMISاست كه به مديران پروژه جهت احاطه بر
ابعاد مختلف پروژههاي خود كمك ميكند .در طراحي نرمافزار مديريت پروژه آنﻼين ايده ورزان ) (IPMPاز تجربيات افرادي استفادهشده كه سوابق
طوﻻني در پروژههاي مختلف ازجمله پروژههاي  EPCنفت و گاز ،خط لوله و عمراني داشتهاند.


ميزيتو ) ،(https://www.mizito.ir/مديريت كسبوكار ميزيتو

ميزيتو ،ابزاري نوين جهت دوركاري و مديريت كسبوكار با رويكرد شبكه اجتماعي است.



همسو ) ،(https://www.sepehrmahan.com/شركت فناوران سپهر ماهان
زمان آن رسيده است تا روابط پيچيده سازماني تا حد ممكن ساده شوند .شبكه اجتماعي سازماني ماهان سوشـال فرصتي را در اختيار شما قرار ميدهد
تا كارها بهتر انجام شوند .ﻻزم نيست براي همكاري با ديگران حتم ًا در سازمان حضور فيزيكي داشته باشيد .چون سيستمهاي تحت وب همراه با برنامه
موبايل شما را در هرلحظه و در هركجا به سازمان متصل ميسازد .نرمافزار سپهر ماهان با ساير سيستمها و ابزارهاي شما ميتواند يكپارچه و همگام شود
تا همكاري و همزماني را براي شما فراهم آورد.



(https://airtable.com/) Airtable
 Airtableيك راهحل مديريت پروژه قابل تنظيم است كه در چارچوب يك صفحه گسترده ساخته شده است و به كاربران اجازه انجام امور بهصورت
دوركاري را داده و همانند يك بانك اطﻼعاتي باقدرت به كاربران كمك ميكند تا هر چيزي را سازماندهي كنند.
تأسيس2012 :



(https://asana.com/) Asana

 Asanaپلتفرمي براي مديريت پروژه است كه امكان مديريت اهداف ،پروژهها و كارهاي روزمره را فراهم ميآورد.

تأسيس ،٢٠٠٨ :سان فرانسيسكو ،كاليفرنيا ،آمريكا


(https://basecamp.com/) Basecamp
ويژگي خاص نرمافزار  Basecampامكان چت آنﻼين و مديريت پروژه بهصورت يكپارچه در يك نرمافزار است .همه آيتمها را بهصورت دستهبنديشده
در يك نرمافزار خواهيد داشت ،پروسهها شفاف قابلپيگيري است.

تأسيس ،١٩٩٩ :شيكاگو ،ايلينوي ،آمريكا

(http://chimporchamp.com/) Chimporchamp 
 Chimp or Champبه مديران اجازه ميدهد تا با يك روش ساده و به بهترين شكل با تيم دوركار خود ارتباط برقرار كنند .اين نرمافزار اين اجاره را
مي دهد كه بتوان نبض تيم خود را بررسي كرده و بهزيستي كاركنان را بهبود بخشيد و به نتايج بهتري دست پيدا كرد.



(https://www.ganttproject.biz/) Gantt Project

 Gantt Projectيك برنامه دسكتاپ براي كاربران ويندوز os x ،و لينوكس است كه بهصورت رايگان قابل دانلود است .فضاي و مدل كاري اين
نرمافزار شبيه به پروژه  MSاست .اين برنامه و با ايده اصلي فراهم آوردن و تخصيص منابع يكسان و قابليت گانت براي كاربران كسبوكارهاي مبتني بر
بودجه ،طراحي شده است.


(https://www.atlassian.com/) Jira

جيرا يك نرمافزار براي موارد كاركرد حرفهاي است كه توسط شركت اطلسين بهصورت گستردهاي بهمنظور مديريت كار ،مديريت پروژه و مديريت
فرايند در بين برنامههاي بزرگ كد باز و نيز پروژه مرتبطي با نام سيموﻻتور باز و همچنين بسياري از برنامههاي شناختهشده در دنياي برنامههاي كد
باز استفاده ميشود .اين برنامه براي سيستمهاي با اندازه بزرگ يا عمومي مناسب است و هماكنون بيش از  ١٢٠٠٠مشتري در  ١٠٠كشور جهان
دارد .ويكيپديا

(https://www.proofhub.com/) ProofHub 
 ProofHubيك نرمافزار برنامهريزي پروژه است كه كليه ابزارهاي موردنياز تيمها ،براي انجام سريع كارهاي گروهي را دارد.


(https://www.redmine.org/) Redmine

ردماين يك نرمافزار آزاد و متنباز ،مديريت پروژه و گزارشهاي پروژه تحت وب است .به كاربران اجازه ميدهد كه پروژههاي متعددي و زيرمجموعه
پروژهها خود را مديريت كنند .در پروژههاي خود ميتوانيد ويكي و انجمن ،ردگيري زمان و انعطافپذير ،كنترل بر سطح دسترسيها داشته
باشيد .ويكيپديا


(https://slack.com/) Slack

اسلَك يك ابزار همكاري تيمي مبتني بر ابر است كه توسط استورات باترفيلد تأسيس شده است .اسلك بهعنوان يك ابزار داخلي در شركت Tiny
Speckبراي توسعه  Glitchآﻏاز به كار كرد .نام اسلك مخفف " "Searchable Log of All Conversation and Knowledgeبه معني
»ﻻگ قابل جستجو از مكالمات و دانش« است .ويكيپديا
تاريخ اولين انتشار ٢٠١٣ :اوت



(https://azure.microsoft.com/en-us/services/devops/) TFS
 (Team Foundation Server) TFSيك نرم مديريت پروژه بين اعضاء يك تيم برنامه نويسي است كه اولين نسخه آن در سال  ٢٠٠٥توسط
شركت مايكروسافت عرضه گرديد TFS .بهصورت خاص و باورپذيري متناسب با سكوي  .NETارائه شده است.



(https://trac.edgewall.org/) Trac

ترك يك سيستم مديريت پروژه و سيستم پيگيري اشكاﻻت نرمافزاري مبتني بر وب است كه بهصورت نرمافزار آزاد توسعه داده ميشود .نام اين پروژه
در اوايل  svntracبود و از پروژه  CVSTracالهامگيري شده بود .در حال حاضر اين برنامه توسط شركت  Edgewall Softwareتوسعه دادهشده و
نگهداري ميشود .ويكيپديا


(https://transparentbusiness.com/) TransparentBusiness

راهحل  SaaSاين شركت كمك ميكند تا بهطور مؤثر تيمهاي از راه دور را مديريت كنيد.



(https://trello.com/) Trello

ترلو يك برنامه كاربردي وب براي مديريت كار است كه توسط شركت نرمافزاري فاگكريك در سال  ٢٠١١ساخته شده و در سال  ٢٠١٤خود به
شركت مستقلي تبديل شده است .ويكيپديا



(https://www.wrike.com/) Wrike
شركت رايك يك ارائهدهنده خدمات نرمافزاري براي مديريت پروژههاي خصوصي است كه در سن خوزه ،كاليفرنيا دفتر اصلي اين شركت را دارد .اين
شركت در سال  ٢٠٠٦توسط اندرو فيلف تأسيس شد و در حال حاضر داراي دفاتري در سن خوزه ،سن ديگو ،كاليفرنيا ،دوبلين ،ايرلند ،سنت پترزبورگ،
روسيه و كيف ،اوكراين است .ويكيپديا

 - ٢ابزارهاي مكالمه تصويري ،كنفرانس ويديويي و جلسات مجازي

 اسكاي روم )(https://www.skyroom.online/

اسكاي روم ،با فراگير شدن ارتباطات آنﻼين و در نظر گرفتن مزاياي آن ،پس از بررسي نيازها ،كمبودها و موانع موجود در داخل كشور ،توانسته است
مجموعه كاملي از ابزارهاي ارتباطي را فراهم نمايد .اسكاي روم در كنار ميزباني رويدادهاي آنﻼين ،در برگزاري هرچه بهتر وبينارها ،دورههاي آموزشي
آنﻼين ،جلسات وب كنفرانس و پخش زنده اينترنتي برنامهها ،ارائه خدمات مينمايد.

 ايسمينار

)(https://eseminar.tv/

ايسمينار اولين پلتفرم تخصصي برگزاري وبينار )سيمنار و كﻼس( و رويداد آنﻼين است كه در آن ،هم ميتوانيد وبينار برگزار كرده و هم در وبينار
شركت كنيد ايسمينار تمام زيرساخت ﻻزم براي برگزاري يك رويداد آنﻼين رو اعم از نرمافزار و زيرساخت ،در اختيارتان قرار ميدهد .عﻼوه بر آن؛
مديريت كاربرها ،بستههاي تبليغاتي و اطﻼعرساني ،بستههاي مكمل برگزاري و سيستم فروش فيلم وبينار رو هم به شما ميدهد.

 روبرو )(https://rubru.me/
هدف روبرو گسترش فرهنگ دوركاري و برگزاري جلسات ﻏيرحضوري و آنﻼين است ،در اين راستا تيم روبرو تﻼش كرده تا شرايطي را فراهم كند كه
هر شركت يا استارتآپ بتواند بهراحتي و آساني رويداد آنﻼين خودش رو برگزار كند ،بدون اينكه نيازي به نصب نرمافزار داشته باشد ،بدون وابستگي
به سختافزار و سيستمعامل و مرورگر ،حتي اعضاي رويداد هم نيازي به ثبتنام در سامانه را ندارند و ميزبان رويداد با ايجاد يك رويداد و كپي و ارسال
لينك رويداد براي اعضا ،ميتواند آنها را دعوت به رويداد نمايد ،هر عضو رويداد هم صرفاً با كليك روي همان لينك ميتواند وارد رويداد شود.

 شوكا )(https://www.shooka.ir/

شوكا بهعنوان اولين سرويسدهنده ارتباطات ويدئويي ،بنيان مؤثرترين نوع ارتباطات در كسبوكارتان را بهواسطه روش نوين بهكارگيري فناوري
ويدئوكنفرانس ،بدون موانعي چون :خريد تجهيزات ،صرف زمان و ...را بدون تغيير ساختار براي سازمان يا كسبوكار شما فراهم كرده است.



(https://www.adobe.com/) Adobe Connect
 Adobe connectيكي از حرفهايترين برنامههاي برگزاري كﻼس ها ،سمينارها و كنفرانس آنﻼين است .اين برنامه برخﻼف ساير رقباي خود داراي
ويژگيهاي خاصي مانند امكان طراحي و تنظيم اختصاصي و مديريت نمايش آيتمهاي صفحه كنفرانس است.



(https://bigbluebutton.org/) BigBlueButton

آيا به دنبال يك راهحل حرفهاي براي آموزش آنﻼين دانشجويان از راه دور هستيد؟  BigBlueButtonامكان به اشتراكگذاري در زمان واقعي
صدا ،فيلم ،اسﻼيدها ،گپ و صفحه را فراهم ميكند.

٥

(https://www.pcmag.com/reviews/bluejeans-meetings) BlueJeans 
 BlueJeansيك اپليكيشن ويديو كنفرانس است .اين شركت چند ماه قبل از سرويس تهيه خودكار رونوشت از جلسات ويدئوكنفرانس در پلتفرم
خود رونمايي كرد .اين يادداشت بردار مبتني بر هوش مصنوعي كه  Evaنام دارد اين توانايي را دارد كه قسمتهاي مهمتر جلسه را هايﻼيت كند.
عﻼوه بر آن با اعﻼم ورود  BlueJeansبه يك همكاري مشترك با شركت ، Dolbyمشتريان ازاينپس شاهد بهبود كيفيت كنفرانس ويديويي اين
شركت خواهند بود.

(https://clickup.com/) ClickUp 

تعويض بين چندين ابزار را متوقف كنيد .با استفاده از  ،ClickUpهمهچيز را ميتوانيد در يك نرمافزار مديريت كنيد .بيش از  ١٠٠،٠٠٠تيم ،براي
بهرهوري بيشتر در انجام كارها ،اسناد ،اهداف و گپهاي خود ،از  ClickUpاستفاده ميكنند.

(https://downloadfacetime.com/) FaceTime 
فيستايم يك برنامه تماس ويديويي اختصاصي محصول شركت اپل است .فيستايم براي تلفنهاي همراه و مك اسنو لئوپارد در دسترس است.
فيستايم از هر دستگاه آياواس با دوربين جلو و هر كامپيوتر مك مجهز به دوربين پشتيباني ميكند .ويكيپديا

(https://flock.com/uk/) Flock 

 Flockيك برنامه پيامرسان و گفتگو براي تيمها ،كسب وكارها است .ايجاد ارتباط بين اعضاي تيم ،حفظ تاريخچه مكالمهها و قابليت پيگيري هر
موضوع از دﻏدﻏههاي مهم هر تيم است.
تاريخ اولين انتشار٢٠١٤ :

(https://twitter.com/freeconfcall) FreeConference 

فيري كنفرانس يكي از ابزارهاي برگزاري جلسات در بستر اينترنت است.
تاريخ راهاندازي ٢٦ :اكتبر ٢٠٠١

(https://duo.google.com/) Google Duo 
دوو يك اپ موبايلي تماس تصويري توسعهيافته بهوسيله گوگل است كه در  ١٨مي  ٢٠١٦در گوگل آي/او رونمايي شد .نسخه نهايي اين نرمافزار از
تابستان  ٢٠١٦در دسترس قرار گرفت .ويكيپديا
- real-time
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(https://hangouts.google.com/) Google Hangouts 



گوگﻞ هنﮓآوتس يك پيامرسان است كه گوگل آن را در تاريخ  ١٥مه  ٢٠١٣در كنفرانس  Google I/Oمعرفي كرد .اين نرمافزار براي جايگزيني
Google Talk, Google+ Messengerو سرويس چت ويدئويي  Google+ Hangoutمعرفي شد .ويكيپديا

(https://www.gotomeeting.com/) GoToMeeting 
براي جلسات آنﻼين تصويري با كيفيت  HDمي توانيد جلسات خود را با ابزار مخصوص ايميل و پيام كوتاه  GoToMeetingشروع كنيد .برگزاري
نامحدود جلسات ،اشتراكگذاري صفحهنمايش ،كنفرانس ويديويي ، HDسازگاري با  iOSو اندرويد از مزاياي اين ابزار آنﻼين است.
اولين نسخه ٢٠٠٤ :ژوئية

(https://houseparty.com/) Houseparty 
داشتن زمانبندي سبب شده  Housepartyبا همه اپليكيشنهاي ويديو كنفرانس تفاوت داشته باشد .همچنين اگر دو نفر از دوستانتان در يك اتاق گفتگو حضور دارند ،برنامه اطﻼعيهاي به
شما ارسال خواهد كرد .ميتوان وارد اين اتاق شد يا اطﻼعيه برنامه را ناديده گرفت .در بين بهترين اپليكيشنهاي ويديو كنفرانس  Housepartyمناسبترين گزينه براي ايجاد گفتگوهاي شاد و
دوستانه است .در صورت نياز به برگزاري كنفرانسهاي اداري و رسمي ،بهتر است از ديگر برنامهها استفاده كنيد.

(https://idonethis.com/) iDoneThis 

 I Done Thisيك ابزار ساده همكاري براي تيمها و كاربران شخصي است كه بدون كار اضافي ،ميتوانند اطﻼعات خود را تبديل كرده و به گزارشها

اضافه نمايند .ويكيپديا

(https://itshello.co/) ItsHello 
 ItsHelloيك برنامه چت تصويري است كه در اكثر مرورگرهاي روميزي و موبايل كار ميكند ItsHello .را ميتوان در بين اپليكيشنهاي ويديو
كنفرانس بيدردسرترين گزينه دانست .اين ابزار براي ايجاد جلسههاي اداري يا برقراري تماسهاي ويديويي دوستانه كاربردي است .كافي است بعد از
ورود به وبسايت آن ،يك اتاق جديد براي خود ايجاد كرده و در ادامه آدرس اينترنتي ) (URLآن را در اختيار ديگران قرار دهيد .آنها ميتوانند با
استفاده از اين آدرس به اتاق گفتگو وارد شوند .بهطور همزمان شش كاربر ميتوانند درون يك اتاق قرار بگيرند.

(https://meet.jit.si/) Jitsi meet 

جيتسي يك نرمافزار كاربردي براي صدا روي پروتكل اينترنت ،ويدئوكنفرانس و پيامرسان فوري براي ويندوز ،لينوكس و  OS10است .جيتسي از
قرارداد پيامرساني فوري و تلفن پشتيباني ميكند .مجوز جيتسي گنو الجيپيال است و يك نرمافزار آزاد و متنباز شناخته ميشود .ويكيپديا

(https://www.join.me/) Join.me 
به اشتراكگذاري صفحه ،جلسات آنﻼين و همكاري تيمي ،همه در سايت  join.meسريع و آسان است.

(https://products.office.com/en-US/microsoft-teams) Microsoft teams 

مايكروسافت تيمز يك پلت فرم ارتباط و همكاري واحد است كه محل كار مداوم ،چت كاري ،جلسات ويدئو ،ذخيرهسازي فايل و ادﻏام برنامه را
تركيب ميكند .ويكيپديا
تاريخ اولين انتشار٢٠١٧ :

(https://proficonf.com/) ProfiConf 
در صورت تمايل به داشتن اتاقهايي بزرگتر براي دعوت از افراد بيشتر ،برنامه  ProfiConfيكي از بهترين گزينهها است .حين استفاده از نسخه رايگان آن قادر به افزودن  ٢٥نفر به هر جلسه
مجازي خواهيد بود! در صورت استفاده از نسخه پريميوم وب اپليكيشن  ،ProfiConfاين سقف به  ٢٥٠نفر افزايش پيدا ميكند.

(https://www.roundee.io/) Roundee 

براي مﻼقاتهاي اداري مجازي يكي از اپليكيشنهاي ويديو كنفرانس موجود  Roundeeمحسوب ميشود .منحصربهفردترين ويژگيهاي  Roundeeرا بايد امكان ضبط ويديوي جلسه و
قابليت نوت برداري دانست .در زمان استفاده از برنامه بهصورت رايگان ،كاربر برگزاركننده جلسه قادر است يك ساعت از رويداد را ضبط و در ادامه دانلود كند .بهاينترتيب امكان آرشيو كردن همه
جلسههاي برگزارشده وجود خواهد داشت .در صورت عدم دانلود فايلهاي جلسهها ،آنها براي سه ماه در سرورهاي نرمافزار باقي خواهند ماند.
تأسيس٢٠١٥ :

(https://www.snapchat.com/) Snapchat 
اسنپﭼت يك اپليكيشن ارسال و دريافت تصاوير مخصوص سكوي تلفن همراه از شركت اسنپاينك است كه توسط ايوان اشپيگل و بابي مورفي از
دانشجويان دانشگاه استنفورد بنيانگذاري و توسعه دادهشده است .ويكيپديا
تاريخ اولين انتشار ٨ :ژوئية ٢٠١١

(https://www.skype.com/) Skype 

اسكايپ نرمافزار كاربردي است كه به كاربر اجازه ميدهد بهوسيله صدا روي پروتكل اينترنت تماس تلفني برقرار كند .تماس تلفني و ويدئويي بين
ﻼ رايگان است و براي تماس با تلفن ثابت و تلفن موبايل نياز به خريد اعتبار است .ويكيپديا
كاربران اسكايپ كام ً

(https://www.skype.com/en/business/) Skype for Business 
اين برنامه درواقع نسخه كامل تري از اسكايپ است كه امكان برقراري تماس گروهي تا  ٢٥٠نفر را فراهم ميآورد .اين سرويس برخﻼف اسكايپ رايگان
نيست و نياز به راهاندازي و پيكربندي ويژه هر كسبوكار را دارد.

(https://www.webex.com/) Webex Meetings 

برنامه كنفرانس ويدئويي سيسكو وبكسميتينﮓ ) (CISCO Webex Meetingsاز گزينهي رايگاني نيز بهره ميبرد كه به كاربران اجازه ميدهد
بهرايگان ويدئوكنفرانسي با حضور حداكثر  ١٠٠نفر مشاركتكننده برگزار كنند.
براي هر كاربر حافظه ابري به ظرفيت  ١گيگابايت در نظر گرفتهشده است كه ويدئوهاي خود را ضبط كند يا فايلهايش را با ديگران به اشتراك بگذارد.
كاربران با استفاده از مرورگرهاي مختلف يا اپليكيشن اندرويد يا  iOSوبكس ميتوانند ويدئوكنفرانس برگزار كنند.

 ،(http://www.trueconf.ir/) TrueConf شركت مولد علم

تروكانف به واسطه يك سامانه نرمافزاري ويدئوكنفرانس ،ارتباط بين تمام رايانههاي شخصي ،موبايلها ،تلفنها ،اسكايپها ،داخليهاي مركز تلفنهاي
مبتني بر ويپ ،دوربينها و ...را در سرتاسر سازمانتان به شما هديه ميدهد.
تأسيس ،٢٠٠٣ :مسكو ،روسيه

(https://zoom.us/) Zoom 

اين نرمافزار يك گروه تماس تلفني ويدئويي با كيفيت شگفتانگيز را براي برگزاري جلسات از راه دور ارائه ميدهد .استفاده از آن ،ارزان و آسان است.
در طول جلسات از راه دور و گپ تصويري ميتوان هرگونه تماس را با يك فيلم كامل ضبط كرد.

تأسيس٢٠١١ :

 -٣ابزارهاي پيامرسان ،شبكه اجتماعي سازماني ،تماس صوتي و تلفن سازماني

 آيگپ

)(https://web.igap.net/

آيگپ يك پيامرساني فوري ايراني متنباز مخصوص تلفنهاي هوشمند و رايانههاي شخصي است .آيگپ به كاربران خود اين امكان را ميدهد تا با
يكديگر به تبادل پيامهاي متني ،عكس ،ويدئو و موسيقي و … بپردازند .ويكيپديا

 بيسفون )(https://bisphone.com/
نرمافزار ارتباطي و خدماتي بيسفون با ارائه امكاناتي مانند گفتوگوي دوطرفه و گروهي ،برقراري ارتباط از طريق كانالهاي محتوا محور ،تماس تلفني،
امكان ارسال هرگونه فايل و محتوا و سرويسهايي ازايندست جهت استفاده در انواع گوشي همراه و رايانههاي شخصي ارائه شده است.

 پيامرسان تجاري آرتيمان پرداز )(http://web.artimanco.com/

هدف اين پروژه راهاندازي سامانه پيامرسان سازماني )شامل امكانات گفتگوي آنﻼين خصوصي و گروهي ،كانال ،پشتيباني پيام صوتي ،متني ،تصويري و
ويديويي( براي استفاده در كسبوكارهاي مختلف و با زيرساخت مستقل و اختصاصي براي ايشان است و به زبان فارسي طراحي و پيادهسازي شده است،
همچنين اين سامانه قابليت سفارشيسازي متناسب با نياز هر كسبوكار را دارد و ميتوان حتي ماژولهاي پرداخت و مديريت مالي و  ...را نيز
پيادهسازي نمود.

 سروش )(https://hi.sapp.ir/

سروش يك نرمافزار پيامرسان ايراني است .اين پيامرسان داراي نسخههاي رسمي اندرويد و آياواس براي تلفنهاي همراه هوشمند و نسخههاي
آزمايشي براي ويندوز ،مك و لينوكس براي رايانههاي شخصي است .پس از فراگير شدن تلگرام در ايران ،اين نرمافزار ازجمله پيامرسانيهايي بود كه
بهعنوان جايگزين تلگرام پيشنهاد شد .ويكيپديا

 داركوب ) ،(https://www.yekaan.com/شركت سامانههاي هوشمند يكان دانش

داركوب يك پلتفرم پيامرساني امن است كه بهطور كامل توسط شركت يكان دانش طراحي و ساخته شده است .داركوب مبتني بر سوئيچ ارتباطي
پژوا ،با قابليت پردازش سريع انواع پيام )متني ،صوتي ،تصويري( و برقراري سريع و امن كانالهاي ارتباطي در مقياس بزرگ ،توسعه يافته است و از
پروتكل پژوا در پشتصحنه بهره ميبرد.


ليمو )(https://limoo.im/
ليمو يك پيامرسان ويژهي محيطهاي كاري ،سازمانها و شركتها است كه ارتباطات كاري و يكپارچهسازي نرمافزارهاي كاري را مديريت ميكند.

 نستد )(https://nested.me/
»نستد« به عنوان پلتفرمي ارتباطي با هدف جايگذاري صحيح ارتباطات و در راستاي معرفي پيامرساني سازماني ،امكان ارتباط فردي و گروهي را به
سريعترين شكل ممكن در بستري كارآمد و امن به شما ارائه ميدهد.



نكسفون ) ،(nexfon.irشركت رسپينا

نكسفون ،راهكار تلفن ثابت سازماني ) (VoIPبر بستر اينترنت است كه بر پايه دانش فني و زيرساختهاي امن و گسترده شركت رسپينا بناشده است.

 وندا ) ،(https://vandaw.com/شركت وندا

براي بهبود عملكرد ساختاري سازمانها ،نرمافزاري طراحي شده كه پس از چند سال استفاده در ادارات مختلف و ارائه نسخههاي بهبوديافته ،ميتوان
توسط آن بسياري از معضلهاي مكاتباتي روزمرهاي كه سازمانها با آن مواجه هستند را مرتفع نمود .اين نرمافزار كه تحت وب نوشتهشده است
قابليتهاي بسيار زيادي را براي ادارات و سازمانها به ارمغان ميآورد كه فوايد بسيار قابلتوجهي را دربر دارد.

(https://facebook.com/) Facebook 
پيامرسان فيسبوك يك برنامة كاربردي پيامرساني از سوي شركت فيسبوك براي تلفنهاي همراه است كه ارتباط آوايي و نوشتاري را فراهم ميكند.
اين پيامرسان اين امكان را براي كاربر فراهم ميكند تا با دوستانش در فيسبوك چت و گفتگو كند .فيسبوك مسنجر يك برنامه پيام و پلت فرم
است .ويكيپديا

(https://line.me/) line 

ﻻين يك نرمافزار كاربردي پيامرسان فوري مخصوص تلفنهاي هوشمند و رايانههاي شخصي است .ﻻين به كاربران خود اين امكان را ميدهد تا با
يكديگر به تبادل پيامهاي متني ،عكس ،ويدئو و موسيقي بپردازند .ﻻين همچنين امكان برقراري تماس صوتي و تصويري را از طريق بسترهاي اينترنتي
براي كاربران خود فراهم ميسازد .ويكيپديا



(https://www.linkedin.com/) Iinkedin

لينكدين يك شبكه اجتماعي براساس روابط تجاري است .نسخه اوليه اين شبكه اجتماعي در سال  ٢٠٠٢ميﻼدي ساخته شد و در ماه مه سال ٢٠٠٣
به صورت رسمي افتتاح گرديد .در سال  ٢٠١٨ميزان اشتراكگذاري محتواي ويدئويي در شبكه اجتماعي  LinkedInبه سرعت افزايشيافته است.
كاربران با استفاده از اين روش ترافيك بيشتري را به سمت سايت خود جذب كردهاند.



(https://narrow.io/) Narrow.io

 Narrowابزاري براي اتوماسيون بازاريابي توييتر است كه به شما كمك ميكند تا يك هدف را دنبال كنيد.

(https://www.skype.com/) Skype 

اسكايپ نرمافزار كاربردي است كه به كاربر اجازه ميدهد بهوسيله صدا روي پروتكل اينترنت تماس تلفني برقرار كند .تماس تلفني و ويدئويي بين
ﻼ رايگان است و براي تماس با تلفن ثابت و تلفن موبايل نياز به خريد اعتبار است .ويكيپديا
كاربران اسكايپ كام ً

(https://telegram.org/) Telegram 

تِلِگرام يك سرويس پيامرسان متنباز چند سكويي مبتني بر رايانش ابري است .تلگرام رسماً براي اندرويد ،ويندوز فون و آياواس در دسترس
است .ويكيپديا



(https://twitter.com/) Twitter
توييتر يك شبكه اجتماعي و سرويس ارائهدهنده ميكروبﻼگ است كه به كاربران اجازه ميدهد تا  ٢٨٠حرف ،پيام متني را كه توييت ناميده ميشود،
ارسال كنند .توييتها در ابتدا به  ١٤٠حرف محدود شده بودند ،اما در هفتم نوامبر سال  ،٢٠١٧اين محدوديت به  ٢٨٠حرف در هر توييت ،بهجز
زبانهاي چيني ،ژاپني و كرهاي ،ارتقا پيدا كرد .ويكيپديا



(viber.com) Viber
وايبر يك نرمافزار مالكيتي چند سكويي پيامرسان فوري صدا روي پروتكل اينترنت براي تلفنهاي هوشمند است كه توسط شركت وايبر توسعه داده
شده است .عﻼوه بر پيامرساني متني ،كاربران مي توانند به تبادل تصاوير ،ويدئو و پيامهاي رسانهاي بپردازند .ويكيپديا



(wechat.com) WeChat

ويﭼت نام يك سرويس پيامرساني چندمنظوره براي تلفنهاي همراه است كه به دست تنسنت در چين ساخته شده است .اولين انتشار آن در ژانويه
 ٢٠١١بوده است .اين برنامه در اندرويد ،آيفون ،بلكبري ،ويندوز فون و سيستمعاملهاي موبايل در دسترس است .ويكيپديا

(http://www12.whatsaap.com/) WhatsApp 
واتساپ يك برنامه پيامرساني فوري براي تلفنهاي هوشمند است .اين برنامه توسط شركت سهامي واتساپ ساخته شده است .مؤسس شركت و
سازنده اين برنامه يانكوم است .پيامرسان واتساپ ،سامانهاي نرمافزاري براي گوشيهاي هوشمند اندرويد ،آيفون ،نوكيا ،بلكبري و سيمبيان
است .ويكيپديا

 - ٤ابزارهاي ذخيرهسازي و اشتراكگذاري فايﻞ و اسناد


نرمافزارهاي مكاتبات و اتوماسيون اداري تحت وب ايراني
مجموعه اينگونه راهحلهاي ايراني در نگارشهاي بعدي معرفي خواهند شد.

 نستد )(https://nested.me/
نستد با شعار »جايگذاري صحيح ارتباطات« ،بستري دقيق و منسجم را براي كنترل و مديريت ارتباطات فردي و گروهي شما فراهم ميكند .انسجام
ارتباطات تيمي در فضاي سازماني ،هدف شكلگيري اوليهي نستد بوده است .با استفاده از اين سرويس از مزاياي يك پلتفرم چندﻻيهي ارتباطي
بهرهمند خواهيد شد و مي توانيد بدون نگراني از بابت دسترسي مخاطبانتان به سرويس نستد با آنها ارتباط برقرار كنيد.


(https://www.atlassian.com/software/confluence) Confluence
 Confluenceيك برنامه نرمافزاري همكاري است كه توسط يك شركت نرمافزاري استراليا تهيه و منتشرشده است
اولين نسخه ١٥ :سال قبل ٢٥ ،مارس ٢٠٠٤



(https://www.dropbox.com/) Dropbox

دراپباكس يك ارائهكننده خدمات ميزباني پرونده در وب است كه توسط شركتي به همين نام اداره ميشود و امكان همگامسازي پروندهها روي چند
رايانة مختلف يا بين چند كاربر مختلف از طريق اينترنت را فراهم ميكند .دراپباكس در سال  ٢٠٠٧توسط درو هوستون و آرش فردوسي،
فارغالتحصيﻼن امآيتي ايجاد گرديد .ويكيپديا



(https://www.icloud.com/) iCloud

آيكﻼد يك فضاي ابري و سرويس رايانش ابري از شركت اپل است .اين سرويس در تاريخ  ٦ژوئن  ٢٠١١در كنفرانس جهاني توسعهدهندگان اپل
معرفي شد .ويكيپديا



(https://mega.en.uptodown.com/) Mega
مگا يك وبگاه اشتراكگذاري پرونده است كه در سيام ديماه  ١٣٩١گشوده شد .ويژگي بنيادين اين وبگاه رمزگذاري پروندهها پيش از ذخيرهسازي بر
روي سرورهاي مگا است .اين وبگاه جايگزين مگا آپلود خواهد بود .ويكيپديا

(https://nextcloud.com/) NextCloud 
 NextCloudيك سكو يا بستر خود -ميزباني ) (self-hostedو تحت كنترل است كه در آن ميتوان اسناد را به اشتراك گذاشت ،همكاري كرد،
ايميل ارسال و دريافت كرد ،تقويم خود را مديريت كرده و چتهاي ويديويي امن داشت.
تاريخ اولين انتشار ٢ :ژوئن ٢٠١٦


(https://products.office.com/en-us/onedrive/online-cloud-storage) OneDrive

واندرايو كه پيشتر با نام اسكاي درايو شناختهشده بود يك سرويس ميزباني فايل است كه به كاربران امكان آپلود كردن و همگامسازي فايلها را در
يك فضاي ابري ميدهد و از طريق مرورگر وب يا ساير دستگاههاي محلي ميتوان به فايلها دسترسي داشت .ويكيپديا


(https://products.office.com/ar-ww/onenote) OneNote

مايكروسافت واننت نرمافزار يادداشت برداري مجموعه مايكروسافت آفيس است كه اولين بار به همراه مايكروسافت آفيس  ٢٠٠٣ارائه شد .برنامه
واننت ،مكاني است براي جمعآوري ،تنظيم ،جستجو و به اشتراك گذاشتن اطﻼعات موردنياز فرد .انواع مختلف يادداشتها در دفترچهها ،فصلها و
صفحات واننت قابل ذخيره است .ويكيپديا

(https://www.pcloud.com/) PCloud 

 PCloudيك فضاي ذخيرهسازي امن و ساده است.
تاريخ اولين انتشار ٢٠١٣ :سپتامبر



(https://www.google.com/drive/) Google Drive
گوگﻞ درايو يك سرويس ميزباني فايل است كه توسط گوگل ارائه ميشود .در اين سرويس كاربر ميتواند اطﻼعات خود را در ابر قرار دهد ،آنها را به
اشتراك بگذارد و اسناد خود را نيز ويرايش كند .اين سرويس از  ٢٤آوريل  ٢٠١٢در دسترس قرار گرفت .ويكيپديا



(https://sharegate.com/sharepoint-migration) Sharepoint

شيرپوينت يكي از محصوﻻت تحت وب شركت مايكروسافت است كه نخستين بار در سال  ٢٠٠١عرضه شده است .شيرپوينت كه با مجموعه آفيس
مايكروسافت يكپارچه است بهعنوان يك درگاه اطﻼعاتي سازمان با قابليت مديريت اسناد ،مديريت و سفارشيسازي دادهها و قابليت تعريف و مديريت
سايتهاي نامحدود ايجاد شده است .ويكيپديا


(http://www.teamgum.com/) Teamgum

تيم گام؛ يك افزونهي مرورگر براي فايرفاكس ،كروم ،سافاري و اپرا است كه خود را با عنوان »سريعترين و سادهترين راه براي به اشتراكگذاري هر
چيز در وب با تيم خودتان« به بقيه معرفي ميكند .با اين ابزار شما امكان بحث و گفتگو با تيم خود را همراه با امكانات ديگري مانند كشيدن و رها
كردن تصاوير و فايلها براي به اشتراكگذاريشان در اختيار خواهيد داشت .براي اين كارها نياز نيست تا صفحهي جديدي باز كنيد يا بين صفحات
سوئيچ كنيد ،زيرا همهچيز در يك صفحه براي شما در دسترس است.

 - ٥ابزارهاي ويرايشگر داده و محتوا

(https://www.office.com/) Microsoft Office 

مايكروسافت آفيس يك مجموعه اداري دربرگيرندة نرمافزارهاي يكپارچه باهم سرورها و سرويسها است كه براي سيستمعاملهاي مايكروسافت
ويندوز و مك  OS10ساخته شده است .مايكروسافت آفيس در سال  ١٩٨٩براي سيستمعامل مك  OS_xمعرفي شد و در سال بعد يعني ١٩٩٠
نسخه تحت ويندوز آن نيز به بازار آمد .ويكيپديا

(https://www.google.com/docs/about/) Google Docs 

گوگﻞ داكس برنامه واژهپرداز و صفحات گسترده برخط گوگل است .در  ٢٧سپتامبر  ٢٠٠٧انتشار عمومي يافت .از قابليتهاي مهم اين برنامه ميتوان
به ذخيره با پسوندهاي  .xlsو  .docاشاره كرد .ويكيپديا

(https://www.google.com/slides/about/) Google Slides 
اسﻼيدنگار  Googleبا استفاده از طرحهاي زمينه ارائه مختلف ،صدها قلم ،ويديوي جاسازيشده ،پويانماييها و بسياري از موارد ديگر ،ايدههايتان را
به بهترين شكل ممكن به نمايش درميآورد .همه بهصورت رايگان.

(https://www.google.com/sheets/about/) Google Spreadsheets 
كاربرگنگار  Googleباعث ميشود دادههايتان با نمودارهاي رنگي جذابتر به نظر برسد .فرمولهاي داخلي ،جدولهاي محوري و گزينههاي
قالببندي شرطي ،باعث صرفهجويي در زمان و سادهسازي كارهاي عادي در صفحه گسترده ميشود .همه بهصورت رايگان.

 - ٦نرمافزارهاي مديريت دانش سازماني


رايون )(http://raaivan.ir/

رايون ،يك ابزار بهرهوري است كه ميتواند در يك سازمان يا بين اعضاي يك تيم ،با بهينهسازي تعامﻼت افراد ،سازماندهي محتوا و ارائه ابزارهاي
كارآمد براي ذخيره ،جستجو و دستيابي به محتوا ،موجب كاهش هزينهها ،كاهش اتﻼف زمان و افزايش بهرهوري گردد.



نداك ) ،(http://nodak.ir/مشاوره مهندسي نداك

سيستم جامع نرمافزاري شركت مشاوره مهندسي نداك سيستمي مبتني بر وب است كه با توجه به شرايط خاص سازمانهاي ايراني و با در نظر گرفتن
انواع قابليتهاي سيستمهاي مطرح مديريت دانش در دنيا طراحي شده است.



نرمافزار جامع مديريت دانش ) ،(http://mta.co.ir/) (MTAShareمشاوران توسعه آينده
نرمافزار مديريت دانش  MTAShareيك سيستم اطﻼعاتي مبتني بر وب است كه امكان نصب روي شبكههاي محلي و جهاني را دارا بوده و قابليت
كسب ،خلق ،ارزيابي ،ذخيرهسازي ،تسهيم و بازيابي دانشهاي خلقشده توسط پرسنل سازمان در حين فرآيندهاي كاري را به شيوهاي كارآمد ،سريع و
جذاب فراهم ميكند.

 - ٧نرمافزارهاي برنامهريزي و زمانبندي


نرمافزار مديريت جلسات ايراني
مجموعه اينگونه راه حلهاي ايراني در نگارشهاي بعدي معرفي خواهند شد.

(https://www.appeartv.com/) Appear.in 
 Appear.inبه تيمهاي دوركار اين اجازه را ميدهد كه باهم همكاري ويدئويي داشته باشند و جلسات خود را برگزار كنند .تيمها فقط بايد لينك
ايجاد كنند ،آن را از طريق ايميل يا واتساپ باهم به اشتراك بگذارند تا بتوانند جلسه خود را برگزار كنند.

(https://calendar.google.com/) Google Calendar 

تقويم گوگﻞ نام نرم افزاري براي مديرت زمان آزاد كاربران است كه توسط شركت گوگل عرضه شد .اين نرمافزار در  ١٣آوريل  ٢٠٠٦عرضه شد .در
ژوئيه  ٢٠٠٩و ارائه نسخه بتا ،كاربران اين نرمافزار ،براي استفاده از آن ،ملزم به ساخت حساب كاربري براي استفاده از نرمافزار و ويژگيهاي جديد آن
شدند .ويكيپديا


(http://www.teamwork.com/) Teamwork

براي تقويت بهرهوري تيم خود ميتوانيد از نرمافزار  Teamworkاستفاده كنيد .اين ابزار به شما اين امكان را ميدهد تمام زمان و هزينههاي انجام
شده را رديابي و محاسبه كنيد.

(https://teuxdeux.com/) TeuxDeux 

برنامه  TeuxDeuxيكي از زيباترين و كاربريترين برنامههاي مديريت كارهاي روزانه است كه به شما اين امكان را ميدهد ازنظر بصري بر تمام
فعاليتهاي خود نظارت داشته باشيد .شما مي توانيد ليست كارهاي روزانه خود را ايجاد كرده و آن را با تقويم خود تنظيم نماييد.

(https://www.timedoctor.com/) Time Doctor 
 Time Doctorيك برنامه رديابي زمان تيمي است .اين نرمافزار كمك ميكند چگونگي صرف زمان كارمندان را بتوان كنترل كرد و ازاينرو باعث
ميشود آنها براي ساعات كاري خود پاسخگو باشند.


(https://www.wunderlist.com/) Wunderlist
 Wunderlistدر تاريخ  ٦مه  ٢٠٢٠از رده خارج مي شود .به  Microsoft To Doكوچ كنيد.
تاريخ اولين انتشار٢٠١١ :

 - ٨ابزارهاي ثبت ساعات كاري و تايمشيت


نوين ) ،(https://www.hnovin.com/wrdcشركت دي رايانه نوين
نرمافزار دوركاري نوين يك نرمافزار فوقالعاده جهت دوركاري كارمندان است كه به كارمندان اين امكان را ميدهد كه از خانه و يا محلي ديگر به
سيستمهاي شركت متصل شده و كار روزمره خود را انجام دهد .همچنين اين امكان را به شما ميدهد تا به روي كارمندان خود مديريت ﻻزم را داشته
باشيد و بتوانيد از كارايي كارمندان دوركار خود اطمينان حاصل نماييد.



(https://www.timedoctor.com/) Time Doctor

 Time Doctorيك نرمافزار رديابي زمان كارمند است كه به شما و تيم شما كمك ميكند تا هرروز كارهاي بيشتري انجام دهيد.

(https://www.getharvest.com/) Harvest 
اين برنامه امكان ثبت ساعات كاري براي كاركنان را فراهم ميكند .كاركنان ميتوانند تايمشيت كاري خود را براي اداره ارسال كنند .شما بهعنوان
كارفرما مي توانيد تايم كاري جداگانهاي براي هر پروژه تعيين كنيد .همچنين اين برنامه قابليت اين را دارد كه به كارمندان ،خودكار پيام يادآوري ارسال
كند .شما از امكان ثبت و ذخيره ساعت اين ابزار ميتوانيد براي ايجاد فاكتور براي مشتري و همچنين تهيه انواع گزارشهاي پرداختي يا ﻏير پرداختي
كارمندان يا ساعات كاري پيمانكاران استفاده كنيد.

(https://www.toggl.com/) Toggl 
به كمك  Togglميتوانيد ببينيد زمان ارزشمندتان صرف چه كارهايي ميشود و هريك چقدر از وقت شما را ميگيرند .مطمئن باشيد براي افزايش
بهرهوري در دوركاري ،زمانبندي از مهمترين عوامل است.

 - ٩ابزارهاي عمومي و ﭼندكاره دوركاري
 مدبران )(http://www.modaberan.ir/
شركت مدبران در جهت كمك به تداوم كسبوكار سازمانها اقدام به طراحي بسته دوركاري نموده است .اين بسته دوركاري براساس نيازمنديهاي
متعدد سازمانها شامل گزينههاي متعددي است .ازجمله ميز كار كارمندان ،سيستم  ،Helpdeskنظارت بر نحوه دوركاري كارمندان ،تلفن سازماني،
جلسات مجازي بدون محدوديت در تعداد جلسات و نفرات و...

 نرمافزار امن مجازيسازي  ،(http://www.milanitc.com/) WebGatewayفناوران اطﻼعات ميﻼن

شركت فناوران اطﻼعات ميﻼن ،توسط گروهي از دانشآموختگان دانشگاه تهران در سال  ١٣٧٧تأسيس گرديد .از سال  ١٣٨٥به بعد با توجه به نياز
مشتريان و صنعت  ITدر كشور ،اقدام به طراحي و توليد اولين راهكار دوركاري و مجازيسازي در ايران با نام تجاري »نرمافزار امن مجازيساز ي
 «WebGatewayنمود .با استفاده از اين نرمافزار ،بدون هيچگونه تغييري در ساختار نرمافزارهاي فعلي سازمانها و شركتها ،با استفاده از ايجاد يك
فضاي مجازي و ابر خصوصي ) ،(Private Cloudامكان دسترسي به اين نرمافزارها از هر مكان و هر نوع بستر ارتباطي ،با سرعتباﻻ )دقيقاً مانند
Web Applicationها( امكانپذير است.

(https://zapier.com/) Zapier 

 Zapierابزار چندكارهاي است كه ادﻏام و هماهنگي بين ابزارهاي مختلف را آسان كرده و جريان كاري آساني براي نيروي دوركار فراهم ميكند.
اولين نسخه ١ :اوت ٢٠١٢

 - ١٠ابزارهاي مديريت كارهاي شخصي
(http://www.boomeranggmail.com/) Boomerang 
اگر ﻻزم است با ساعت كشورهاي مختلف هماهنگ شده ،تقويم و ايميل خود را طبق يك جدول زماني تنظيم كنيد Boomerang .برنامهاي براي
يادآوري و ارسال ايميل در زمانهاي برنامهريزيشده است.


(https://support.google.com/tasks) Google task

با برنامه دستگاه همراه  ،GoogleTasksكارهاي بيشتري انجام دهيد .در هرزمان و هركجا ،با فهرست كارها )كه در همه دستگاههايتان همگامسازي
ميشود( ،كارهايتان را مديريت ،ثبت و ويرايش كنيد .يكپارچهسازي با  Gmailو تقويم  Googleبه شما كمك ميكند كارها را سريعتر انجام دهيد.

(https://todo.microsoft.com/) Microsoft to do 

 To Doبه شما امكان ميدهد روي كارها و بازيهايتان تمركز داشته باشيد.


(https://culturedcode.com/) Things

 Thingsيك ابزار مديريت وظايف شخصي است كه به شما در دستيابي به اهداف خود كمك ميكند


(https://todoist.com/) Todoist

تودويست يك ابزار آنﻼين مديريت پروژه براي بهرهوري فردي و شغلي است .اين ابزار به كاربران امكان ميدهد از طريق تلفن هوشمند ،تبلت يا رايانه
به مديريت تكاليف مختلف خود بپردازند .اين اپليكيشن داراي يك نسخه رايگان اوليه است و قابليتهاي اضافه نيز در نسخه پولي آن در دسترس
كاربران قرار ميگيرد .ويكيپديا

 - ١١ابزارهاي مفيد در پروسه توليد نرمافزار


(git.kernel.org) Git
گيت يك نرمافزار كنترل نسخه و از مدل نرمافزارهاي آزاد و متنباز براي بازنگري كد منبع توزيعشده و مديريت منبع كد است كه براي دنبال كردن
تغيير فايلهاي كامپيوتري و دنبال كردن كارهاي انجام شده روي آنها توسط افراد مختلف است.



(https://github.com/) GitHub

گيتهاب يك سرويس ميزباني وب براي پروژه هايي است كه از سيستم سورس كنترل گيت استفاده ميكنند .گيتهاب با استفاده از روبي آن ريلز و
ارلنگ ساخته شده است .اين سرويس هم داراي گزينه رايگان براي پروژههاي متنباز و هم پولي براي پروژههاي تجاري است .توسعة پلت فرم گيتهاب
در اكتبر  ،٢٠٠٧آﻏاز شد .ويكيپديا



(gitlab.com) GitLab

گيتلب يك مخزن تحت وب گيت است كه همراه با ويكي امكاناتي براي عيبيابي نرمافزار است .گيتلب همانند گيتهاب حسابهاي ميزبانيشده

ارائه ميكند و همچنين اجازه اجرا بر روي ميزبانهاي ثانويه را نيز ميدهد .اين برنامه توسط ديميتري زاپروژتس از اوكراين و سيتسه سيبراندي از هلند
نوشتهشده است .ويكيپديا



(Jenkins.io) Jenkins

يك نرمافزار متنباز اتوماسيون سرور است كه با جاوا نوشتهشده است .جنكينز بستري را آماده ميكند كه به كمك آن ميتوان قسمتهايي از پروسه
توليد نرمافزار كه نياز به دخالت نيروي انساني ندارد را با استفاده از پروسه يكپارچهسازي مداوم و تسهيل جنبههاي فني تحويل پيوسته نرمافزار
خودكارسازي كرد .ويكيپديا

(https://azure.microsoft.com/) Microsoft Azure 

) Microsoft Azureقبﻼً  (Windows Azureيك سرويس رايانش ابري است كه توسط مايكروسافت براي ساخت ،آزمايش ،استقرار و مديريت
برنامهها و خدمات از طريق مراكز داده تحت مديريت مايكروسافت ايجاد شده است .اين سرويس رايانش ابري» ،نرمافزار بهعنوان يك سروي س
)» ،«(SaaSپلتفرم بهعنوان يك سرويس ) «(PaaSو »زيرساخت بهعنوان يك سرويس ) «(IaaSرا ارائه ميدهد و از بسياري از زبانها ،ابزارها و
چارچوبهاي برنامهنويسي مختلف ،ازجمله نرمافزار و سيستمهاي شخص ثالث مخصوص مايكروسافت و شخص ثالث پشتيباني ميكند .ويكيپديا


(https://www.scrumdesk.com/) Scrum Desk
 Scrum Deskيك ابزار مديريت پروژه  Scrumبراي توسعه معنيدار محصول است.
در شركتهايي كه مبتني بر تفكر چابك  Agileفرايندهاي خود را پيش ميبرند ،چارچوبهايي تكرارپذير براي توسعه نرمافزار سنجيده ميشوند.
اسكرام يك روش كلي براي فرايندهاي توسعه پروژه است كه بهخصوص در تيمهاي نرمافزاري بهكاربرده ميشوند.

 – ١٢ارائهدهندگان خدمات مشاوره ،امنيت ،مجازيسازي و آموزش دوركاري



ارتباط دادههاي فراايده )آدفا( )(https://www.adfagroup.com/
ارتباط گستر نيك آرمان )پيتام( )(https://www.peytam.com/

 آرمان پردازان نوژن )(https://apnozhan.com/

 امن پايه ريزان كارن (https://www.apk.co.ir/) APK



انجمن جاوا كاپ

)(https://javacup.ir/

پارسيسازان نامآشنا )(http://www.parsinasoft.com/



راهبران فناوري پاسارگاد )(http://www.ptlco.ir/



)(http://anisa.co.ir/

فناوران آنيسا

 فنآوري اطﻼعات آرنﮓ )(http://www.arangit.com/
 كاريار ارقام )(https://www.cdigit.com/


گيت

)(https://git.ir/

 – ١٣ارائهدهندگان خدمات و پلتفرم رايانش ابري
 ابرآروان )(https://www.arvancloud.com/
 ابرينو )(https://abrino.ir/

 آذران وب ) ،(http://www.azaranweb.org/ارتباطات جهاني آذران
 ايران هاست ) ،(https://iranhost.com/روشنگر رايانه تهران

 اي هاست ) ،(https://ehost.host/ميزبان وب پايتخت
 باكسارا )(https://www.boxara.ir/

 پارس پك )(https://parspack.com/

 پارس دو ) ،(https://parsdev.com/نگاه روشن پارس

 پارس ديتا ) ،(https://www.parsdata.com/پارس دي تابان
 پرشين تولز ) ،(https://www.persiantools.com/ابزارهاي فارسي شبكه

 پوياسازان ) ،(https://www.pouyasazan.org/پويا سازان فناوري اطﻼعات
 تهران سرور )(https://www.tehranserver.ir/
 سپنتا )(https://www.sepanta.com/

 سرور پارس ) ،(https://pars.host/ميزباني وب سرور پارس
 فراديد دادهپرداز راي بُد )(https://raybod.net/

 فراسو ) ،(https://www.faraso.org/فراسو سامانه پاسارگاد
 كاراهاست ) ،(https://karait.com/فراكارانت

 مروا هاست ) ،(https://morvahost.com/مروا سيستم
 وب رمز ) ،(https://webramz.com/دادهپردازان ايده شرق

 هاست ايران ) ،(https://hostiran.com/نوآوران شبكه سبز مهرگان
 ،(https://www.irpower.com/) IRPOWER رسانه گستر داتيس

 – ١٤ساير ابزارهاي مفيد

 پرسﻻين )(https://porsline.ir/

با فرمهاي آنﻼين تعاملي و ابزارهاي تحليلي قدرتمند ،كسبوكار خود را متحول كنيد.

منابع
عﻼوه بر ويكيپديا و وبسايتهاي هريك از ابزارها ،از مقاﻻت و منابع منتشره در وبسايتهاي زير نيز بهره
گرفتهشده است.

 بﻼگ اپي اكو )(https://apieco.ir/

 راهكار مديريت )(http://www.mgtsolution.com/


زوميت

)(https://www.zoomit.ir/

 زينسي بﻼگ )(https://zinsy.ir/



شبكه

)(https://www.shabakeh-mag.com/

گروه زانيم )(https://zanimco.com/

 مجله كاربران ويدئوكنفرانس )(http://vcusers.com/

(https://virgool.io/) ويرگول



https://luis-goncalves.com/tools-distributed-agile-retrospectives/ 
https://www.entrepreneur.com/article/249589 

. ارزشي زيستن و يادگاري باارزش از خود بهجا گذاشتن، شاد زيستن و شاد كردن ديگران،با آرزوي عشق ورزيدن
١٣٩٩ فروردين
سعيد امامي

