
تابلو کانبان یک ابزار بصری است که برای مدیریت وظایف به کار می رود. این 
ابزار برای مدیریت پروژه ها و مدیریت تیم ها و افرادی که در یک پروژه دخیل 
هستند، بسیار کاربردی است. اصل واژه  کانبان از زبان ژاپنی آمده و اولین بار 
در مدیریت خط تولید کارخانه خودروسازی تویوتا به کار گرفته شد. این واژه 

در زبان ژاپنی به معنای تابلویی است که برای همه قابل مشاهده است.
برای ایجاد تابلوهای کانبان می توان از تخته وایت برد، تابلوهای آهن ربایی، 

یک بوم یا یک مقوا، و یا از نرم افزارهای مرتبط، استفاده کرد.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، برای مدیریت یک پروژه، وظایف و 
اقداماتی که باید یک به یک انجام گیرند، بر روی برگه یا کارت نوشته می شوند 
قرار  پروژه  پیشرفت  میزان  به  مرتبط  ستون های  از  یکی  در  کارت ها  این  و 

می گیرند. 

هدف استفاده از تابلوی کانبان
مهم ترین مزایای استفاده از تابلوی کانبان، عبارت هستند از:

کسب درک بصری سریع از چند و چون پیشرفت یک پروژه و 
ارایه بازخوردهای دقیق تر

تسهیل کار و تکمیل وظایف بین 
زمینه های  در  مختلف  تیم های 
مرتبط (مثال تیم تولید نرم افزار و 

تیم بازاریابی)
دقیق تر  استنباط  به  کمک 
بهبود  و  معیارها  و  شاخص ها 

جریان کار

استفاده از تابلوی کانبان
قبل از ایجاد یک تابلوی کانبان، بهتر است تا کلیه ی اطالعات مورد نیاز از قبیل 
و...  تحویل  تاریخ های  آنها،  وضعیت  آخرین  اقدامات،  و  وظایف  فهرست 

جمع آوری گردد.
در مثال باال، هر کارت مربعی شکل رنگی، بیانگر یک اقدام یا وظیفه است. 
این وظایف به صورت افقی در سراسر جدول زمانی قرار می گیرند. هر ستون، 
آن  تکمیل  به  نسبت  وظیفه  یک  پیشرفت  میزان  که  بود  خواهد  این  بیانگر 
چگونه است. مثال در این مثال، وقتی که انجام یک اقدام یا یک وظیفه آغاز 
می شود، کارت مرتبط با آن از وضعیت «اقدام مورد نظر»، به ستون بعدی یا 

انجام» منتقل  وضعیت «در دست 
می شود. سپس هنگامی که کارایی 
آن وظیفه مورد بررسی قرار می گیرد 
به ستون «آزمایش» منتقل شده، 
آن  پایان رسیدن  به  با  نهایت  در  و 
وظیفه، کارت آن در ستون «انجام 

شد» قرار می گیرد.

کارت های تابلوی کانبان
این کارت ها در شکل ها و مدل های گوناگون قابل استفاده هستند. ولی در 

اغلب موارد، هر کارت در پشت و جلوی آن، بیانگر اطالعات زیر است:

جلوی کارت: 

پشت کارت: 

عنوان و کد معرّف آن وظیفه: 
بهتر  مدیریت  و  پیگیری  برای 
وظیفه  هر  برای  حتما  پروژه، 
فرد  به  منحصر  شماره  یک 

اختصاص دهید.

شرح وظیفه: شرح گویایی از 
وظیفه  این  طی  در  آنچه 

می بایست انجام پذیرد.

اندک،  کار:  میزان  تخمین 
متوسط، زیاد – بیانگر تخمین 
میزان  از  پروژه  مدیر  اولیه 
انجام  برای  که  کاری  و  تالش 

این وظیفه نیاز است.

از  یک  کدام  مسئول:  فرد 
اعضای تیم مسئول انجام این 

وظیفه است.

تاریخ شروع
تاریخ توقف: بیانگر میزان 
زمانی که انجام این وظیفه 

متوقف شده است.

تاریخ اتمام

حتی  و  کنید  تهیه  دستی  یا  دیجیتال  صورت  به  می توانید  را  کانبان  تابلوی 
مراحل کار را براساس مراحل ویژه کار خود اضافه و کم کنید. مثال اگر فعالیت 
شما شامل تهیه یک محصول نیست و نیاز به مرحله آزمایش ندارد می توانید 
مرحله آزمایش را حذف کنید و مثال اگر کار پیش از نهایی شدن نیاز به بازبینی 
دارد، مرحله بازبینی را اضافه کنید. تابلوی کانبان به شما و تیم تان تصویری 
ارایه  کار  پیشرفت  و  کدام  هر  وظایف  دارید،  رو  پیش  که  کارهایی  از  کلی 

می دهد.

تابلو کانبان چیست
و چه کاربردهایی دارد؟
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