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شوند و ها است، که به ترتیب خاصی اجرا میای متناهی از دستورالعملمجموعه :Algorithem الگوریتم

کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. شیوه ای را حل میمسئله

 .های الگوریتم استنمونهمحاسبه معدل در مدرسه، یکی از 

 د:ایط و معیارهای زیر را دارا باشنها باید شرتمام الگوریتم

 یک الگوریتم باید هیچ یا حد اقل یک پارامتر را به عنوان ورودی بپذیرد؛  :ورودی

 الگوریتم بایستی حداقل یک کمیت به عنوان خروجی )نتیجه عملیات( تولید کند؛  :خروجی

پذیر ابهام بیان شوند. هر دستورالعمل نیز باید انجامالگوریتم باید با زبانی دقیق، و بیدستورهای  :قطعیت

« حاصل تقسیم پنج بر صفر را محاسبه کنید»یا « اضافه کنید x را به ۷یا  ۶مقدار »باشد. دستورهایی نظیر 

نتخاب شود، و در خصوص مجاز نیستند؛ چرا که در مورد مثال اول، معلوم نیست که باالخره چه عددی باید ا

  .استدر ریاضیات تعریف نشده تقسیم بر صفرمثال دوم هم 

ه نحوی که اگر دستورهای آن را دنبال کنیم، الگوریتم باید دارای شروع و پایان مشخصی باشد، ب :محدودیت

برای تمامی حالت ها، الگوریتم پس از طی مراحل، خاتمه یابد. به عالوه، زمان الزم برای خاتمه الگوریتم هم 

  .ای معقول و کوتاه باشدباید به گونه

و ترتیب اجرای ها های قراردادی است که دستورالعملای از شکلفلوچارت مجموعه :FlowChart فلوچارت

  .دهدها را مطابق با الگوریتم مورد نظر نمایش میآن

 :رای تبدیل الگوریتم به روندنماب

 .این اشکال قراردادی هستند و این امکان وجود دارد که در منابع مختلف تا حدودی متفاوت باشند

 هدایر ⇐ های شروع و پایانعالمت

یک فلوچارت را نمایش دهید باید از نماد دایره استفاده کنید، به  ی آغاز یا پایانهنگامی که قصد دارید نقطه

ی شروع وجود داشته باشد، اما در تعداد نقاط پایان یاد داشته باشید که در فلوچارت تنها باید یک نقطه

تواند چندین حالت مختلف برای پایان داشته باشد محدودیتی برای شما وجود ندارد، چراکه یک برنامه می

 .همواره تنها یک حالت شروع خواهد داشتاما 

 عاالضالمتوازی ⇐ عالمت ورودی )دریافت کن(

نگامی که قصد دارید، مقداری را از کاربر یا جایی در خارج از برنامه دریافت کنید باید نام آن متغیرها را در 

  .دهید نمایش االضالعمتوازی عالمت

 لمستطی ⇐ دستورات محاسباتی و انتساب

است، بنابراین احتماال به دفعات  (Assign) ی کامیپوتری پر از دستورات محاسباتی و انتسابمهک برنا

 !فراوان از تصویر مستطیل در فلوچارت خود استفاده خواهید کرد

 یلوز ⇐ عالمت شرط

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D9%81%D8%B1
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اشاره شوند، همانطور که در تصویر ی کامپیوتری استفاده میدستورات شرطی نیز معموال زیاد در یک برنامه

 شوند،ها نمایش داده مینویسی با استفاده از همین لوزیهای تکرار نیز در برنامهکردیم حلقه

 یمنحن چهارضلعی ⇐ (عالمت خروجی )نمایش

در نهایت هدف اصلی یک برنامه نمایش مقدار خروجی به کاربر است، بنابراین معموال پس از انجام محاسبات 

قالب کلی یک  های وروری یک مقدار خروجی تولید خواهد شد، داده های مختلف رویفراوان و پردازش

 :روندنما به صورت زیر است
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 :  State Chartنمودار حالت یا 

ای در علوم کامپیوتری و دیجیتال وعی دیاگرام برای تشریح و توضیح رفتار یک سیستم به صورت مرحلهن

های ها بیانگر یکی از حالتاست که این حالتتشکیل شده «حالت»باشد. نمودار حالت، از تعداد محدودی می

باشد. برخی اوقات نیز برای یک نگاه کلی به مدار سیستم از این نمودارها استفاده مختلف سیستم می

معموالً هنگام  .باشنداشکال مختلفی از نمودار حالت وجود داشته که بعضاً دارای معانی متفاوتی می .شودمی

ین یا مدار، برای راحتی و قابل فهم بودن کارکرد آن ابتدا نمودار حالت آن رسم شده و طراحی یک ماش

آورند. این عمل به دلیل نزدیکی فهم بصری سپس از روی آن جدول حالت و شماتیک آن به دست می

 .باشدنمودار با کارکردی کلی مدار می

ای از رخدادها دهد. این نمودار مجموعهما مینمودار حالت یک دید کلی و خالصه از رفتار یک سیستم را به 

 کند. دهد را تجزیه و تحلیل میرا که در حاالت مختلف و ممکن یک سیستم رخ می

شود. در نمودار حالت، کلیه حاالت یک ماشین در نظر گرفته شده و هر حالت با یک دایره نشان داده می

های مختلف ماشین به شود که بر اثر ورودیمی سپس شرایط آن حالت مورد بررسی قرار گرفته و بررسی

ها را به وسیله پیکانهایی از حالت ماند. این انتقال حالترود یا در حالت فعلی باقی میکدام حالت جدید می

باشد که ماشین با دریافت یک ورودی دهند و دارای این مفهوم میفعلی به سمت حالت جدید نشان می

ها مقدار ورودی متناظر برای رود. همچنین معموالً بروی این پیکانت جدید میخاص، از این حالت به حال

کنند. ها را با یک ممیز از هم جدا میاین انتقال و مقدار خروجی از حالت فعلی را برای آن نشان داده و آن

آن دید  باشد و به وسیلهاین نمودار حالت در واقع شکل بصری جدول حالت یک ماشین یا مدار منطقی می

  .توان نسبت به مدار به دست آوردبهتری را می
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برنامه عملیاتی عبارت است از یک برنامه  :   Action Chart  نمودار اقدامیا   action plan برنامه عملیاتی 

ذینفعان کارگاهی که برای رسیدن به هدف یا اهداف کوتاه، بر اساس برنامه اولیه پروژه و یا کارهائی که توسط 

 .زمانبندی می شود  پروژه

نمایش جریان کاری  آنچه شما می بینید همان چیزی است که شما انجام می دهید. در این نمودار در واقع، 

فعالیت های مرحله به مرحله است با پشتیبانی برای انتخاب و تکرار و همرمانی. در زمان مدل سازی یکپارچه 

 نمودارهای فعالیت تمایل به مدل سازی فرایندهای سازمانی و محاسباتی دارند. 

امکان کنترل بیشتری برای آنها با جزئیات بیشتری تعریف بشوند تا  Action Plan فعالیت ها بهتر است در

چه مدت  و  در چه تاریخی، با چه منبعی چگونگی انجام،  : میسر گردد، که این جزئیات می تواند شامل

 .با چه بودجه ای انجام می شود و  زمانی

 

مشخص کردن  ، تمرکز بر الویت هاشامل   رعایت گردد Action Plan گام هایی که الزم است در تهیه

 (Hold) متوقف شده، (In progress) در حال انجام، (Completed) تکمیل شده )  الیت هاوضعیت فع

  مشخص کردن فرد پاسخگو برای هر فعالیت( ،  (open) بازو (Delivered) تحویل شده، 

نمودارهای فعالیت از یک تعداد محدود شکل ها ساخته شده است که با فلش به هم  متصل شده اند و 

میله ها: مبین شروع یا چایان ،  لوزی: مبین تصمیم گیری،   بیضی: مبین اقدامات    عبارتند از: مهمترین آنها

دایره سیاه با یک دایره محیطی : ،   دایره سیاه: مبین شروع یا پایان فعالیت های موازی،  فعالیت های موازی

هستند و ترتیب را در فعالیتهای اتفاق  ها ، اجرای از شروع به سمت پایان فلش،    مبین پایان ) نود پایانی (

 افتاده نشان می  دهد.

Mindmap  :یک جریان آزاد از ایده ها را تشویق می کند که آنرا قالب ایده آل برای طوفان مغزی در جلسات 

ها نمایش های گرافیکی از اطالعات هستند که انتقال می دهند  Mindmap و جلسات حب مساله می سازد.

رابطه بین ایده های شخصی و مفاهیم را. مهم نیست که چطور پیچیده و یا موضوع چقدر بزرگ است. یک 

mindmap  .تزتیب را در آشوب می آورد و به شما برای دیدن تصویر بزرگتر کمک می کندBigger 

picture   .Mindmap  حافظه می دهد و بهره ور می کند تعداد بهبودtrigger  های حافظه را مثل رنگ

https://nejatkhah.com/?p=395
https://nejatkhah.com/?p=395
https://nejatkhah.com/?p=395
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ها و تصاویر که برای مغز شما آسان تر هستند برای بخاطر سپردن و فراخوانی نسبت به متن خالص. بعالوه به 

 شما کمک می کند که این قطعات جدید اطالعات را متصل کنید با دانش موجود.

Mindmap با دیگران و طراحی همزمان با دیگران و مهم  یل می کند با طوفان مغزی به همکاری را تسه

 نیست که دیگران کجا هستندو از چه دستگاهی استفاده می کنند.

Xmind یک ابزار نقشه کشی مفید برای مفاهسم ذهنی  : 

TerraER طراحی مدل های :ER 

Diagram Designer ایجاد فلوچارت، نمودارهای :UML 

Freemind :ایجاد گراف ها و طرح هایی برای ایده ها 

Edraw MindMapایجاد چارت ها : 

 

نموداری است که در علم کامپیوتر استفاده شده و فیلدهای مرتبط برای : (  State Diagramنمودار حالت ) 

 stateتوصیف رفتار یک سیستم دارد. نمودارهای حالت مستلزم توصیف سیستم به صورت تعداد محدودی از 

نمودارهای حالت برای ارائه توصیف محتصر از رفتار سیستم ها است. این رفتار به صورت یک سری  ا هستند.ه

هر  "به موجب آن  از رویدادهایی که در یک یا چند حالت مکن اتفاق می افتد . تحلیل و نمایش می یابد.

میان سیستم ها  یاء را از نمودار معموال چیزهایی از یک کالس واحد نمایش می دهد و حاالت مختلف اش

 "ردگیری میکند.

حالت می تواند برای ماشین های حالت محدود به طور گرافیکی استفاده شود. این توسط  نمودار

C.E.shanon   وW.weaver  منبع دیگر  "تئوری ریاضی از ارتباطات  "معرفی شد  1949در سال .Tylor 

booth  ماشین های ترتیبی و تئوری ماشین "است  19۶۷در کتاب سال" 

Matlab  (matrix laboratory   ) یک محیط محاسباتی عددی چند الگویی است و زبان برنامه نویسی :

دستکاری روی ماتریس را اجازه می دهد ،  Matlab  ایجاد شده است. mathworksاختصاصی که توسط 

  ها.کشیدن نقشه عملیات و داده 
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سازی الگوریتم ها و ایجاد یک رابط کاربری و رابط برنامه ای نوشته شده در سایر زبان ها. اگرچه  هپیاد

Matlab  در اصل برای محاسبات رقمی است، یک ابزار انتخابی از موتورنمادیMupad  برای دسترسی به

سازی چند دامنه ای گرافیکی  شبیه Simulinkتوانایی محاسبات نمادین استفاده می کند. یک بسته اضافی 

 را اضافه می کند و طراحی مبتنی بر مدل جهت  سیستم های تعبیه شده و پویا.

BPD – BPMN   :می تواند بوسیله تبدیل پیچیده های آن که  به مجموعه ای از عالئم، نشانه ها و شیوه

 شود و اَشکال قابل فهم، باعث نمودارترین فرآیندها به 

مدیریت است و ابزار اصلی در تکنولوژی  کاروهای کسبفرایندسازی و نمایش استانداردی برای مدل

هایی ، طراحی نماد BPMNگیری در شکل هدف اصلی شود.محسوب می (BPM) کاروفرآیندهای کسب

مانند پلی، فاصله بین طراحی  BPMNدر حقیقت   .درک برای تمامی کابران فرایند باشداست که قابل

   .داردفرایند و عملیاتی )اجرایی شدن( فرایند را از میان برمی

  :(event) نماد رخداد -

تواند در ابتدا، انتها و یا میافتد، این رخدادها هایی است که در طی اجرای فرایند اتفاق میرخداد، سیگنال

تواند باعث شروع یک فرایند، خاتمه یا تغییر مسیر شوند که میدر بین فرایند باشد، و منتج به نتایجی می

 : آن گردد. بنابراین به سه دسته کلی

 Start event 

 Intermediate event 
 End event 

 شود.در فرایند استفاده میشوند . نماد دایره برای نمایش انواع رخدادها تقسیم می

 

https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management
https://bpms.rayvarz.com/content/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-business-process-management
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  :(Activity)نماد فعالیت - 

این نماد توسعه پیداکرده و  BPMN۲آیتمی برای نمایش دادن وظایف در سازمان است. در استاندارد 

 ترین اشکال آن نماد زیر فرایند و وظیفه است.گیرد. با این حال رایجاشکال متنوعی را در بر می

 

 (: Gateway) گیری تصمیم نقاط یا ها دروازه - 

Gateway ها که با نماد لوزی در فرایند ترسیم کند. دروازهواگرایی یا همگرایی را در طی فرایند کنترل می

کند. شعاب فرایند را مشخص میهای انشوند شامل قوانینی است که شرایط ورود و خروج شاخهمی

Gateway ها ترین آنشوند که از مهمکنند به انواع مختلفی تقسیم میها با توجه به شرایطی که اعمال می

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می

 Exclusive Gateways 
 Inclusive Gateways 
 Parallel Gateways 

 

  :(Sequence Flow) نماد جریان توالی - 

رود و معموالً با نماد یک پیکان )که جهت حرکت فرایند را نشان برای نمایش توالی انجام وظایف بکار می

 .آیدمی در نمایش به  هاFlow object  دهد( در بینمی

https://bpms.rayvarz.com/bpm/تشریح-دروازه-ها-gateway-در-bpmn
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  :(Message Flow) نماد جریان پیام - 

 رود.میکنندگان فرایند به کار های رد و بدل شده بین شرکتاین نماد برای نمایش پیام

 (: Association Flow) وابستگی جریان نماد - 

 شود.ها استفاده میFlow object( با swimlaneها )یا artifactاز این نماد برای پیوند برقرار کردن بین 

 

 :Pool نماد - 

و یا توانند دو سازمان مستقل شود. این شرکا میبرای نمایش دادن شرکای فرایند از این نماد استفاده می

های جداگانه رسم  Pool هایی که در درونهای کاربردی مستقل و ... باشد. باید توجه داشت فعالیتبرنامه

را قطع  Pool ، مرز یکSequence Flow شوند. لذا خطوطشود، فرآیندهای مستقل محسوب میمی

باشد و در نتیجه میبه عنوان روشی برای نمایش ارتباط بین شرکا  Message Flow حالکند. درعیننمی

 .گیردمورد استفاده قرار می Pool برای برقراری ارتباط بین دو

 :Lane نماد - 

های درون شود و معموالً برای نمایش دادن نقشهای فرایندی استفاده میاز این نماد برای جدا کردن نقش

تواند می Sequence Flow .گیردها قرار می Pool روند برای همین این نماد درونیک سازمان بکار می

تواند بین اشیاء جریان نمی Message Flow را قطع کند، لیکن Pool های درون یک Lane مرز بین

 .مورد استفاده قرار گیرد Pool های موجود در یک Laneدرون 
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 :(Data Object) نماد شی داده - 

 رود و باها بکار میاطالعات توسط فعالیتها و برای نمایش چگونگی درخواست شدن یا تولید شدن داده

Association ها، اطالعات و دهنده این است که چگونه دادهشود. در واقع نشانها پیوند داده میبه فعالیت

 .شوداسناد در فرآیند استفاده می

  

 (:Groupنماد گروه ) -
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بندی رد استفاده قرار گیرد و برای دستهتواند برای اهداف تجزیه و تحلیل و یا مستندسازی موبندی میگروه

رغم این که تأثیری بر توالی جریان شود، علیهای عمده یک دیاگرام استفاده میکردن اجزای فرآیند یا بخش

 کند.فرآیند نخواهد داشت و به آن چیزی اضافه یا از آن کم نمی

 

 (:Annotationنماد حاشیه نویسی ) -

 توان اطالعات متنی اضافه ای به نمودار اضافه کرد.آن می نمادی است که با استفاده از
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وکار در یک نمای کلی گرافیکی از فرآیند کسب:    Workflow Diagramنمودار گردش کاری یا 

دهد دهد به طوری که با استفاده کردن از اَشکال و عالئم استاندارد، به شما نشان میاختیار مدیران قرار می

کند مضاف بر اینکه نمودار گردش طور به سمت تکمیل شدن رفته و پیشرفت میآغاز تا پایان چه که کارتان از

 .کاری، چه کسی مسئول چه کاری است ٔ  سازد که در یک بخش خاص از پروسهکار مشخص می

های شکال و عالئم خاص برای نشان دادن گام: اَ Workflow Diagram عالئم و اَشکال رایج در طراحی

 :ف در طی یک پروسه عبارتند ازمختل

 .باشدمی فرآیند پایان و شروع ٔ  نقطه ٔ  دهندهنشان :بیضی -

 .است هادستورالعمل ٔ  کنندهبیان :مستطیل -

فلو به دو مسیر مجزا تفکیک دهد که کجا تصمیمی باید اتخاذ شود و بعد از آن ورکنشان می :لوزی -

 .شودمی

شود، دایره به عنوان بخش دیگر انجام شده و توسط یک فلش جدا میوقتی پرشی از یک بخش به  :دایره -

 .شودمی استفاده بخش دو ٔ  کنندهمتصل

 .دهدقدم بعدی را نشان می :پیکان -

 

نمودار جریان داده، نمایی گرافیکی است که جریان داده سیستم اطالعاتی و  :(DFD) مودار جریان دادهن

اغلب به عنوان ابزاری برای ایجاد یک نمای کلی از  DFD .دهدان میهای فرآیندی آن را نشمدلسازی جنبه

 گیرد سیستم بدون ورود به جزئیات مورد استفاده قرار می

 SSADMمودارهای جریان داده یکی از سه منظر الزامی برای تحلیل ساختار سیستم و طراحی با روش 

رود. در این روش از بکار می SDLC متدولوژیباشد. این روش همچنین در دو مرحله طراحی و تحلیل می

 .شودنمادهای زیر برای طراحی گردش جریان داده استفاده می

 

 .توان جریان داده یک سیستم را مشاهده نمودبا استفاده از این نمادها می
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relationship model–Entity  :ها از دید کسب و کار یا است که در آن سعی شده به داده سازی دادهمدلآر، نوعی -یا مدل ای

ها هستند به یکدیگر متصل هستند که با خطوطی که بیانگر رابطه موجودیتهاهای عملیاتی نگاه کند. قسمت اصلی این مدل،نیازمندی
 .شوندمی

 

 

 
 

 

 

Concept Map:     : نقشه مفهومی یانقشه مفهومی Concept Map   ابزار ساده گرافیکی یک طرح یا

همچنین استفاده   .ها، مفاهیم و موضوعات مختلف به کار می روداست که برای ساختاربندی و طبقه بندی ایده

تواند بسیار موثر باشد. به ها نیز میاز نقشه مفهومی در سازمان دهی مشکالت، حل مسائل و تصمیم گیری

متمرکز می شود، و سپس ایده ی اصلی یاشاخه ی اصلی  بیان ساده تر، نقشه مفهومی روی یک ایده ی معین

 .به شاخه های فرعی )مفاهیم مشخص تر( تقسیم می شوند

مرتب  اقدام بعدی،.  است (Focus Question) سوال محوری یا اساسی برای شروع طراحی، تعیین 

  .مورد نظر استموجود بر اساس کلی ترین و جامع ترین مفاهیم برای سؤال  (Concepts) کردن مفاهیم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
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در واقع این مرحلهپایانی مهم و  پیدا کردن ارتباط ها از مهم ترین فواید و ویژگی های نقشه مفهومی است

 .ترین مرحله برای دستیابی به هدف اولیه طراحی نقشه های مفهومی است

به شفاف تر شدن ایده ها، به  دیگر، مستندسازی شیوه مانند یادداشت برداری یا  تواندترسیم نقشه ذهنی می

در جلسات و  مدیریت زمانتر و انتقال بهتر مطالب، به تر، به یادداشت برداری سریعآموزش بهتر و اثربخش

 .تر کمک کندبه تصمیم گیری

 :برخی از پیشنهادهای تونی بوزان برای بهتر شدن نقشه های ذهنی 

در انتخاب کلمات دقیق باشید. یک یا دو یا چند کلمه قرار است جایگزین مطلبی شود که در حالت عادی در 

منتقل شد. مطمئن شوید که کلمات شما، مفهومی را که مد نظر دارید قالب یک یا چند پاراگراف ثبت می

 .آوریدکنند و بعداً اگر به نقشه ذهنی مراجعه کنید، مفاهیم را به خوبی به یاد میمی

از ترسیم خط و خطوط و نقاشی و سایر ابزارهای بصری هم استفاده کنید. اینکه من نقاشی بلد نیستم یا 

تر ا را دوست داشتنیهای ساده هم نقشه ذهنی شمی خوبی نیست. حتی استفاده از آیکوندوست ندارم، بهانه

نویسید، یک کشتی کوچک هم کنار آن کند. خیلی بهتر است اگر راجع به حمل با کشتی میتر میو قابل فهم

 .نقاشی کنید

تالش کنید نوشته هایتان همه با یک رنگ و در یک اندازه نباشند. چه بر روی کاغذ و چه هنگام استفاده از 

 .ها، از رنگها و ابعاد مختلف استفاده کنیدات و دسته بندینرم افزارها، بر اساس اهمیت موضوع

ی هنگام ترسیم مایند مپ، از همان ابتدا فضا را به اندازه کافی باز در نظر بگیرید تا بعداً مجبور نشوید در میانه

 کار، کاغذ را عوض کنید و یا هنگام استفاده از نرم افزار، درگیر تغییر چیدمان شوید

 .آن است ساختار شعاعی ویژگی کلیدی در نقشه ذهنی،، ذهنی و نقشه مفهومیفاوت نقشه ت

های مختلف آن را بسنجید یا ثبت یا خواهید جنبهبه عبارتی شما یک موضوع کلیدی و محوری دارید و می

یگری اما اگر ساختار شعاعی را رعایت نکنید و تعدادی مفهوم داشته باشید که هر کدام به مفاهیم د .بیان کنید

 Concept کنید عمالًی میان مفاهیم هم برای شما مهم باشد، آنچه ترسیم میمرتبط هستند و نوع رابطه

Map است که اصول ترسیم و کاربردهای دیگری دارد نقشه مفهومی یا. 

 :کنیمما از نقشه ذهنی با دو هدف اصلی استفاده می

 کردن اطالعاتی که در ذهن داریم دهی و مرتبسازمان، ای از اطالعاتخاطر سپردن )حفظ کردن( مجموعهبه

  :شودکار گرفته مینمودار مفهومی برای هدف متفاوتی به اما

https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://motamem.org/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://motamem.org/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mba-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
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نقشه  سراغ به که فقط حفظ کنیم(بفهمیم و درک کنیم )نه این خواهیم یک موضوعِ تازه رازمانی که می

است؛ چون برای درک کردن و فهمیدن، حفظ  حفظ کردن یک الیه باالتر از درک کردن .رویممی مفهومی

ی میان موضوعات و مفاهیم را هم به خوبی تشخیص کردن چند اصطالح یا موضوع کافی نیست و باید رابطه

 .دهیم

 ) Learningیادگیری روش یادگیری در کتاب )Joseph Novak (ژوزف نواک نقشه مفهومی را اولین بار

) How to Learn .مطرح کرد و پس از آن، خودش و دیگران بارها از زوایای مختلف به این بحث پرداختند

 .شودمیمحسوب  های یادگیریتکنیک ترینشدهدر حدی که امروز به عنوان یکی از شناخته

 

ENDNOTE  این برنامه محصولی از شرکت تامسون رویترز است که به جهت ذخیره سازی منابع مورد  :

استفاده در پژوهش کاربرد دارد. این برنامه امکان جستجوی مقاالت در پایگاه و ذخیره کردن اطالعات مورد 

 نیاز آن ها را فراهم می کند.

ی نوشتن پروپزال تحقیقاتی ، پایان نامه، مقاله ، کتاب و هر نوشته تحقیقاتی با این برنامه می توان منابعی که برا

 دیگر مورد استفاده قرار گرفته است را مدیریت و آن ها را در یک فرمت نوشتاری استاندارد ذخیره نمود.

EndNote ن دارای فرمت  مجالت مختلف است بنابراین با کمک آن می توان منابع مقاله خود را مطابق آ

مدیریت منابع و رفرنس دهی ها در " مجله به طور خودکار و سریع تغییر داد. به عبارتی این برنامه برای 

 .می باشد "نگارش و مقاالت علمی 

 

 

 من اهلل التوفیق

 علی ثاقب موفق

 

 

https://motamem.org/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8/
https://motamem.org/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b7%d9%84%d8%a8/
https://motamem.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://motamem.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.amazon.com/Learning-How-Learn-Joseph-Novak/dp/0521319269
https://www.amazon.com/Learning-How-Learn-Joseph-Novak/dp/0521319269

