
نرم افزار های مایند مپر

iMindMap

ویژگی ها

کپچر و مدیریت آسان ایده ها

حالت طوفان فکری برای جلسات فکری گروهی، ترکیب
نقشه های ذهنی و نمایش آنها در کنار هم

فلوچارتها و اشکال مختلف برای نمایش بهتر شبکه فکری

امکان پرزنت کردن راحت نقشه ایجاد شده در کنفرانسها و همایشها

اکسپورت کردن به فرمتهای مختلف ورد، صفحه گسترده، پاورپوینت، تصاویر، وب و …

 و دراپ باکس برای ذخیره ابری پروژه هاevernoteیکپارچه بودن با گوگل درایو، 

امکان طبقه بندی و مرتب سازی نقشه با یک کلیک

دارایی نسخه دسکتاپ

و …

حجم باال 

لینک دانلود نسخه دسکتاپ https://www.downloadsoftware.ir/imindmap.php

Mindly

ویژگی ها

 

قابلیت ایجاد سلسله مراتب نا متناهی از عناصر

اضافه کردن یادداشت، آیکون و تصویر به هر عنصر ایجاد شده

مجموعه ای از طرح های رنگی مختلف برای عناصر گوناگون

کلیپ بورد و ادیت برای سازماندهی مجدد محتوا

صادر کردن نقشه تفکرات ذهنی در قالب فرمت های: 

pdf

opml

text

کم حجم

دارای زبان فارسی

زیبایی محیط 

مناسب برای برنامه های روزانه

کاربری ساده

مایند مپر به شکل منظومه ای

 

عدم دارایی نسخه دسکتاپ

عدم تنوع در شکل مایند مپ 

عدم ایجاد حالت درختی

نامناسب برای  مایند کردن پروژه ها

امتیاز کاربران در اپ استور  5.0 از 4.6امتیاز 

تصاویر

 

 

لینک دانلود نسخه اندروید(فول ورژن) https://www.farsroid.com/mindly-android/

شرکت سازنده dripgrind

xmind

ویژگی

 

دارای نسخه دسکتاپ

حالت مختلف برای مایند مپر16 

تم های مخصوص 
برنامه ریزی

هدف گذاری

ذخیره سازی نقشه های ایجاد شده و بازگردانی آن ها

دستور العمل های از قبل تعریف شده برای سرعت و بیشتر و کیفیت باالتر مایند مپ

هماهنگ سازی اطالعات با دیگر پلتفرم ها

به اشتراک گذاری نقشه های ایجاد شده با فرمت
png

pdf

دارای پشتیبانی فعال

کلیپ بورد و ادیت برای سازماندهی مجدد محتوا

پیاده سازی ریز به ریز جزئیات طرح و برنامه ذهنی شما به حالت درختی

 قابلیت ذخیره سازی و خروجی گرفتن طبق فرمت نرم
Evernoteافزار یادداشت برداری 

 قابلیت ضاافه کردن تصاویر ، متون و… به طرح و برنامه دلخواه شما

 قابلیت پیشنهاد طرح و نقشه پیشنهادی به شما طبق پیش فرض های عمومی کاربران

 راه و نقشه پیشنهادی و عمومی که بیشترین استفاده را داشته اند7 پیشنهاد و قابلیت 

 قابلیت ایندکس کردن اطالعات بر اساس زمان ، تاریخ ، حجم و
سایر ویژگی های طرح ها و برنامه های گذشته

 قابلیت انتخاب قالب دلخواه برای طرح ها و برنامه ریزی ها

Microsoft Project  قابلیت خروجی گرفتن از فایل نرم افزار برای نرم افزار

Open Office قابلیت خروجی گرفتن از فایل برنامه برای نرم افزار 

از پر طرفدار ترین نرم افزار های مایند مپ 

redo و undo تاریخچه کامل نقشه با قابلیت 

 

عدم پشتیبانی از زبان فارسی

قفل بودن اکثر امکانات در نسخه اندروید(نسخه فول ورژن در اندروید  پولی است)

نسخه دسکتاپ نسبتا پر حجم است

امتیاز کاربران در اپ استور 5از4

تصاویر  

 

لینک دانلود
نسخه دسکتاپ(فول ورژن) https://www.yasdl.com/149803/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-xmind.html

نسخه اندروید https://www.farsroid.com/xmind-mind-mapping-subscribed/

شرکت سازنده XMind Limited

arena

ویژگی

 

محیطی شبیه به ورد

تم های متنوع 

مناسب برای انجام پروژه ها

رابطه کاربری قوی

قابلیت تگ کردن 

ترسیم نقشه های ذهنی به همراه ناوبری مناسب برای پیمایش قسمتهای مختلف آن

امکان هایپرلینک بین قسمتهای مختلف

امکان ضمیمه کردن فایل به نقشه

ایجاد نقشه ای سلسله مراتب فولدرهای مرتبط

فیلترینگ بر اساس موضوعات مختلف

قابلیت اسکرین شات کردن  از صفحه مایند مپ

قابلیت تبدیل به  فرمت های
pdf

عکس

تنوع فونت 

نرم افزار تخصصی مایند مپر

عدم دارایی نسخه  موبایل 

تصاویر محیط

لینک دانلود نسخه دسکتاپ(کرک شده) https://downloadly.ir/software/utility/mindmapper/

MindLine

 ویژگی ها

 

نرم افزار بسیار کم حجم

فوق العاده برای مایند مپر کردن سریع(البته با گوشی)

قابلیت تبدیل مایند مپر
به عکس

pdf

قابلیت صادر کردن مایند مپر به نرم افزار های  میاند مپر دیگر

بسیار ساده

مناسب برای برنامه ریزی روزانه

دارایی آیکون های مهم جهت سرعت بیشتر مایند کردن

 

  نسخه دسکتاپ ندارد

عدم تنوع در نوع مایند مپر فقط دارای حالت خطی 

آیکون های کم 

نامناسب برای پروژه ها

تبلیغات زیاد

صرفا توانایی در نمودار کشی

امتیاز در اپ استور 5از3.5

تصاویر محیط

لینک دانلود نسخه اندروید https://myket.ir/app/czh.mindnode?lang=fa

Mindomo

ویژگی

 

redo و undo تاریخچه کامل نقشه با قابلیت 

 سفارشی سازس نقشه با اضافه کردن آیکون، رنگ، استایل و تم ها

 جاسازی تصویر در موضوعات نقشه

 پوشه ها و نقشه هایی نامحدود که قابلیت ویرایش، به
اشتراک گذاری و خروجی گرفتن را دارا هستند.

قابلیت اتصال به فضای ابری

 قابلیت انتخاب قالب دلخواه برای طرح ها و برنامه ریزی ها

به اشتراک گذاری نقشه های ایجاد شده با فرمت
png

pdf

امکان ضمیمه کردن فایل به نقشه

فیلترینگ بر اساس موضوعات مختلف

آیکون های متنوع

قابلیت ایجاد تغییرات در نحوه مایند مپر 

قابلیت ایجاد نوت در هر شاخه

دارای نسخه دسکتاپ

ساختاری جذاب(به خصوص درنسخه دسکتاپ)

قالب و راهنمای هوشمند برای تسریع در طوفان فکری

 
نرم افزار نسبتا پر حجم(در نسخه اندروید)

عدم قابلیت مایند مپر با چینش آزاد

5از3.9امتیاز کاربران در اپ استور

تصاویر محیط

لینک دانلود
https://myket.ir/app/air.com.EXswap.Mindomo?lang=faنسخه اندروید

http://fa.softoware.org/apps/download-clickcharts-free-flowchart-maker-for-windows.htmlنسخه دسکتاپ

Expert Software Applications Srl شرکت سازنده

MindMeister

ویژگی ها

 

پشتیبانی از زبان فارسی

کم حجم

قابلیت تبدیل به فرمت های مختلف

قابلیت الصاق عکس  و لینک

امکان ادیت یا ایجاد نوت

redo و undo تاریخچه کامل نقشه با قابلیت 

قابلیت اتصال به ایمیل 

فیلتر قوی

پشتیبانی فعال

 

آیکون های کم

قفل شدن برخی امکانات در نسخه عادی

حالت های مختلف مایند مپر ندارد

عدم خالقیت در طرح ها

نسخه دسکتاپ ندارد

تصاویر محیط

https://myket.ir/app/com.meisterlabs.mindmeister?lang=faنسخه اندرویدلینک دانلود

MeisterLabsسازنده

iThoughtsX

مختص کاربران آیفون 

 ویژگی

رسم نقشه های ذهنی به صورت بصری و سلسله مراتبی

محیط گرافیکی ساده و مینیمال

امکان تغییر چینش نمودار

امکان وارد کردن اطالعات از سایر نرم افزارهای ترسیم نقشه
 و غیرهOPML و XMindذهنی مثل 

 و پاورپوینت و ورد و غیرهHTMLتولید خروجی برای فرمتهای 

امکان ایمپورت یا اکسپورت کردن اطالعات از سایر نرم افزارهای نقشه ذهنی مثل  

XMind 

iMindmap

وغیره

امکان ورود نرم افزار های صفحه گستره مثل اکسل

امکان و ابزار بررسی اولویت ایده های اولیه 

تم ها و مایندهای متنوع

تصاویر محیط

/https://downloadly.ir/software/engineering-specialized/ithoughtsxلینک دانلود

toketawareشرکت سازنده

MindMaple

ویژگی

 

تنوع در نوع شاخه بندی

تغییر انواع فونت

قابلیت تبدیل به فرمت های دیگر

نسخه دسکتاپ بسیار کم حجم

قابلیت الصاق عکس و یادداشت

جستوجوی قوی

سازگاری با همه ویندوز ها(در نسخه دسکتاپ)

 

نسبت به نرم افزارهای مشابه غیر خالقانه

نسخه اندروید ندارد

آیکون های کم

تصاویر محیط

لینک دانلود
/https://www.p30world.com/8893/mindmaple-professionalنسخه دسکتاپ

/https://p30download.com/fa/entry/77250نسخه آیمک

MindNode

مختص کاربران آیفون و آیپد

ویژگی ها

 بر اساس  نوشته خود نرم افزار

ساخت رویداد های جدید تنها با یک کلیک

ساخت رابطه بین هر یک از رویداد ها

 برای هر یک از رویداد هاdrag & dropامکان 

اضافه کردن تصاویر  و لنیک ها به فایل و یا وب سایت ها

ساخت چند نظریه و ایده

حالت تمام صفحه برای داشتن صفحه ای بدون مزاحم

نمایش و مخفی سایز رویداد ها

دسته بندی مجدد رویداد ها

مدیریت اتوماتیک رویداد ها

با امکان جستجو می توانید هر رویدادی را دوباره فراخوانی کنید

 ,PDF , FreeMindخروجی به صورت 
OPML , PNG , TIFF , RTP

قابل اجرا فقط در آیفون و آیپد 

تصاویر محیط

/ioshttps://macneed.ir/mindnode-5-0-1نسخهلینک دانلود

Coggle

ویژگی

 

فیلتر قوی

قابلیت اتصال به ایمیل

کاربری ساده

قابلیت اتصال به لینک

قابلیت ایجاد ادیت و نوت

نسخه دسکتاپ دارد

تم های متنوع شاخه بندی

 
نسبت به نرم افزار های مشابهامکانات کمتر

کندی  سرعت

تصاویر محیط

5از4امتیاز کاربران در اپ استور

https://myket.ir/app/it.coggle?lang=faنسخه اندرویدلینک دانلود

Coggleسازنده

SimpleMind

ویژگی

 

تنوع  در شاخه بندی

قابلیت اتصال به فضای ابری

دارای نسخه دسکتاپ

قابلیت ایجاد نوت و ویرایش کردن

آیکون های متنوع

redo و undo تاریخچه کامل نقشه با قابلیت 

قابلیت خروجی گرفتن به هر فرمت

قابلیت تغییر فونت و جمله بندی

قابلیت اتصال به لینک و عکس

از نرم افزار های پر طرفدار نقشه ذهنی

فیلتر قوی

بسیار کم حجم

عدم قابلیت ایجاد تصویر پشت مایند 

تصاویر محیط

5از4.4امتیاز کاربران در اپ استور

لینک دانلود
/https://downloadly.ir/software/utility/simplemindنسخه اندروید

/https://www.farsroid.com/simplemind-pro-androidنسخه دسکتاپ(نسخه فول ورژن)

ModelMaker Toolsسازنده

پیشنهاد

برای دسکتاپ

بنابر اولویت

نرم افزار 

iMindMap

arena

xmind

برای اندروید
SimpleMind

Mindomo

مناسب برای مایند سریع و بارش فکری

MindLine

(نا مناسب برای پروژه ها)ا

برای آیفون

iThoughtsX


