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باالی تغییرات و تحوالت سرعت  ،در مباحث مختلف مدیریتیهای اساسی یکی از چالش

. اثرات عمده این ی رویارویی با این مساله مطرح استهای مختلفی براروشکه  محیط بوده

استفاده  یجدیدها برای بقا از ابزار که سازمان سبب شده ،پیچیدگی محیطو  امر بر رقابت

نمود و خود را برای استفاده می بینیپیشز ابزارهای کنند. شاید در گذشته سازمانی که ا

اما امروزه با ورود به  ؛توانست به موفقیت دست پیدا کندکرد میهای محتمل آماده میآینده

های مطلوب است نه رویارویی مطلوب با آن ساختن آینده که هدف-نگاری مباحث آینده

نداشته و با استقبال کمتری روبرو خواهند بازدهی چندانی  ،بینیپیشدیگر ابزارهای  -آینده

 شد.

های مختلفی ایجاد شده است که بسته به موضوع مورد نگاری روشبرای بکارگیری آینده

هایی از قبیل دسترسی به اطالعات، ابهام، میزان ارتباط آینده با گذشته، در نظر و ویژگی

است که  نقشه راهز این ابزار، ها استفاده نمود. یکی اتوان از آنی آن موضوع، میحیطه

اری را با اهداف گذکند و سرمایهمسیر رفتن از وضعیت کنونی به مقصد را ترسیم می

در حالت کلی، ارتباطی آوری است که یکی از انواع نقشه راه، نقشه راه فن کند.همراستا می

ی . همانگونه که نقشهکندهای مورد نیاز ایجاد میآوریبین بازار، محصوالت، و فن

ریزی سفر است و امکان درک مسیر، میزان جغرافیایی، ابزاری برای مسافر به منظور برنامه

آوری( نیز برای آورد نقشه راه )فنای قطعیت آن را فراهم مینزدیکی، جهت و تا اندازه

 .(1385کستف، رابرت اسکالر,  )رونالدباشد آوری میریزی منابع علوم و فنبرنامه

تدوین ی برا هاتالش نیاولمیالدی  1980ی دهه لیاوا و 1970ی دهه اواخر در ،کایآمر در 

 توسط روش نیا آن، از پس. گرفت صورت نگیکورن و موتوروال هایشرکت توسط نقشه راه

 .)کاشی( گرفت قرار استفاده مورد زینی اِ.یآ.اس و پسیلیف رینظی گریدی هاشرکت

که مربوط به رادیوی ماشین و برای شرکت -اولین نقشه راه  تدوین محرک اصلی در

 Robert)بود  ایجاد شده، هایآوریپیچیدگی رو به رشد محصوالت و فن -موتوروال است

Phaal, Clare Farrukh, David Probert, 2010). 

هایی که به تعداد نقشه راه 2010های زیادی انتشار یافته است )تا سال تا کنون نقشه راه

 Muhammad Amer, Tugrul)عدد رسیده است  1500صورت عمومی انتشار یافته به 

U. Daim, 2010)های گوناگون ارائه گردیده است. در ( که برای اهداف مختلف و در قالب

 آن پرداخته شده است. پرکاربردی انواع این مقاله، به بررسی و مقایسه



 

3 

 

 از نظر هدف نقشه راهانواع  .2

 ریزی محصولبرنامه .أ

های آوریباشد که فنآوری میفن نقشه راهترین نوع ترین و متداول، معروفنقشه راهاین 

آوری به کند. هدف این نوع، وارد کردن فنمختلف را به محصوالت گوناگون مرتبط می

 Robert Phaal et)( 1389)محسن شهریاری و همکاران,  محصوالت تولید شده است

al, 2004) سعه ریزی شده به توکه به منظور ارتباط دادن تکنولوژی برنامه نقشه راه. این

)صالح آچاک، رحمان  گیردشود اغلب بیش از یک محصول را در بر میمحصول استفاده می

آوری محصول به هماهنگی نزدیک های فننقشه راه. (1385سرا, مهدیانی خطبه

)رونالد کستف، های بازاریابی، توسعه محصول، و تحقیق و توسعه نیاز دارد دستورالعمل

دهد که در آن چگونگی را نشان می 5فیلیپس نقشه راه. شکل زیر، (1385رابرت اسکالر, 

ریزی شده و توسعه محصول دیده آوری برنامهبرای ارتباط بین فن نقشه راهاستفاده از 

 .(Robert Phaal et al, 2004) شودمی

 
 (Robert Phaal et al, 2001)  ریزی محصولبرنامه نقشه راهای از نمونه -1شكل 

 ریزی ظرفیت یا خدماتبرنامه .ب

باشد و بر اینکه چگونه ی خدماتی مناسب میها، بیشتر برای سازماننقشه راهاین نوع از 

، قشه راهنکند، تمرکز دارد. این نوع های سازمان را حمایت میها و قابلیتآوری، تواناییفن

                                            
5 Philips 
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کند تا آوری و کسب و کار تاکید میهای سازمان به عنوان پلی بین فنبیشتر بر توانایی

)صالح  (Robert Phaal et al, 2004)( 1389)محسن شهریاری و همکاران,  محصوالت

را نشان  6پست رویال نقشه راه. شکل زیر، (1385سرا, آچاک، رحمان مهدیانی خطبه

 ,Robert Phaal et al) تی اولیه ایجاد شده است نقشه راهدهد که بر اساس کاربرد می

2004). 

 
 (Robert Phaal et al, 2001)  ریزی ظرفیت یا خدماتبرنامه نقشه راهای از نمونه -2شكل 

 ریزی استراتژیکبرنامه  .ج

ی ، بر توسعهنقشه راهباشد. این های عمومی استراتژیک مناسب میاین دسته برای ارزیابی

آوری، مهارت، فرهنگ و ... تمرکز محصول، فنی کسب و کار بر حسب بازار، آیندهانداز چشم

)صالح  (Robert Phaal et al, 2004)( 1389)محسن شهریاری و همکاران,  کندمی

انداز ی موقعیت فعلی با چشمها با مقایسه. شکاف(1385سرا, آچاک، رحمان مهدیانی خطبه

 شودها استخراج میهای استراتژیک برای پر کردن این شکافآینده، شناسایی شده و گزینه

 .(Robert Phaal et al, 2004)( 1389)محسن شهریاری و همکاران, 
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 (Robert Phaal et al, 2001) ریزی استراتژیک برنامه نقشه راهای از نمونه -3شكل 

 ریزی دارایی دانشبرنامه .د

های این دسته، بر همراستا کردن سرمایه دانش و ابتکارات مدیریت دانش با اهداف نقشه راه

کند که سرمایه دانش حیاتی به سازمان کمک می نقشه راهکسب و کار تمرکز دارد. این 

های مورد نیاز جهت پاسخ به نیازهای آینده بازار ها، و رقابتآوریها، فنخود را با مهارت

 (Robert Phaal et al, 2004)( 1389)محسن شهریاری و همکاران,  مرتبط سازد

. در شکل زیر، مثالی که توسط واحد (1385, سرا)صالح آچاک، رحمان مهدیانی خطبه

 توسعه یافته است نشان داده شده است 8در دانشگاه اِدینبرگ 7کاربردهای هوش مصنوعی

(Robert Phaal et al, 2004). 

                                            
7 Artificial Intelligence Applications Unit 

8 Edinburgh 
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 (Robert Phaal et al, 2001) ریزی دارایی دانش برنامه نقشه راهای از نمونه -4شكل 

 ریزی دستور کاربرنامه .ه

شود )برای ریزی پروژه مربوط میاین دسته بر اجرای استراتژی تمرکز دارد و بیشتر به برنامه

 Robert)( 1389)محسن شهریاری و همکاران,  ریزی تحقیق و توسعه(مثال برنامه

Phaal et al, 2004) در این نوع، بر مدیریت توسعه طرح برای نسل های بعدی، نمایش .

)صالح آچاک، رحمان  شودرابطه بین توسعه تکنولوژی و فازهای مختلف طرح تمرکز می

 10برای برنامه اُرجینز 9های ناسانقشه راه. در شکل زیر یکی از (1385سرا, مهدیانی خطبه

 .(Robert Phaal et al, 2004)نشان داده شده است

                                            
9 NASA 

10 Origins 
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 (Robert Phaal et al, 2001)  ریزی دستور كاربرنامه نقشه راهای از نمونه -5شكل 

 ریزی فرآیندبرنامه .و

کند که بر محدوده خاصی از فرآیند تمرکز ، مدیریت دانشی را حمایت مینقشه راهاین نوع 

 Robert)( 1389)محسن شهریاری و همکاران,  دارد )برای مثال توسعه محصول جدید(

Phaal et al, 2004)به منظور پشتیبانی  نقشه راهتوان گفت، این تر می. به طور دقیق

ریزی محصول با تمرکز بر جریان دانشی که برای تسهیل موثر و توسعه محصول برنامه

)صالح آچاک،  کندجدید، در هر دو دیدگاه تاکتیکی و تجاری توسعه یافته است عمل می

 .(1385سرا, مهدیانی خطبهرحمان 

 
 (Robert Phaal et al, 2001) ریزی فرآیند برنامه نقشه راهای از نمونه -6شكل 

 سازیریزی یکپارچهبرنامه .ز
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های آوریها بر حسب این که چگونه فنآوریبر یکپارچگی و تکامل فن نقشه راهاین نوع 

آوری جدیدی در شوند و یا به شکل فنمتفاوت در داخل یک محصول یا سیستم ترکیب می

 ,Robert Phaal et al)( 1389)محسن شهریاری و همکاران,   آیند تمرکز داردمی

 Robert) شودواضح نشان داده نمی ، اغلب بعد زمان به طورنقشه راه. در این (2004

Phaal et al, 2004) در شکل زیر، . (1385سرا, )صالح آچاک، رحمان مهدیانی خطبه

نشان داده  11ی ان.جی.اس.تیهای ناسا در ارتباط با مدیریت برنامه توسعهنقشه راهیکی از 

 .(Robert Phaal et al, 2004) شده است

 
 (Robert Phaal et al, 2001)سازی ریزی یكپارچهبرنامه نقشه راهای از نمونه -7شكل 

 گذاریریزی سرمایهبرنامه .ح

 نقشه راهها برای حوزه مورد نظر بایستی بر روی گذاری، همه سرمایهنقشه راهدر این نوع 

های دیگر وجود دارد نمایش داده شود. با گذاریهایی که با سرمایهآورده شده و وابستگی

تواند متفاوت باشد. می نقشه راهباشد نوع گذاری چه چیزی میتوجه به اینکه مبنای سرمایه

تواند بر اساس ساختار سازمانی یا بر اساس حوزه وظایف گذاری میبه عنوان مثال، سرمایه

 CY) سازی مرکز داده( صورت بگیرد)مانند مدیریت مالی، مدیریت محتوای تجارت، بهینه

2011 EA Roadmap Guidance, 2011). 

                                            
11 NGST 
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 (CY 2011 EA Roadmap Guidance, 2011) گذاریسرمایه نقشه راهای از نمونه -8شكل 

 

 انواع نقشه راه از نظر قالب .3

 الیهچند  .أ

باشد )محسن شهریاری و همکاران, آوری میترین قالب نقشه راه فناین نوع، متداول

1389 )(Robert Phaal et al, 2004) سرا, )صالح آچاک، رحمان مهدیانی خطبه

( (Guo, 2010)اند ( )البته برخی آن را متداولترین قالب در سطح شرکت ذکر کرده1385

( و سبب تسهیل Robert Phaal et al, 2001قالب است ) پذیرترینو در کاربرد، انعطاف

شود و با وجود آوری در محصوالت، خدمات و سیستم کسب و کار میسازی فندر یکپارچه

دهد سیر تکاملی، داخل هر الیه کشف شود )محسن های داخلی اجازه میوابستگی

ک، رحمان )صالح آچا (Robert Phaal et al, 2004)(1389شهریاری و همکاران, 

 (.1385سرا, مهدیانی خطبه

پذیر برای خلق نقشه راه در شکل زیر تشریح شده طرحی کلی از چارچوبی قوی و انعطاف

مبنا است که دورنماهای مختلف را در یک نمودار -است که شامل نموداری چند الیه و زمان
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یش داده شده و کرده است. در این نوع نقشه راه، هم دیدگاه عرضه و هم تقاضا نما جمع

 ,Robert Phaalگیرد )آوری مورد توجه قرار میتعادل بین کشش بازار و فشار فن

David Probert, 2009.) 

ریزی راهبردی ریزی نوآوری و برنامهی برنامهطرح كلی از نقشه راه چند الیه كه همراستا و یكپارچه كننده -9 شكل

 (Robert Phaal, David Probert, 2009است )

 تک الیه .أ

ای باشد و بر یک الیه از نقشه راه چندالیهای از دسته چندالیه میاین نوع، زیرمجموعه

تمرکز دارد. مواقعی که نقشه راه خیلی پیچیده نباشد بهتر است از این روش استفاده نکنیم 

دهد )محسن نمیهای مختلف را عموماً نشان چون این طرز نمایش، ارتباط بین الیه

)صالح آچاک، رحمان  (Robert Phaal et al, 2004)( 1389شهریاری و همکاران, 

(. نقشه راه موتورال مثالی از نقشه راه تک الیه است که بر تکامل 1385سرا, مهدیانی خطبه

 ,Robert Phaal et al)ها پیوند خورده تمرکز دارد آوری که با محصول و ویژگیفن

2004). 
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 ایمیله .ب

ها برای هر الیه و زیرالیه نشان داده ای از میلههای راه به صورت مجموعهبسیاری از نقشه

های مورد نیاز، شوند. مزیت این روش این است که با ساده کردن و یکی کردن خروجیمی

شود )محسن شهریاری و های راه و تسهیل برقرار کردن ارتباط میسبب یکپارچگی نقشه

افزار پشتیبان را ؛ این امر، توسعه نرم(Robert Phaal et al, 2004) (1389همکاران, 

(. در شکل زیر، نقشه راه 1385سرا, کند )صالح آچاک، رحمان مهدیانی خطبهتسهیل می

های رادیوی ماشین آوریها و فنموتورال نشان داده شده است که مربوط به تکامل ویژگی

 (.Robert Phaal et al, 2004است )

 
 (Robert Phaal et al, 2001ای )ای از نقشه راه میلهنمونه -10شكل 

 کالسیک .ج

کند. این عناصر، آوری تکامل عناصر را در طول زمان ترسیم میکالسیک فن نقشه راه

 ,Albright)دهد شده را تشکیل می نقشه راهمعماری محصول، خدمات یا موضوعی که 

 باشد.ای می. این قالب حالت سطح باالتری از قالب میله(2009

 شود:ها با موارد زیر تعریف میآوریفن

 توضیحات -
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آوری بدست خواهد آمد، برای مثال با توسعه از طریق منابع )از چه طریقی فن -

 تامین کننده، توسط یک شریک، یا از تحقیقات(

 ریزی شده، بدون برنامه(برنامهوضعیت )برای مثال موجود،  -

 
 (Albright, 2009)آوری كالسیک فن نقشه راه -11شكل 

 ولیجد .د

شود های داخل آن به وسیله جدول نشان داده میدر بعضی مواقع، کل نقشه راه یا الیه

 Robert)( 1389ها در مقابل زمان( )محسن شهریاری و همکاران, )عملکرد یا نیازمندی

Phaal et al, 2004)هایی که عملکرد را به آسانی . این نوع نمایش، اغلب برای موقعیت

بندی کرد مناسب های زمانی خاصی دستهها را بتوان در دورهتبتوان کمی کرد یا فعالی

)صالح  (Robert Phaal et al, 2004)( 1389باشد. )محسن شهریاری و همکاران, می

 (1385سرا, آچاک، رحمان مهدیانی خطبه
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 (Robert Phaal et al, 2001ای از نقشه راه جدولی )نمونه -12شكل 

 هاگراف .ه

تواند به صورت نگاشت میآوری یا محصول را بتوان کمی کرد رهمواقعی که عملکرد فن

 ,Robert Phaal et al)( 1389)محسن شهریاری و همکاران, نمودار نشان داده شود 

ر )معموالً یک نمودار برای ه (1385سرا, )صالح آچاک، رحمان مهدیانی خطبه (2004

(. این نوع (Robert Phaal et al, 2004)( 1389)محسن شهریاری و همکاران, زیرالیه 

شکل در مدیریت -Sنامند و به مفهوم نمودار نمودار را برخی مواقع منحنی تجربه می

 ,Robert Phaal et al)( 1389)محسن شهریاری و همکاران,  باشدآوری مرتبط میفن

 .(1385سرا, )صالح آچاک، رحمان مهدیانی خطبه (2004

 
 ,Robert Phaal et al) آوری یک گراف در نظر گرفته شده است()برای هر فن نگاشت گرافیای از رهنمونه -13شكل 

2001) 

 یمتن .و

موضوعاتی که در تواند مبتنی بر متن باشد و همان هایی از آن، میکل نقشه راه یا بخش

 .(Robert Phaal et al, 2004) 12های راه تصویریِ متداول وجود دارد را شرح دهدنقشه

 شبکه ای .ز

                                            
سرا, )صالح آچاک، رحمان مهدیانی خطبهاغلب گزارش های متنی به نقشه های تصویری کمک کمی می کند  12

1385). 
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ها، دهند. این نقشههای راه، دارای بعد زمان نبوده و تنها مسیر را نشان میبرخی از نقشه

با  .(Thomas Neubauer, 2010)( 14شکل تواند از وضعیت فعلی به آینده برود )می

ریزی به بعد زمان، مسائلی چون حضور به موقع در بازار، خواب توجه به حساسیت برنامه

 گذاری، منابع انسانی و ... در این نوع، وضوح ندارد.سرمایه، سرمایه

 
 (Thomas Neubauer, 2010)ای نقشه راه شبكه -14شكل 

 

 نقشه راهانواع  مقایسه .4

ی راه کمک زیادی به انتخاب قالب و هدف مورد نظر برای یک هرچند گردآوری انواع نقشه

رسد. به برای انتخابی دقیق امری ضروری به نظر می های بین آنکند اما مقایسهسازمان می

همین منظور، در این پژوهش، مقایسه بین انواع نقشه راه از منظر قالب و هدف صورت 

 است. ارائه شده، هاقالب یمقایسه 1در جدول گرفته است. 

 ی راه از منظر قالبی انواع نقشهمقایسه -1جدول 

 هاویژگی قالب نظر از راه نقشه انواع
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 چندالیه

 مزایا:

 آوریترین قالب نقشه راه فنمتداول 

 در مقاطع زمانی مختلف هانشان دادن ارتباط بین الیه 

 ها در مسیر رسیدن به هدفقابلیت پیگیری اثرات عناصر الیه 

  اهداف سازمانی مختلف برایقابل بکارگیری 

 تسهیل در بروز کردن نقشه راه 

 ی دیدی جامع به کاربرارائه 

 آوری در محصوالت، خدمات و سیستم کسب و کارسازی فنتسهیل در یکپارچه 

 آوری و کشش بازاری تاثیر فشار فننشان دهنده 

 معایب:

 ی اطالعات مختلفپیچیدگی استفاده در اثر ارائه 

 های مختلف سازمانپذیری برای ارائه به بخشعدم تفکیک 

  ترپایینامنیت اطالعات 

 های خیلی پیچیدهعدم استفاده در نقشه 

 تک الیه

 مزایا:

 مناسب مواقعی که نقشه راه خیلی پیچیده باشد 

 ی مورد نظرتمرکز بر الیه 

 باشندهایی که بخشی از زنجیره تامین میمناسب سازمان 

 های زیرمجموعهجهت ارائه به سازمان تخصصی-های مادرمناسب سازمان 

 معایب:

 هادادن ارتباط بین الیه عدم نشان 

 میله ای

 مزایا:

 های مورد نیازساده کردن و یکی کردن خروجی 

 افزار پشتیبانتسهیل توسعه نرم 

  اجرای نقشه راهزمانی تسهیل پیگیری 

 هایی با استراتژی تمرکزمناسب سازمان 

 معایب:

  عناصرعدم نشان دادن ارتباط بین 

  پیشرفت هر یک از عناصرعدم وضوح تاثیرپذیری محصوالت از 

 عدم نشان دادن محصوالت ناهمگون بر روی یک نقشه 

 کالسیک

 مزایا:

 های مورد نیازساده کردن و یکی کردن خروجی 

 افزار پشتیبانتسهیل توسعه نرم 

 تسهیل پیگیری زمانی اجرای نقشه راه 

 هایی با استراتژی تمرکزمناسب سازمان 

  نقشه شدهعنصری که ی آورانهفننمایش وضعیت 

  نقشه شدهنمایش منبع تامین عنصری که 

 معایب:
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  عناصرعدم نشان دادن ارتباط بین 

 عدم وضوح تاثیرپذیری محصوالت از پیشرفت هر یک از عناصر 

 عدم نشان دادن محصوالت ناهمگون بر روی یک نقشه 

 ایفهم دشوارتر نسبت به نقشه راه میله 

 جدولی

 مزایا:

  استفاده آسان افراد از نقشه راهعدم پیچیدگی گرافیکی و 

 آورانه، محصوالت و ...( در مقاطع زمانی مشخصها )فنراییاوضوح د 

 های زمانی مشخص شدهگیری در ابتدا یا انتهای بازهافزایش قدرت تصمیم 

 معایب:

 پذیری پایین جهت تغییرات زمانی عناصر نقشه راهانعطاف 

 آسانی بتوان کمی کردهایی که عملکرد را به مناسب موقعیت 

 بندی کردهای زمانی خاصی دستهها را بتوان در دورههایی که فعالیتمناسب موقعیت 

 های زمانی مشخصریزی زمانی به علت ایجاد دورهدقت پایین برنامه 

 هاعدم نشان دادن ارتباط بین الیه 

 خاصهای زمانی ها در دستهعدم دقت در بعد زمان به علت قرار دادن فعالیت 

 هاگراف

 مزایا:

 سهولت استفاده برای پیگیری روند عناصر یک گراف 

  ها باالستآوری در آنصنایعی که سرعت رشد فنمناسب 

 مطابق با نمودار  آوری و محصوالتنمایش مناسب ارتباط بین فنS آوریفن 

 معایب:

 های مختلفعدم نشان دادن ارتباط بین عناصر گراف 

 متن

 مزایا:

 موضوعات نقشه راه تشریح کامل 

 فهم واحد از نقشه راه 

 قابلیت پیوست به انواع نقشه راه گرافیکی 

 معایب:

 های گرافیکیها نسبت به سایر روشفهم سخت روابط و زمانبندی 

 حجم باالی سند نقشه راه 

 هاعدم وضوح شکاف 

 شبکه ای

 مزایا:

 سادگی تدوین 

 برای تدوین نقشه راه نیاز به زمان کمتر 

  پیگیری مسیر رسیدن به هدفقابلیت 

 ی سازمانهای اولیهمناسب نقشه راه 

 نویس نقشه راهی پیشمناسب برای ارائه 

 های زمانی بسیار دشوار استمناسب مواردی که تخمین بازه 

 معایب:

 بدون بعد زمان و صرفاً نشان دهنده تقدم و تاخر و ارتباطات 
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 عدم معیار برای بررسی میزان پیشرفت نقشه راه 

 

که هر سازمانی بر اساس اهداف  بیان شده است 2بند از نظر هدف در  نقشه راهانواع  ویژگی

ی انواع در مقایسهنکته ترین مهم گزیند.های خود، نوع مناسب را برمیو محوریت فعالیت

نه  دهد، محوریت آن را نشان مینقشه راه "هدف" که ی راه از نظر هدف این استنقشه

از نوع  نقشه راهشود یک زمانی که بیان می مثال، به عنوان های آن را؛تمامی الیه

آوری یا بازار و ... حث فنمبا نقشه راه،در این  ممکن استاست  "ریزی دارایی دانشبرنامه"

 .باشدشده نیز مطرح 

 

 گیرینتیجه .5

د مقایسه قرار گرفت. انواع انواع نقشه راه از نظر هدف و قالب گردآوری و مور در این پژوهش

ریزی ظرفیت یا خدمات، ریزی محصول، برنامهنقشه راه از نظر هدف شامل برنامه

ریزی ریزی دستور کار، برنامهریزی دارایی دانش، برنامهریزی استراتژیک، برنامهبرنامه

جه به با تو باشد.گذاری میریزی سرمایهسازی، و برنامهریزی یکپارچهفرآیند، برنامه

های خود، نوع نقشه راه تواند بر اساس محوریت فعالیتتوضیحات ارائه شده، هر سازمانی می

ریزی دارایی بنیان نقشه راه برنامه-های دانشبه عنوان نمونه، به شرکت مناسب را برگزیند.

هایی سازی، و به سازمانریزی یکپارچهتخصصی نقشه راه برنامه-های مادردانش، به شرکت

 گردد.گذاری پیشنهاد میریزی سرمایهگذاری کالن، نقشه راه برنامهبا سرمایه

ها، متنی و ای، کالسیک، جدولی، گرافالیه، میله، تکهای چندالیهاز منظر قالب، نقشه راه

این مقایسه  .و مزایا و معایب هر کدام ذکر گردید ای مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتشبکه

ترین قالب نقشه راه، چندالیه است اما در مواردی که پیچیدگی باال متداولنشان داد که 

ای بوده اما با وجود قالب ن قالب نقشه راه، میله. اگرچه اولیبرتری داردالیه باشد قالب تک

افزایش بکارگیری قالب جدولی موجب  باشد.پذیر نمیای توجیهکالسیک، کاربرد نوع میله

ها، مناسب گراف شود.میهای زمانی مشخص گیری در ابتدا یا انتهای بازهقدرت تصمیم

 Sری و محصوالت را مطابق نمودار آوآوری بوده و ارتباط بین فنصنایعی با رشد باالی فن

ای برای حذف تفاسیر متفاوت از نقشه راه، قالب متنی گزینه دهد.آوری نشان میفندر 

ی راه در صورتی که سازمانی برای اولین بار اقدام به تدوین نقشه رسد.مناسب به نظر می
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ای فاده از مدل شبکههای زمانی با مشکل روبروست، استنماید و یا اینکه در تخمین بازهمی

در  -ی راه استترین پارامترها در نقشهکه از مهم–شود هر چند که بعد زمان پیشنهاد می

 این قالب دیده نخواهد شد.

ی اسالمی کشورمان در پایان امید است این پژوهش چراغی در مسیر پیشرفت و توسعه

 باشد.
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