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10موردازبهتریناپهایبرنامهریزی
نویسنده: instagantt.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی 

ما نه تنها برای ماه ها و سال ها بلکه برای روزها هم به برنامه ریزی نیاز داریم. هر یک 

از ما وظایف فردی و شغلی متفاوتی در روز داریم که تعداد آن ها در بعضی روزها 

افزایش می یابد. بدون شک سعی می کنیم همه آن وظایف را انجام دهیم، اما اگر 

انجام  منظم  و  مرتب  را  کارها  آن  همه  نمی توانیم  نکنیم  برنامه ریزی  روزمان  برای 

دهیم. ما برای برنامه ریزی روزانه فهرستی از 10 اپ برنامه ریز برتر در سال جدید را به 

شما معرفی می کنیم تا در ادامه سال کارهایتان را با برنامه ریزی و نظم بیشتر پیش 

ببرید.

ClickUp.1
کاربران اعتقاد دارند که این اپ در صدر جدول برترین ها قرار دارد و به دلیل ویژگی های 

کمک  سنی  گروه  های  همه  به  کلیک آپ  اپ  می کنند.  استفاده  آن  از  جالب  بسیار 
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می کند: از جمله به دانش آموزان برای انجام تکالیف روزانه، به مدیران برای رسیدن 

به اهداف پروژه و حتی به خانم های خانه دار برای انجام کارهای خانه.

این اپ می تواند:

• چک لیست ها و اهدافتان را تعیین کند.

• نقشه های ذهنی برای کار روی برنامه ایجاد کند.

• عالمت هایی که در تقویم گذاشته اید را به شما یادآوری کند.

• حتی آفالین هم کار می کند.

برای  اما  است،  رایگان  برای همه  اپ  این  دارید  نیاز  ساده  برنامه ریز  یک  به  اگر 

برنامه ریزی های مهم به امکانات بیشتر این اپ نیاز دارید که پولی است.

Todoist.2
من این اپ را برای یادآوری واضح وظایف مربوط به خانواده، کارهای شخصی، 

وظایف مربوط به محل کار و حتی برنامه ریزی برای فراغت و تفریح دوست دارم. 
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باعث  که  دارد  منحصربه فردی  ویژگی های  زیرا  می دانند،  برتر  اپ  را  آن  خیلی ها 

صرفه جویی در وقت و مایه آرامش است. این اپ تمام بخش های کوچک وظایفی 

که باید انجام دهید را هم به شما یادآوری می کند. در این اپ می توانید کارهایتان 

را بر مبنای روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه سازماندهی کرده و به راحتی پیگیری 

کنید.

این اپ می تواند:

• وظایف هفتگی و روزانه تان را سازماندهی می کند.

پیام  برایتان  کنید  تمرکز  آن ها  بر  بیشتر  باید  که  مواردی  و  کار  اتمام  مورد  در   •

می فرستد.

• کار بعدی را یادآوری می کند.

• مهلت پایان کار را یادآوری می کند.

• با نگه داشتن همه کارها در مسیر درست، باعث آرامش ذهنتان می شود.

• این اپ برنامه ریز روزانه هر ماه یک نسخه رایگان و 2 نسخه پولی ارائه می کند.
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TimeTune.3
این اپ برنامه ریز آنالین با کمک تقویم هایش وظایفتان را در یک صفحه برنامه ریزی 

می کند که می توانید همه را یکجا تحلیل و بررسی کنید. پس اگر دنبال صرفه جویی 

در وقت هستید این برنامه را انتخاب کنید، زیرا به شما نشان می دهد که اغلب 

وقتتان را روی کدام کار گذاشته اید و این که باید برای کاهش این بازه کاری انجام 

دهید.

با این اپ می توانید:

• جلسات را برنامه ریزی کنید و مهلت سررسید تعیین کنید.

• گزارش های پیشرفت را از طریق پیام و اعالن با دیگران به اشتراک بگذارید.

• می توانید 2 جلسه رایگان از آن استفاده کنید، اما برای دریافت نسخه به روز شده 

باید هزینه پرداخت کنید.
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GoogleCalendar.4
زیرا می توانید  است،  در سال جدید  برنامه ریزی  برتر  اپ   10 از  یکی  گوگل  تقویم 

هر روز را به یک برنامه مختلف اختصاص دهید و آن  را در تقویم عالمت بزنید. 

سایر  به  را  آن  ها  و  کنید  تقسیم  کوچک تر  کارهای  به  را  بزرگ  وظایف  می توانید 

اپ های برنامه ریزی روزانه مثل Friday متصل کنید تا کارآمدتر شوید. حتما عاشقش 

می شوید.

این اپ می تواند:

• ایمیل برنامه  کاری امروز را برایتان ارسال می کند تا کارهای امروزتان را به شما 

یادآوری کند.

• فهرستی از کارهای روزانه را به تقویمتان اضافه می کند.

• جلسات و وظایف آن روز را به شما یادآوری می کند.

اگر  اما  است،  رایگان  ابتدایی  استفاده  برای  و  دانش آموزان  برای  برنامه  این   •

بخواهید از نسخه تجاری آن استفاده  کنید، باید هزینه  بپردازید.

Trello.5
برای پیگیری  از آن  آنالین است که می توانید  اندرویدی  برنامه موبایل  ترلو یک 
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کمک  شما  به  روزانه  برنامه ریزی  اپ  این  کنید.  استفاده  پروژه  مدیریت  و  هدف 

می کند تا با ایجاد تعادل بین پروژه و اهداف شخصی به هر دو مورد رسیدگی کنید. 

این اپ در موارد زیر به شما کمک می کند:

• مدیریت پروژه

• همکاری تیمی

• قبل از شروع کار بعدی، اعالن هایی برای کار بعدی ارسال می کند.

• این اپ هم مانند سایر اپ های معتبر برنامه ریزی دو نسخه رایگان و پولی دارد.

Infinity.6
اپ برنامه ریزی روزانه اینفینیتی به شما امکان می دهد وظایفتان را به صورت روزانه 

ببینید کدام کار وقت  تا  را بررسی می کند  انجام هر کار  دسته بندی کنید و زمان 

بیشتری می برد. می توانید زمان الزم برای انجام هر کار را ارزیابی کنید و آن را به 

برای  اپ  این  از  اختصاص دهید. می توانید  انرژی  افزایش  به  یا  کارها  مهم ترین 

اصلی،  وظایف  مانند  مختلف  فرایندهای  بررسی  و  بزرگ  رویدادهای  برنامه ریزی 

وظایف فرعی و تهیه چک لیست استفاده کنید. 
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و  خانه  کارهای  برنامه ریزی  پروژه،  برنامه ریزی  برای  مختلفی  الگوهای  اپ  این 

برنامه ریزی اهداف شخصی ارائه می دهد.

از تگ ها، برچسب ها، چک لیست ها برای بررسی دقیق وظایف خود  • می توانید 

استفاده کنید.

• این اپ با مدیریت خودکار کارهایتان، فشار کاری شما را کاهش می دهد و زمان 

بیشتری برای تمرکز روی وظایف مهم خواهید داشت.

• این اپ روی دسکتاپ، گوشی اندروید و آیفون قابل استفاده است.

• این یک اپ برنامه ریز روزانه پولی است که فقط یک بار باید برای خرید آن هزینه 

کنید.

Friday.7
ارزش وقت شما  درک  در  منحصربه فرد خود  ویژگی های  به خاطر  فرایدی هم  اپ 

و جلوگیری از حواس پرتی هنگام کار در این فهرست 10تایی قرار می گیرد. وقتی 

ارسال  با  انجام می دهید، مدام  را  یا وظایفتان  برنامه ریزی می کنید  کار می کنید، 

تقویم  در  که  برنامه هایی  تمام شدن  تا  بلکه  نمی شود،  مزاحم شما  نوتیفیکیشن 
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به  را  برنامه ریزی  نوع  بهترین  فرایدی  اپ  می ماند.  منتظر  کرده اید  یادداشت 

شما ارائه می دهد و برنامه روزانه شما را به قطعات کوچک تقسیم می کند تا از 

را هدر می دهد اجتناب کند. اپ  حواس پرتی های وقت گیر که زمان گران بهایتان 

فرایدی در موارد زیر بهترین است:

• طراحی و مشاهده فوری برنامه ریز

• اجتناب از حواس پرتی های کوچک و مسدود کردن راه نفوذ آن ها

• سر زدن به تقویم و عالمت گذاری دستاوردهای شما

• اشتراک گذاری گزارش های دقیق روزانه

• به روز رسانی خودکار برنامه ریز برای تیم

• ارائه تحلیل روزانه و حتی ماهانه

فرایدی با شناخته شدن میان مردم و کسب محبوبیت در حال تبدیل شدن به یکی 

از اپ های برتر در این حوزه است. عضویت اولیه در آن رایگان است، اما بعدا باید 

ماهانه مبلغی بپردازید.
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MyDailyPlanner.8
این اپ همان طور که از اسمش پیدا است، روز شما را با دقت برنامه ریزی می کند. 

در این اپ می توانید وظایف خود را به قطعه های کوچک تقسیم کنید و جزئیاتی 

هم به آن  ها اضافه کنید. سپس می توانید با رنگ های مختلف وظایف نوشته شده 

در تقویم را اولویت بندی کنید. این اپ به طور خودکار کارهای بی اهمیت تر را به 

روز بعد منتقل می کند. پس می توان گفت که این اپ دستیار دیجیتال شما برای 

برنامه ریزی کارهای روزانه است.

این اپ می تواند:

• برنامه روزانه شما را به وظایف اصلی و فرعی تقسیم کند.

• برایتان پیام و اعالن بفرستد.

• مدیریت زمانتان را به عهده بگیرد.

• نرخ پیشرفتتان را ارزیابی کند.

• به شما هشدار دهد که در کدام موارد ضعیف هستید و کمبود دارید.

• بهترین ویژگی این اپ رایگان بودن آن با وجود ویژگی های فوق العاده است.
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TickTick.9
صدای تیک تیک شبیه بازی کردن است. این اپ مانند یک بازی است، زیرا فقط 

باید کارهایی که روزانه انجام می دهید را تیک یا عالمت بزنید. این کارها می تواند 

10تایی  فهرست  در  اپ  این  گرفتن  قرار  دلیل  باشد.  کاری  یا  خانوادگی  شخصی، 

کاربری ساده آن و ایجاد عادت تفکر خالق است. وقتی منظم باشید و همه وظایف 

شخصی و شغلی خود را به موقع انجام دهید، اوقات فراغتی به دست می آورید که 

می توانید آن را به کارهای محبوبتان اختصاص دهید.

• صدای تیک تیک شبیه بازی کردن است. این اپ مانند یک بازی است، زیرا فقط 

باید کارهایی که روزانه انجام می دهید را تیک یا عالمت بزنید. این کارها می تواند 

10تایی  فهرست  در  اپ  این  گرفتن  قرار  دلیل  باشد.  کاری  یا  خانوادگی  شخصی، 

کاربری ساده آن و ایجاد عادت تفکر خالق است. وقتی منظم باشید و همه وظایف 

شخصی و شغلی خود را به موقع انجام دهید، اوقات فراغتی به دست می آورید که 

می توانید آن را به کارهای محبوبتان اختصاص دهید.

• وظایف را روی پروفایل شما برنامه ریزی می کند.

• فهرست کارهایتان را تنظیم می کند.

• سررسیدها را یادآوری می کند تا هیچ وقت دیر نکنید و از برنامه عقب نباشید.

• کارهایی که دوست ندارید انجام دهید را با زنگ هشدار مزاحم حذف می کند.

• می توانید صدای خودتان را روی برنامه قرار دهید.

• همکاری تیمی را برایتان به ارمغان می آورد.

• می توانید از 5 تقویم مختلف برای برنامه ریزی اهداف مختلف به طور هم زمان 

استفاده کنید.

• به شما امکان می دهد موفقیت ها و دستاوردهایتان را جشن بگیرید.

می خواهید  اگر  اما  دارد،  مبتدی ها  برای  رایگان  نسخه  یک  تیک تیک  برنامه 

برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید، می توانید از نسخه پریمیوم پولی آن استفاده 

کنید.
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Any.Do.10
این آخرین مورد از 10 اپ برتر برنامه ریز روزانه در سال جدید است، اما قرار گرفتنش 

اپ  این  است.  موارد ضعیف تر  از سایر  که  نیست  این معنی  به  در جایگاه دهم 

به خاطر ویژگی تقویت کار تیمی بسیار محبوب است و با استفاده از آن می توانید 

وظایف خود و تیمتان را در مدت کوتاهی سازماندهی کنید.

• می توانید این اپ را در هر دستگاهی از جمله لپ تاپ، تبلت، گوشی اندرویدی یا 

آیفون استفاده کنید.

• می توانید برای برنامه ریزی دقیق تر از تگ ها استفاده کنید.

• می توانید تم  های آن را شخصی سازی کنید.

• می توانید با استفاده از کدهای رنگی اولویت هایتان را مشخص کنید.

• می توانید پیوست هایی را به عنوان تایید کار اضافه کنید که به پیگیری کار تیمی 

کمک می کند.

• قبل از شروع بازه زمانی کار جدید یک پیام یادآوری برایتان ارسال می  کند.

• این اپ رایگان است، اما سه نسخه پولی پیشرفته هم دارد که می توانید تهیه 

کنید.
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برنامه ریزی و مدیریت صحیح کارهای روزانه بسیار مهم است. پس می توانید اپ 

مناسب خود را از فهرست باال انتخاب کرده و بهترین برنامه ریزی را داشته باشید.
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