
  
 مزیت اینفوگرافی

 
 مزیت اینفو گرافی این است که

براساس تحقیقات، فرایند انـتـقـال    
طـور     هاي دیداري در مغز، بـه  داده

تر از    هزار برابر سریع تقریبی شصت
سرعت رو ازاین.  هاي متنی است داده

ي اطـالعـات، در      ذخیره و یادگیري
روش اینفوگرافی بهتر از وقتی است 

ي نوشتاري اسـتـفـاده       که از شیوه
شود و همین عامل سبب شـده     می

ي    جاي استفـاده از شـیـوه        که به
نوشتاري، امروزه بیشتر از این روش 

ي    ي مطالـعـه   نتیجه.  استفاده شود
: دیگري نـیـز نشـان داده اسـت          

هاي دیـداري در       استفاده از شیوه
درصـد     43متقاعدکردن مخاطب، 

مؤثرتر از وقتی است که تنـهـا بـر      
در کـنـار     .  شـود    تکیه مـی   نوشته
هاي یاد شده، طراحی خـوب   مزیت

هـا بـا        بسیاري از ایـنـفـوگـرافـی     
موضوعات مهیج و پرمخاطب نیز به 
  نیز به محبوبیت این روش افـزوده   

 . است

اینفوگرافی 
راھھای 

 انتقال کرونا
 
 

 

 
   
 

 مرکز درمانی  آموزشی بیمارستان شھدی عشایر     

١۴٠١بھار                          
 

 خبرنامھ     

چیست؟اینفوگرافی   
: ي اینفوگرافی به این معنی کلمه
استفاده از هرگونه چارت، نمودار، ««

در قالب یک تصویر، ..  دیاگرام و
منظور دادن اطالعات به مخاطب  به  
.ارائه می گردد     

 انواع اینفوگرافی
شمار یا خط زمانی گرافی گاه  اینفو-  

در این روش، اطالعات را براساس 
صورت گرافیکی  ترتیب زمانی به

  .نشان داده می شود
اینفوگرافی اطالعاتی-  

درواقع بسیار شبیه پوستري است 
اي از موضوع، با  که در آن خالصه

استفاده از اطالعات کلیدي و 
 .شود فشرده ارائه می

 
 اینفوگرافی فرایندی

از این نوع اینفوگرافی معموال براي 
دادن فرایند انجام کار در  نشان
هاي  هاي مختلف یا انتخاب بخش

ممکن براي تصمیم گیري استفاده 
 .شود می

 
 اینفوگرافی ژئوگرافیک یا جغرافیایی

ها در این نوع از اینفوگرافی با  داده
ي مکانی شرح  استفاده از یک نقشه

شوند میداده    
اینفوگرافی آماریا  

اینفوگرافی آماري در این سبک از 
اینفوگرافی از گراف، جدول، نمودار 

ي خالصه یا  یا لیست براي ارائه
ها استفاده  تفسیر مختصري از داده

کنیم می . 
 

:بیشترین کاربرد  اینفوگرافی  

در زمینه هاي آموزشی و 
از ان استفاده .فرهنگ سازي 

 .می شود
 




