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واژه  TRIZﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﺮوف اول ﮐﻠﻤﺎت در ﻋﺒﺎرت روﺳﯽ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :
Teoriya Resheniya Izobrototelshikh Zadatch
ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻋﺒﺎرت ) Problem Solving Theory of Inventiveﺑﺎ ﻣﺨﻔﻒ  (TIPSاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺣﻞ اﺑﺪاﻋﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ داﻧﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  TRIZﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺪاول ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن  ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎس روﺳﯽ ﮔﻨﺮﯾﭻ ﺳﺎﺋﻮﻟﻮﯾﭻ آﻟﺘﺸﻮﻟﺮ ) ( Altshuller .G.Sﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
داﻧﺶ  TRIZﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎ و ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮآوری ﻧﻈﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ  ،ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺧﺘﺮاﻋﯽ  ،ﻓﻨﺎوری ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ،
روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﺮاع  ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺧﺘﺮاع  ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ  ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻞ اﺑﺘﮑﺎری و اﺑﺪاﻋﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری  ،روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ  ،ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﺮاع  ،ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻨﺎوری و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .
داﻧﺶ  TRIZﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در داﻣﻨﻪای از ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮهای از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎی آن ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺧﻼق ﯾﺎ
روﯾﮑﺮدی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری و اﻧﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ آن اﻧﻮاﻋﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻞ ﺧﻼق ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﻓﻨﻮن ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد .
آﻟﺘﺸﻮﻟﺮ  TRIZرا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ ﻓﻨﺎوری ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻣﯽداﻧﺪ ؛ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از دﯾﺪﮔﺎه آﻟﺘﺸﻮﻟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان  TRIZرا ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻠﻢ
ﺧﻼﻗﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ) (Creatologyداﻧﺴﺖ .
ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  TRIZﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻤﻮن ﺳﺎوراﻧﺴﮑﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ :
 ، TRIZﯾﮏ داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﮕﺮای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺑﺪاﻋﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان  TRIZرا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :
 TRIZﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻮﻋﯽ روﯾﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺑﺪاﻋﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ .
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اﺑﺰارﻫﺎی TRIZ
اﺻﻮل و روش ﻫﺎی زﯾﺎدی در  TRIZوﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس و ﭘﯿﮑﺮه آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

اﻟﻒ 40 -اﺻﻞ اﺑﺘﮑﺎری و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت آﻟﺘﺸﻮﻟﺮ
آﻟﺘﺸﻮﻟﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه در دﻧﯿﺎ  40اﺻﻞ اﺑﺘﮑﺎری را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ،ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
راه ﺣﻞ اﺑﺪاﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺻﻮل ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ  40اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .وی در اﯾﻦ ﺟﺪول  39ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ وزن ،ﻃﻮل ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻏﯿﺮه را در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻗﺮار داد )آﺛﺎر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب( و
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪ را در ردﯾﻒ ﻫﺎ ﻗﺮار داد .در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ
اﺻﻞ از اﺻﻮل  40ﮔﺎﻧﻪ اﺑﺘﮑﺎری را ﮐﻪ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن راه ﺣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﺮار داد[5] .
در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ روش دارای ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در اﺑﺘﺪا
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  39ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎری وﻗﺖ ﮔﯿﺮ و دﺷﻮار ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

ب -اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ روش اﺑﺪاﻋﯽ )(ARIZ
اﯾﻦ روش روﯾﻪ ای ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از  5اﻟﯽ  16ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻨﯽ
ﻏﯿﺮ واﺿﺢ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﻪ
ای اﯾﻦ روﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
.1ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
.2ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ
.3ﻣﺪل را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
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.4ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ
.5راه ﺣﻞ اﯾﺪه آل را ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ][5

ج -ﻋﯿﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ ﺧﻄﺎ )(AFD
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ AFD .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﻄﺎ را ﮐﺸﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در رﺧﺪاد
ﺧﻄﺎ دارﻧﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ[5] .

د -ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل )(DPE
روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ،روش ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزی و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺑﺪاع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
آﻟﺘﺸﻮﻟﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه 8 ،اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﻃﯽ دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ " ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ" ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن
ﻣﺮدم" ﺑﻮد.
 DPEﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ) ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾﯽ آﯾﻨﺪه ( ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی آﯾﻨﺪه را اﺑﺪاع ﮐﺮد[6] .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن  TRIZذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ داﻧﺶ
 TRIZدﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .
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ﻓﻮاﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی TRIZ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ  TRIZﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ:
 -1دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﺑﺪاﻋﺎت و اﺧﺘﺮاﻋﺎت .
 -2ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ از ﻋﻠﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ.
 -3دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻼق.
 -4ﮐﺸﻒ اﻧﻮاﻋﯽ از راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﺪاﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺘﺪاول راه ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ.
 -5دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻓﻨﯽ  ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
 -6ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪ اﺑﺪاﻋﺎت و اﺧﺘﺮاﻋﺎت در آﯾﻨﺪه )ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ -آﯾﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ(
 -7اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  TRIZدر ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ )ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ (TRIZ
-8ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری .

دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از TRIZ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ در دﻧﯿﺎ و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ ،ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ در
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ  TRIZﺑﯿﻦ  %70ﺗﺎ  %300ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ TRIZ .ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻮق ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺷﺪن در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ  ، TRIZﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮدﺷﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ  TRIZدر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎد آوری ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮدن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ TRIZ .از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪن ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرج از داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ([4] .
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  TRIZﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ،وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در اﯾﻦ راه از اﺻﻮل ،ﻋﻠﻮم و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻨﯿﺎدی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎن و ﺑﺎ اﻟﻘﺎء درک ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﯿﻢ ﺳﺎده ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  TRIZﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
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دﯾﮕﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی  TRIZﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره و ﭼﮑﯿﺪه ﺗﻤﺎم راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﺑﻮده
اﺳﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم  TRIZدر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻼ ً ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ً در ﺻﻮرت
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از  TRIZزﻣﺎن زﯾﺎدی ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ[5] .
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻒ راه ﺣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺮخ ،آن را دوﺑﺎره اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﯿﻢ.
 TRIZﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺪاﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺪون TRIZ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻣﮑﺎن درک آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ً  ،ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺎس ﺗﻤﺎم اﺑﺪاﻋﺎت و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺮف ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ آن ﺳﺮ در ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ[4] .
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ  TRIZاﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ،راه ﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﺎﻗﺾ
در داﻧﺶ  TRIZﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﺎﻗﺾ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی و اﺻﻠﯽ اﺳﺖ  .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻨﺎﻗﺾ دو وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎرض ﯾﺎ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻀﺎد و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﻮدن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ )ﻣﺜﻼ
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ)ﻣﺜﻼ ازدﯾﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل( ﺑﺸﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺶ  TRIZﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ )ﻣﺜﻼ اﺧﺘﺮاع( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی  ، TRIZﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 ﻣﺜﺎﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﻨﺎﻗﺾ :از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺎز )ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ( در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﺗﻌﺎدل ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ رﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ درﻣﺎﻧﯽ
)ﻣﺜﻞ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ( ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارو ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻮ دارای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ )ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ( و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ )آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد آﻧﮕﺎه داروی ﻗﺎﻃﻊ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ اﺑﺪاع ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﺗﻨﺎﻗﺾ :
در داﻧﺶ  TRIZﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ  ،اﻧﻮاع ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.

 -1ﺗﻨﺎﻗﺾ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﻓﻨﯽ ): (Technical Contradiction
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻨﯽ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﯽ »وﺟﻮد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻀﺎد و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﯿﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ دو زﯾﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آن« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ وﺟﻮد دارد ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﯾﮏ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ در زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ  ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮده و ﺣﻞ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻓﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ  ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ در
واﻗﻊ راه ﺣﻞ رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ  Aدر ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ :ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ  Bدر ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻂ ﻟﻮﻟﻪ )اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم(  ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ  :اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻟﻮﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو  ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ  :اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ -اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل  ، Xﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ  :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن .
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 -2ﺗﻨﺎﻗﺾ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )(Physical Contradiction
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﯾﺎ ﺗﻀﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎرض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﯾﮏ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺜﺎل :
در ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر  ،اﮔﺮ وﻟﺘﺎژ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ وﻟﺘﺎژ )ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آﻧﮕﺎه
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮی ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد )ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ( ﺣﺎل اﮔﺮ وﻟﺘﺎژ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ آﻧﮕﺎه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ )ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ( اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ در اﺛﺮ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ( .
 در ﯾﮏ ﭼﯿﭗ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی  ،ﮐﺎﻫﺶ ﺛﺎﺑﺖ دی اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎرازﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب( وﻟﯽ از ﻃﺮفدﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب( و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ دی اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد .
 در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ) ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ( ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﺎت  ،ﮐﺸﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ – ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨﯽ ) -ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻔﯽ ( اﻓﺰاﯾﺶﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

داﻧﺶ  TRIZدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ و 40
اﺻﻞ اﺑﺪاﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺪاﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
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دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺮﯾﺰ
iTRIZ.blog.ir
ﭼﻬﻞ اﺻﻞ ﻧﻮآوری : TRIZ

اﺻﻞ  – 1ﺟﺪاﺳﺎزی
اﻟﻒ ( ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ اﺟﺰای ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ب ( ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ در آورﯾﺪ.
ج ( ﻣﯿﺰان ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮدن ﺟﺴﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل  : 1ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪن ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

اﺻﻞ  –2اﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻒ ( ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪی ﻣﺰاﺣﻢ ﺟﺴﻢ را از آن ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ) آن را ﺟﺪا ﮐﺮده ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ (
ب ( ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻻزم را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ .

ﻣﺜﺎل  :1اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺠﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ) ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﻮار آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻻزم اﺳﺖ (.
ﻣﺜﺎل  : 2اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺑﺠﺎی آدم ﺑﺮای ﻓﺮاری دادن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺰارع.

اﺻﻞ  –3ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ
اﻟﻒ ( از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﮕﻦ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ) ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ (  ,ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﮔﺬر ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( اﺟﺮای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وا دارﯾﺪ .
ج ( ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺟﺴﻢ را ,در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل  :1ﻣﺪاد ﭘﺎک ﮐﻦ :ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﯾﮏ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ،ﻟﺬا ﻫﺮ ﻃﺮف آن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺖ.
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ﻣﺜﺎل  :2ﭼﮑﺶ دوﺳﺮ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف آن ﺑﺮای ﮐﻮﺑﺎﻧﺪن ﻣﯿﺦ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﻣﯿﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺻﻞ  – 4ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن
اﻟﻒ ( ﻓﺮم ﺗﻘﺎرن ﯾﮏ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﻓﺮم ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل  :1ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎرن و ﻏﯿﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل  :2ﭘﻼگ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺑﺮق ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﻢ ﻓﺎز و ﻧﻮل ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ در ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل  : 3ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎرن ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻋﺪﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﺸﻢ و اﺣﺘﻤﺎﻻْ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻧﻮری ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.

اﺻﻞ  – 5ﺗﺮﮐﯿﺐﮐﺮدن ) ادﻏﺎم ﮐﺮدن (
اﻟﻒ ( اﺟﺴﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ اﺟﺴﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﭘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل  : 1ﺗﺮﮐﯿﺐ آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ.
ﻣﺜﺎل  : 2اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺮﯾﺞ رﻧﮕﯽ در ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮕﻬﺎ.

اﺻﻞ  – 6ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺴﻢ  ,ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪای اراﺋﻪ دﻫﺪ .
ﻣﺜﺎل  : 1ﭼﺎﻗﻮی ارﺗﺸﯽ ﺳﻮﯾﺴﯽ ) ﭼﻨﺪ ﮐﺎره (
ﻣﺜﺎل :2آﭼﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﺮ اﻧﺪازه آن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﺻﻞ  – 7ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺑﻮدن
اﻟﻒ ( ﺟﺴﻤﯽ را داﺧﻞ ﺟﺴﻢ دوم و ﺟﺴﻢ دوم را ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺳﻮم ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
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ب ( ﺟﺴﻤﯽ از داﺧﻞ ﺣﻔﺮهای در ﺟﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل  : 1آﻧﺘﻦﻫﺎی ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ و ﺗﻮدرﺗﻮ
ﻣﺜﺎل : 2ﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﻣﺜﺎل : 3ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎی روﺳﯽ ﺗﻮدرﺗﻮ
ﻣﺜﺎل  :4ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی در ﻫﻢ
ﻣﺜﺎل  :5ﻇﺮوف و وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮدرﺗﻮ

اﺻﻞ  – 8ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن
اﻟﻒ ( وزن ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺗﺼﺎل دادن آن ﺑﺎ ﺟﺴﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دارای ﻧﯿﺮوی ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ  ,ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( وزن ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل  :1ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮا ) آﺑﺪان ( ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل آن در آب
ﻣﺜﺎل  :2ﺑﺎل ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل آﻧﻬﺎ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ

اﺻﻞ  – 9ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
اﻟﻒ ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  ,ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ب ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﮐﺸﺶ ﻣﺘﻀﺎد آن را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل :ﻟﺒﺎس ﻗﻠﻌﯽ ﺿﺪ اﺷﻌﻪ X

اﺻﻞ  – 10ﮐﻨﺶ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
اﻟﻒ ( ﮐﻨﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ  ,ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .
ب ( ﺑﻪ اﺟﺴﺎم ﻃﻮری ﻧﻈﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ,وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ  ) .در ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ (
ﻣﺜﺎل : 2دﯾﻮارﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﺜﺎل  : 3ﻣﺮغ ﭘﺮﮐﻨﺪه و از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه
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اﺻﻞ  -11ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪه ,ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ .

اﺻﻞ  – 12ﻫﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر را ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .
ﻣﺜﺎل  :اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻔﻞ ﮐﺎﻧﻞ ﺑﺮای ﺣﺮ ﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ.

اﺻﻞ  – 13ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮدن
اﻟﻒ ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺎﻟﻒ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ .
ب ( ﺷﺊ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ  ,ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک را ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج را ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺜﺎل  :اﺧﯿﺮاْ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪای ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری  dnLﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺎم ﺗﺠﺎری  6 upاﺳﺖ و از اﯾﻦ
اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ.

اﺻﻞ  – 14ﮐﺮوی ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﻟﻒ ( ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﺳﻄﻮح ﻣﺴﻄﺢ را ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت و ﺳﻄﻮح ﺧﻤﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﮑﻌﺒﯽ را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﮐﺮوی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( از ﻏﻠﺘﮏﻫﺎ  ,ﺗﻮپﻫﺎ و ﻣﺎرﭘﯿﭻﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

اﺻﻞ  -15ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
اﻟﻒ ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ  ,ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .
ب ( ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ  ,ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .
ج ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ آﻧﺮا ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل  :ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﺎ ﺷﻮ
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اﺻﻞ  -16ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻗﺺ ,ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺎزاد
اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن  %100ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ  ,ﺑﺮای ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .

اﺻﻞ  – 17ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪی ﺟﺪﯾﺪ
اﻟﻒ ( ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺮﮐﺖ در دو ﺑﻌﺪ  ,ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﯿﺪ ) در راﺳﺘﺎی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ (  .ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﺸﺎﺑﻪ  ,ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺴﻢ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ  ,ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ب ( ﺑﻪ ﺟﺎی آراﯾﺶ اﺟﺴﺎم در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ,آراﯾﺸﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪای را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ .
ج ( ﺟﺴﻢ را ﮐﺞ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﻟﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ .
د ( ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﻣﺠﺎور ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺟﺴﻢ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .

اﺻﻞ  -18ارﺗﻌﺎش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
اﻟﻒ ( ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش وا دارﯾﺪ .
ب ( اﮔﺮ ﺟﺴﻢ در ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ  ,ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آن را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻓﺮا ﺻﻮت اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .
ج ( ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﺸﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
د ( ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﭘﯿﺰو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ه ( ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻓﺮا ﺻﻮت و ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .

اﺻﻞ  – 19ﻋﻤﻠﮑﺮد دوره ای
اﻟﻒ ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوره ای ) ﺿﺮﺑﻪ ای ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دوره ای اﺳﺖ  ,ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ آن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .
ج ( از ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺶﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
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اﺻﻞ – 20ﺗﺪاوم ﮐﻨﺶ ﻣﻔﯿﺪ
اﻟﻒ ( ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ  ,در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ  ,در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ
ب ( ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ زاﯾﺪ و واﺳﻄﻪای را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل  :اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﯾﻨﺘﺮی ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺖ و ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﺎﺗﺮﯾﺞ آن ﻋﻤﻞ ﭘﺮﯾﻨﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ) .ﺗﺪاوم ﮐﻨﺶ ﻣﻔﯿﺪ(

اﺻﻞ -21ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮﯾﻊ
ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺎن ﺑﺎر ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل  :ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از درﯾﻞ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮای ﺗﺮاش دﻧﺪان ﺑﺪون اﺣﺴﺎس درد.

اﺻﻞ -22ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺿﺮر ﺑﻪ ﺳﻮد
اﻟﻒ ( ﯾﮏ اﺛﺮ زﯾﺎن ﺑﺎر ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺎن ﺑﺎر ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
ب ( ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺎن ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ  ,آن را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ .
ج ( ﻣﻘﺪار ﮐﻨﺶ زﯾﺎن ﺑﺎر را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺮرﻫﺎی آن ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد  ,اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .

اﺻﻞ  -23ﺑﺎز ﺧﻮرد
اﻟﻒ ( ﺑﺎزﺧﻮرد را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ  ,آن را ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﯿﺪ .

اﺻﻞ  -24واﺳﻄﻪ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
اﻟﻒ ( ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ,از ﯾﮏ ﺟﺴﻢ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺬف ﮐﺮدن آن آﺳﺎن اﺳﺖ  ,ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .
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اﺻﻞ  -25ﺧﺪﻣﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﻟﻒ ( ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ,ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﻮد را ,ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .
ب ( از زاﯾﺪات ﻣﻮاد و اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

اﺻﻞ  -26ﮐﭙﯽﮐﺮدن
اﻟﻒ ( ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه دارد  ,ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ آن راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ  ,از ﮐﭙﯽ ﺳﺎده و ارزان
ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﮐﭙﯽ و ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﭘﺘﯿﮑﯽ آن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﮐﺮدن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ج ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐﭙﯽﻫﺎی اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل  :اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﻮر آﻻت ﺑﺪﻟﯽ ﺑﺠﺎی اﺻﻠﯽ

اﺻﻞ  -27اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﻢ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺴﻢ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎ دوام
ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺟﺴﺎم ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮده و از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎ ت ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ ) ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﻤﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ( .
ﻣﺜﺎل  :1اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﺠﺎی ﻓﻨﺪک ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﺎر
ﻣﺜﺎل  : 2اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ) ﻧﻈﯿﺮ ﻇﺮوف  -دﺳﺘﻤﺎل  -ﺗﯿﻎ  -ﻓﻨﺪک  -دورﺑﯿﻦ  -ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  -ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ ﮐﻮدک  -ﻣﺴﻮاک -
ﻟﺒﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  -ﮐﻼه و ﻏﯿﺮه (

اﺻﻞ  -28ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
اﻟﻒ ( ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮری ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( از ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ,ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮای اﺛﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ ﺟﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ج ( ﻣﯿﺪانﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .

G٨٧٠٨٠٧

د ( ﯾﮏ ﻣﯿﺪان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ذرات ﻓﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ .

اﺻﻞ  -29اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻫﯿﺪرو ﻟﯿﮏ
ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ را ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮای ﺑﺎد ﺷﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻮا ﯾﺎ آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ,ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻟﺶﻫﺎی ﻫﻮا ﯾﺎ ﻫﯿﺪرواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .

اﺻﻞ  -30ﭘﺮده ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎزک
اﻟﻒ ( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻤﻮل را ﺑﺎ ﻏﺸﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﺎزک ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( ﯾﮏ ﺟﺴﻢ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﺎزک ﻏﺸﺎی ﻇﺮﯾﻒ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج آن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .

اﺻﻞ  – 31اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ
اﻟﻒ ( ﺟﺴﻢ را ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ از اﺟﺮای ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻠﯽ ,روﮐﺶ و ﻏﯿﺮه (
ب ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﺳﺖ  ,ﺣﻔﺮه ﻫﺎ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺎدهای ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .

اﺻﻞ  -32ﺗﻌﻮﯾﺾ رﻧﮓ
اﻟﻒ ( رﻧﮓ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .
ب ( ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .
ج ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺴﺎم ﯾﺎ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ  ,از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
د ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  ,از ﻋﻼﯾﻢ درﺧﺸﺎن ﯾﺎ اﺟﺰای ردﯾﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل :ﺷﯿﺸﻪ اﻟﮑﺘﺮوﮐﺮوﻣﯿﮏ ) ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر (

اﺻﻞ  -33ﻫﻤﺠﻨﺲ و ﻫﻤﮕﻦﺳﺎزی
ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺴﺎم ﺑﺎ ﺟﺴﻢ اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد  ,ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد  ,ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
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اﺻﻞ  -34ردﮐﺮدن و ﺑﺎز ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت
اﻟﻒ ( ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﯾﺎ ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن ﯾﮏ ﺟﺰء از ﺟﺴﻢ  ,آن را دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ) ﻣﺜﻼ آن را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﺣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ (
ب ( ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺟﺴﻢ را ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل  :ﭘﻮﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﯾﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﭘﺲ از ﺷﻠﯿﮏ ﺑﻼ ﻣﺼﺮف ﺑﻮده و ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺻﻞ  -35ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ  ,ﺗﺮاﮐﻢ ﭼﮕﺎﻟﯽ  ,ﻣﯿﺰان اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و ﯾﺎ دﻣﺎی ﺟﺴﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل  :ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﯾﻊ

اﺻﻞ  – 36ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز
اﺛﺮی را ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ﯾﮏ ﻣﺎده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ  ,ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﯾﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﯾﺎ زﻣﺎن آزادﺳﺎزی ﯾﺎ
ﺟﺬب اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ .

اﺻﻞ  -37اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ
اﻟﻒ ( از اﻧﺒﺴﺎط ) اﻧﻘﺒﺎض ( ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮارت ) ﺳﺮﻣﺎ ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( از ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
ﻣﺜﺎل :ﺳﻮﯾﭻﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ

اﺻﻞ  – 38اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻗﻮی
اﻟﻒ ( ﻫﻮای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﻮای ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .
ب ( ﻫﻮای ﻏﻨﯽ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .
ج ( در داﺧﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﯾﺎ ﻫﻮا  ,ﻣﺎده را در ﻣﻌﺮض اﺷﻌﻪ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .
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د ( از اﮐﺴﯿﮋن ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﺜﺎل :ﮐﭙﺴﻮل ﻏﻮاﺻﯽ

اﺻﻞ  – 39ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯽ اﺛﺮ
اﻟﻒ ( ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯽاﺛﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ب ( ﻓﺮآﯾﻨﺪ را در ﺧﻼ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .

اﺻﻞ  – 40ﻣﻮاد ﻣﺮﮐﺐ
ﻣﺎده ﻫﻤﮕﻦ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺮﮐﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ .

ﻣﻨﺎﺑﻊ :
www.irantriz.ir
www.creativity.ir
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ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ
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ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ
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۴

۳

۲

۱

۲۸/۴۰/۲/۲۹

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ
ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۳

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۴

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۵

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۶

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۷

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۸

۳۸/۱۳/۲۸/۲

ﺳﺮﻋﺖ

۹

۳۷/۱۸/۳۶/۲

۳۷/۱۲/۹/۱۵

۳۷/۳۶/۱۸/۱

۱۵/۱۰/۱۹

۱۰/۲۸

۳۶/۹/۱۹/۱۷

۲۸/۱/۱۳/۱۸

۱۸/۳۷/۱/۸

ﻧﻴﺮﻭ

۱۰

۲۴/۳۵

۱۰/۳۵/۶

۳۷/۳۶/۱۵/۱۰

۲۸/۳۶/۱۵/۱۰

۱۶/۱۴/۱/۳۵

۳۶/۱۰/۳۵

۱۸/۱۰/۲۹/۱۲

۴۰/۳۷/۳۶/۱۰

ﻛﺸﺶ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ

۱۱

۳۵/۲/۷

۲۲/۱۵/۴/۱۴

۱۰/۴/۳۴/۵

۷/۱۰/۱۴/۱۳

۴/۵/۳۴/۲۹

۳/۲۶/۱۰/۱۵

۴۰/۲۹/۱۰/۸

ﺷﻜﻞ

۱۲

۴۰/۳۵/۲۸/۳۴

۳۹/۱۹/۱۰/۲۸

۳۹

۱۳/۱۱/۲

۳۷

۲۸/۱/۱۵/۱۳

۴۰/۱/۳۹/۲۶

۳۹/۲/۳۵/۲۱

ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ

۱۳

۱۵/۱۷/۱۴/۹

۷/۱۴/۱۵/۱۰

۲۸/۴۰/۹

۲۹/۴۰/۳۴/۳

۲۶/۲۸/۱۴/۱۵

۳۵/۸/۱۵/۱

۱/۲۷/۲۶/۴۰

۱۵/۴۰/۸/۱

ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ

۱۴

۳۱/۳۴/۵/۱۹

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۵

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۶

۹/۱۹/۱۵

۳۲/۳۵/۲۲

۳۸/۶/۲۲/۳۶

ﺩﻣﺎ

۱۷

۱۰/۱۳/۲

۲۶/۳۲/۱۹

۱۶/۳۲/۱۹

۳۲/۳۵/۲

۳۲/۱/۱۹

ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ

۱۸

۱۸/۱۳/۳۵

۲۵/۱۹/۱۵

۲۸/۱۲

۳۱/۲۸/۱۸/۱۲

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۹

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲۰

۲/۱۴/۳۵/۵

۳۴/۳۸/۱۷/۲۹

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
۱

۲/۱۳/۳۰/۳۵
۳۵/۴/۱۷/۷

۱۴/۲/۸/۳۵

۳۴/۲۹/۸/۱۵

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

۳۵/۲۹/۱/۱۰
۳۴/۲۹/۱۵/۸

۴/۱۷/۱۵
۲۹/۴۰/۲۸/۳۵

۴۰/۱۰/۷/۱۷
۴/۱۷/۱۴/۷

۴/۱۸/۱۵/۱۴
۳۹/۹/۷/۲۶
۱۷/۴/۷/۱

۳۴/۳۰/۲۹

۳۰/۱۹/۲/۱۰

۴/۶/۳۵

۱۴/۱۹

۱۸/۴۰/۳۹/۳۴

۳۸/۳۵

۱۴/۱۹/۱۰/۳۵

۹/۱۹/۲
۳۵/۴۰/۱

۱۸/۳۹/۳۵/۳

۴۰/۲۹/۲۶/۲

۸/۱۴/۱۳

۱۹/۱۷/۳

۳۸/۳۴/۳۵

۱۸/۱۴/۲/۳۰
۳۵/۴/۷/۱

۱۴/۲/۸/۳۵
۳۴/۲۹/۷

۴/۲۹/۱۷/۲

۹/۱۹/۱۵

۱۶/۱۹/۲۷/۶

۲۷/۶/۹/۱۹

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ

ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ

ﺷﻜﻞ

ﻛﺸﺶ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ

۴۰/۳۵/۱۴/۱۰

۴۰/۳۷/۳۶/۱۰

۳۷/۱۸/۱۰/۸

۳۸/۱۵/۸/۲

۲۷/۱۰/۲/۲۸

۴۰/۱/۳۹/۲۶

۱۴/۲۹/۱۰/۱۳

۱۸/۱۰/۲۹/۱۳

۳۵/۱۹/۱۰/۸

۳۴/۲۹/۳۵/۸

۳۴/۱۵/۸/۱

۲۹/۱۰/۸/۱

۳۵/۸/۱

۴/۱۰/۱۷

۲۶/۲۸/۱۴/۱۵

۳۵/۳۷/۳۹

۷/۱۵/۱۴/۱۳

۳۵/۱۴/۱

۱۰/۲۸

۱۴/۴۰/۱۵/۳

۳۹/۱۳/۲/۱۱

۴/۲۹/۳۴/۵

۲۸/۳۶/۱۵/۱۰

۲/۳۵/۳۰/۱۹

۴۰

۳۸/۲

۳۷/۳۶/۱۵/۱۰

۳۶/۳۵/۱۸/۱

۷/۱۵/۱۴/۹

۳۹/۱/۱۰/۲۸

۴/۲۹/۱۵/۱

۳۷/۳۶/۳۵/۶

۳۷/۳۶/۳۵/۱۵

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ
ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۳

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۴

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۵

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۶

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۷

۱۵/۱۷/۱۴/۹

۴۰/۳۵/۲۸/۳۴

۳۵/۲/۷

۳۵/۲۴

۳۷/۱۸/۲

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۸

۵/۳۵/۱۹/۳

۱۴/۲۶/۳/۸

۱۸/۱/۳۳/۲۸

۳۴/۱۸/۱۵/۳۵

۴۰/۳۸/۱۸/۶

۱۹/۱۵/۲۸/۱۳

ﺳﺮﻋﺖ

۹

۲/۱۹

۲۷/۱۴/۱۰/۳۵

۲۱/۱۰/۳۵

۳۴/۴۰/۳۵/۱۰

۱۱/۲۱/۱۸

۱۲/۱۵/۲۸/۱۳

ﻧﻴﺮﻭ

۱۰

۲۷/۳/۱۹

۴۰/۳/۱۸/۹

۴۰/۲/۳۳/۳۵

۱۰/۱۵/۴/۳۵

۲۱/۳۵/۳۶

۳۶/۳۵/۶

ﻛﺸﺶ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ

۱۱

۲۵/۹/۲۶/۱۲

۴۰/۱۰/۱۴/۳۰

۴/۱۸/۱/۳۳

۱۴/۱۰/۱۵/۳۴

۴۰/۳۷/۱۰/۳۵

۱۸/۳۴/۱۵/۳۵

ﺷﻜﻞ

۱۲

۳۵/۱۰/۲۷/۱۳

۱۵/۹/۱۷

۴/۱۸/۱/۲۲

۴۰/۳۵/۲

۱۶/۲۱/۳۵/۱۰

۱۸/۲۸/۱۵/۳۳

ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ

۱۳

۳۵/۱۷/۱۳

۴۰/۳۵/۳۰/۱۰

۴۰/۱۸/۳/۱۰

۱۴/۳/۱۸/۱۰

۱۴/۲۶/۱۳/۸

ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ

۱۴

۳۵/۳/۱۳

۲۵/۲۸/۲۶/۱۴

۲۷/۳/۱۹

۱۶/۲/۱۹

۵/۳۵/۳

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۵

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۶

۲۱/۳/۱۰/۳۵

۳۰/۳۶/۲۸/۲

ﺩﻣﺎ

۱۷

۶/۱۹/۲۶

۱۹/۱۳/۱۰

ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ

۱۸

۲/۲۱/۲۶/۱۶

۳۵/۳۵/۸

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۹

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲۰

۱۹
۳۵/۱۰/۱
۳/ ۶
۳۰/۱۹/۱۰/۲
۴/۳۵/۶
۳۸/۳۴/۳۵

۲۳

۱۲

۱۱

۱۰

۹

۲۶/۳/۲۷
۱۰/۳/۲۷

۳۹/۱۹/۳۵/۱

۸/۴/۱۳

۳۴/۴/۳۰/۲۹

۳۴/۳۸/۴/۲۹

۲۳/۳۵/۳/۳۹
/۴۰/۱۸/۱۹
۳۶

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
۱

۶/۱۹/۲۷/۲

/۳۵/۳/۳۹

ﻧﻴﺮﻭ

۳۵/۳۱/۳۴/۵

۴۰/۱۸/۲۷/۲۸

ﺳﺮﻋﺖ

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

۳۹/۱۳/۱۹

۴۰/۲۲/۳۰/۱۰

۳۲/۳۵/۱

۳۲/۱۹/۲۲/۱۴

۶/۱۹/۲

۱۹/۳۵

۲۷/۳/۳۲

۳۰/۳۲

۱۸/۶/۳۵/۲۸

۳۵/۹/۱۹/۵

۲۴/۱۷/۱۳/۱۹

۲۹/۲/۱۲

۳۵

۱۸/۲۹/۴/۲۷

۲/۱۹/۳۹/۳۵

۲۵/۱۴/۲۳

۳۷/۳۶

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊﻱ

ﻗﺪﺭﺕ

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲۴/۱

۱۰/۲۳/۲۹/۴

۳۹/۳۵/۲/۷

۳۵/۱

۲۶/۲۴

۳۵/۲۴/۲۸/۱۰

۶/۲۸

۸/۱۲

۲۶/۳۰

۳۹/۲/۳۵/۱۰

۲۶/۳۰/۱۷/۱۵

۱۸/۳۲/۱۰/۱۹

۱۶/۳۰

۳۹/۱۸/۱۴/۱۰

۳۰/۷/۱۷

۳۲/۱۷

۲۲/۲

۱۰/۳۴/۳۹/۳۶

۱۶/۱۳/۱۵/۷

۱۸/۱۳/۶/۳۵

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۳۵/۱۵/۱۰

۳۰/۱۳/۸/۵

۱۵/۲۸/۱۹/۱۸

۱۵/۱۸/۱۹/۱۵

ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ

۳۵/۲۴/۱۰

۳۱/۳/۳۵/۵

۱۹/۳۴/۲/۶

۳۱/۱۸/۳۶/۱۲

ﺩﻣﺎ

۲۴

۲۳

۲۲

۲۱

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۳۱/۳۴/۱۲/۳۵

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۳۴/۳۵/۳۹/۱۰
۲۶/۱۳

۳۵/۳۲/۱۹

۲۲/۳۲/۱۹/۲۸

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲

۳۲

۱۹/۱۵/۱۰

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۳

۲۵/۳

۱۸/۳۸/۳۵/۳

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۴

۱۳/۱۹/۳۲/۱۵

۱۶/۱۵/۲

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۵

۳۸/۳۹/۳۵

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۶

۱۸/۱۰/۳۹/۳۴

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۷

۴/۶/۳۵

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۸

۲/۳۶/۳۰/۲۸

ﺳﺮﻋﺖ

۹

۱۰/۱۷/۱۹

۲۱/۱۰/۳۵

ﻧﻴﺮﻭ

۱۰

۲/۱۹/۳۹/۳۵

ﻛﺸﺶ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ

۱۱

۳۲/۱۹/۱۴/۲۲

ﺷﻜﻞ

۱۲

ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ

۱۳
۱۴

۱/۲۸/۱۹/۱۸
۲۴/۳۵/۸

۳۲/۱۹

۳۵

۱۰/۱۳/۲

۶/۳۰

۳۸/۲۸/۱۳/۱۰

۳۵/۱۹/۲۰/۱۴

۲/۳۸/۳۵/۱۹

۵/۴۰/۳۵/۸

۱۵/۱۴

۳۷/۱۸/۳۵/۱۹

۳۷/۳/۳۶/۱۰

۲۵/۳۶/۲

۱۴/۳۵/۱۰

۳۷/۱۰/۲۴/۱۴

۵/۳/۲۹/۳۵

۱۴

۲/۶/۴

۱۴/۳۴/۶/۲

۳۲/۱۵/۱۳

۴۰/۳۰/۱۴/۲

۶/۳۹/۲/۱۴

۳۱/۲۷/۳۵/۳۲

۱۸/۲۹/۴/۲۷

۱۹/۱۳

۱۶/۲۷/۳/۳۲

۳۲/۱/۳۵

۴۰/۳۱/۲۸/۳۵

۳۵

۸/۲/۳۵/۲۶/۱۰

۳۵

۱۰/۳۵/۱۹

۱۹/۳۵

۴۰/۱۰/۳۰

ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ

۱۸/۳۵/۶/۲۸

۳۵/۴/۱۹/۲

۳۹/۳۵/۱۹

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۵

۴۰/۳۶/۱۸/۱۹

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۶

ﺩﻣﺎ

۱۷

۱۹/۳۵/۳۲

ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ

۱۸

۱۴/۳/۲۴/۱۹

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۹

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲۰

۱۰

۱۸/۳/۲۷/۲۸

۳۸/۳۵/۱۰/۱۹

۱۰

۳۸/۱۸/۱۶/۲۷

۱۶

۱۶/۱

۳۲/۱/۱۹

۳۸/۴/۲۹/۶

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱

۳۱/۲۹/۳۶/۲۱

۳۸/۳۵/۱۷/۲۱

۲۵/۱۷/۱۴/۲

۱/۱۳

۱۶/۱۶/۱۳

۳۲

۵/۱۸/۲۴/۳۵

۲۴/۱۵/۲۲/۱۲

۱۸/۳۷/۱۹/۶

۳۱/۱۸/۲۷/۲۸

۳۸/۳۵/۱۵/۸
۳۷/۳۶/۱۶/۱

۱۷/۳/۱۵/۱۹
۱۵/۱/۳۵/۳۲

۱۹/۱۳/۱۰

۱۶/۲۱/۳۰/۳۲

۱۹/۱/۳۲
۱۹/۱۵/۲
۳۲/۳۵/۲/۱۹

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ

ﺩﻗﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ

۳۲

۳۱

۳۰

۲۹

۲۸

۲۷

۲۶

۲۵

/۱/۲۸/۲۷

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۳۹/۳۱/۳۵/۲۲

۲۷/۱۸/۲۱/۲۲

۱۸/۲۶/۳۵/۲۸

۲۶/۳۵/۲۷/۲۸

۲۷/۱۱/۳/۱

۳۱/۱۸/۲۶/۳

۲۸/۲۰/۳۵/۱۰

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱

۹/۱/۲۸

۳۹/۱/۲۲/۳۵

۳۷/۲۲/۱۹/۲

۱۷/۳۵/۱/۱۰

۲۸/۲۶/۱۸

۳/۸/۲۸/۱۰

۲۶/۱۸/۶/۱۹

۲۶/۳۵/۲۰/۱۰

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲

۱۷/۲۹/۱

۱۵/۱۷

۲۴/۱۷/۱۵/۱

۳۷/۲۹/۲۸/۱۰

۴/۳۲/۲۸

۴۰/۲۹/۱۴/۱۰

۳۵/۲۹

۲۹/۲/۱۵

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۳

۱۸/۱

۱۰/۳۲/۲

۳/۲۸/۳۲

۲۸/۲۹/۱۵

۱۴/۲۹/۳۰

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۴

۳۶

/۱۷/۱۵
۲۷
/۲۶/۱/۱۳

۳۹/۱۸/۲/۱۷

۱/۲۸/۳۲/۲۲

۳۲/۲

۳/۳۲/۲۸/۲۶

۹/۲۹

۱۳/۶/۳۰/۲۹

۴/۲۶

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۵

۱۶/۴۰

۴۰/۱/۲۲

۳۵/۳۹/۲/۲۷

۳۶/۱۸/۲۹/۲

۳/۳۲/۲۸/۲۶

۴/۴۰/۳۵/۳۲

۴/۴۰/۱۸/۲

۱۸/۴/۳۵/۱۰

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۶

۴۰/۱/۲۹

۱/۴۰/۲/۱۷

۳۵/۲۷/۲۱/۲۲

۱۶/۲/۲۸/۲۵

۲۸/۲۶/۲۶

۱۱/۴۰/۱/۱۴

۷/۳۰/۲۹

۱۰/۳۴/۶/۲

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۷

۳۵

۴/۳۵/۱۸/۳۰

۲۷/۱۹/۳۹/۳۴

۲۵/۱۰/۳۵

۱۶/۳۵/۲

۳/۳۵

۱۸/۳۲/۱۶/۳۵

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۸

۲۱/۳۵/۲۴/۲

۲۳/۳۵/۲۸/۱

۲۵/۳۲/۲۸/۱۰

۲۴/۱/۳۲/۲۸

۲۸/۲۷/۳۵/۱۱

۳۸/۲۹/۱۹/۱۰

ﺳﺮﻋﺖ

۹

۲۴/۳۶/۳/۱۳

۱۸/۴۰/۳۵/۱

۳۶/۳۷/۲۹/۲۸

۲۴/۲۳/۱۰/۳۵

۲۱/۱۳/۳۵/۳

۳۶/۱۸/۲۹/۱۴

۳۶/۳۷/۱۰

ﻧﻴﺮﻭ

۱۰

۱۸/۲۷/۳۳/۲

۳۷/۲/۲۲

۳۵/۳

۲۵/۲۸/۶

۳۵/۱۹/۱۳/۱۰

۳۶/۱۴/۱۰

۴/۳۶/۳۷

ﻛﺸﺶ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ

۱۱

۱/۳۵

۳۵/۲/۱/۲۲

۴۰/۳۰/۳۲

۱/۳۲/۲۸

۱۶/۴۰/۱۰

۲۲/۳۶

۱۷/۳۴/۱۰/۱۴

ﺷﻜﻞ

۱۲

۳۹/۲۷/۴۰/۳۵

۱۸/۳۰/۲۴/۳۵

۱۸

۱۳

۳۵/۳۲/۱۵

۲۷/۳۵

ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ

۱۳

۲/۲۲/۳۵/۱۵

۱/۳۷/۳۵/۱۸

۲۷/۳

۱۶/۲۷/۳

۳/۱۱

۲۷/۱۰/۲۹

۱۰/۲۸/۳/۲۹

ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ

۱۴

۴/۱/۲۷

۲۲/۱۶/۳۹/۲۱

۲۸/۳۲/۱۵/۲۲

۴۰/۱۶/۲۷/۳

۳

۱۳/۲/۱۱

۴۰/۱۰/۳۵/۳

۱۸/۲۸/۱۰/۲۰

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۵

۱۰/۳۵

۲۲

۳۳/۴۰/۱/۱۷

۲۴/۲۶/۱۰

۴۰/۶/۲۷/۳۴

۳۱/۳۵/۳

۱۶/۱۰/۲۰/۲۸

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۶

۲۷/۲۶

۲۴/۲/۳۵/۲۲

۲/۳۵/۳۳/۲۲

۲۴

۲۴/۱۹/۳۲

۱۰/۳/۳۵/۱۹

۳۹/۳۰/۱۷/۳

۱۸/۲۱/۲۸/۳۵

ﺩﻣﺎ

۱۷

۳۹/۲۲/۱۹/۳۵

۱۹/۱۵

۳۲/۳

۳۲/۱۵/۱۱

۱۹/۱

۱۷/۲۶/۱/۱۹

ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ

۱۸

۲۴

۸/۱۳/۳۵
۱/
/۳۷/۱۵
۱/۱۸
۱۶/۳۵/۱
/۱۷/۳۲/۱
۲۸
۱۹/۳۵
/۱۰/۳/۱۱
۳۲

/۳۵/۱۹
۲۶/۲۸
/۲۶/۲۸
۳۰
۴/۱

۶/۳۵/۲

۲۷/۶/۳۵/۱

۱۸/۲۲/۱۹

۳۷/۲۲/۲/۱۰

۳۲/۱/۳

۲۷/۱۱/۲۱/۱۹

۱۸/۱۶/۲۳/۳۴

۲۳/۳۶/۱۰

۲۱/۳۵/۳

۱۸/۱۹/۳۸/۳۵

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۹

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲۰

ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

۳۹

۳۸

۳۷

۳۶

۳۵

۳۴

۳۳

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۳۷/۲۴/۳/۳۵

۱۹/۱۸/۳۵/۲۶

۳۲/۲۶/۲۹/۲۸

۳۴/۳۶/۳۰/۲۶

۸/۱۵/۵/۲۹

۱۱/۲۸/۲۷/۲

۲۴/۲/۳/۳۵

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱

۳۵/۱۵/۲۸/۱

۳۵/۲۶/۲

۱۵/۱۷/۲۸/۲۵

۳۹/۲۶/۱۰/۱

۲۹/۱۵/۱۹

۱۱/۲۸/۲۷/۲

۳۲/۱/۱۳/۶

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲

۲۹/۲۸/۴/۱۴

۱۶/۲۶/۲۴/۱۷

۲۴/۲۶/۱/۳۵

۲۴/۲۶/۱۹/۱

۱۶/۱/۱۵/۱۴

۱۰/۲۸/۱

۴/۳۵/۲۹/۱۵

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۳

۲۶

۲۶/۱

۳۵/۱

۳

۲۵/۲

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۴

۲/۳۴/۲۶/۱۰

۲۳/۲۸/۳۰/۱۴

۱۸/۲۶/۳۶/۲

۱۳/۱/۱۴

۳۰/۱۵

۱/۱۰/۱۳/۱۵

۳۶/۱۳/۱۷/۱۵

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۵

۷/۱۷/۱۵/۱۰

۲۳

۱۸/۳۰/۳۵/۲

۳۶/۱۸/۱

۱۶/۱۵

۱۶

۴/۱۶

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۶

۳۴/۲/۶/۱۰

۲۴/۱۶/۳۴/۳۵

۴/۲۶/۲۹

۱/۲۶

۲۹/۱۵

۱۰

۱۲/۱۳/۳۰/۱۵

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۷

۲۶/۱۷/۲

۳۱/۱

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۸

۱۸/۱۰

۱۶/۲۷/۳۴/۳

۳۴/۴/۲۸/۱۰

۲۶/۱۰/۱۵

۲۷/۲۸/۲/۳۴

۱۳/۱۳/۲۸/۳۲

ﺳﺮﻋﺖ

۹

۲۷/۳۵/۲۸/۳

۳۵/۲

۱۹/۱۰/۳۶/۳۷

۱۸/۱۰/۳۵/۲۶

۲۰/۱۸/۱۷/۱۵

۱۱/۱/۱۵

۲۵/۳/۲۸/۱

ﻧﻴﺮﻭ

۱۰

۳۷/۳۵/۱۴/۱۰

۲۴/۳۵

۳۷/۳۶/۲

۳۵/۱/۱۹

۳۵

۲

۱۱

ﻛﺸﺶ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ

۱۱

۱۰/۳۴/۲۶/۱۷

۳۲/۱/۱۵

۱۳/۳۹/۱۵

۲۸/۱/۲۹/۱۶

۲۹/۱۵/۱

۱/۱۳/۲

۲۶/۱۵/۳۲

ﺷﻜﻞ

۱۲

۳/۴۰/۳۵/۲۳

۳۵/۸/۱

۲۳/۳۹/۲۲/۳۵

۲۶/۲۲/۳۵/۲

۲/۳۴/۲۰/۳۵

۱۶/۱۰/۳۵/۲

۳۰/۳۵/۳۲

ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ

۱۳

۱۴/۱۰/۳۵/۲۹

۱۵

۴۰/۱۵/۳/۲۷

۲۸/۲۵/۱۳/۲

۳۲/۳/۱۵

۳/۱۱/۲۷

۲/۲۵/۴۰/۳۲

ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ

۱۴

۱۹/۱۴/۱۷/۳۵

۱۰/۶

۳۵/۳۹/۲۹/۱۹

۱۵/۲۹/۴/۱۰

۱۳/۳۵/۱

۲۷/۱۰/۲۹

۲۷/۱۲

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۵

۳۸/۱۶/۱۰/۲۰

۱

۳۵/۶/۳۴/۲۵

۲

۱

۱

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۶

۳۵/۲۸/۱۵

۱۶/۱۹/۲/۲۶

۳۱/۳۵/۲۷/۳

۱۶/۱۷/۲

۲۷/۱۸/۲

۱۶/۱۰/۴

۲۷/۲۶

ﺩﻣﺎ

۱۷

۱۶/۲۵/۲

۱۰/۲۶/۲

۱۵/۳۲

۱۳/۳۲/۶

۱۹/۱/۱/۱۵

۱۶/۱۳/۱۷/۱۵

۱۹/۲۶/۲۸

ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ

۱۸

۳۵/۲۸/۱۲

۲//۳۲

۳۸/۳۵

۲۸/۲۷/۲۹/۲

۱۶/۱۳/۱۷/۱۵

۲۸/۱۷/۱۵/۱

۳۵/۱۹

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۹

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲۰

۳۶/۷/۱۴/۳۰

۲/۱۰/۳۷/۳۵

۶/۱

۲۵/۱۶/۳۵/۱۹

۱

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۸/۳۹/۳
۳۱/

۱۸/۳۲

۲۴/۳۵/۲

/۱۰/۲۵
۳۵
/۳۹/۳۴
۲۷/۱۹
/۱۸/۳۰
۴/۳۵
۳۵
۳۹/۱۸/۴
۳۱/
۱

۱۶/۱
/۲۶/۱۸/۲
۳۱

۳۷/۳۵/۱۰/۱

۲۷/۱۷/۲۶/۱۹

۳۱/۳۸/۳۶/۸

ﻗﺪﺭﺕ

۲۳/۸/۱/۷

۱۸/۳۰/۷/۱۷

۳۰/۱۷/۲۶/۱۵

۷/۳۸/۶

۱۳/۶/۲/۷

۹/۱۸/۶/۱۹

۲۸/۱۹/۶/۱۵

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊﻱ

۲۲

۳۶/۳۰/۲۹/۱

۳۱/۳۹/۱۸/۱۰

۳۱/۱۰/۲/۳۵

۲۴/۲۸/۱۰

۳۹/۱۰/۲۹/۱۴

۳۲/۲۲/۶/۳۵

۴۰/۲۳/۶/۳۵

ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ

۲۳

۱۶/۳۰

۲۶/۳۰

۲۶

۲۶/۱

۵/۳۵/۱۰

۳۵/۲۴/۱۰

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

۲۴

۱۰/۳۴/۵/۲

۴/۱۷/۳۵/۱۰

۱۶/۵/۴/۲۶

۵/۱۴/۲۴/۳۰

۲۹/۲/۱۵

۵/۲۶/۲۰/۱۰

۳۵/۳۷/۲۰/۱۰

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ

۲۵

۲۹/۲۰/۱۵

۴/۴۰/۱۸/۲

۲۹/۱۴/۱۵

۱۸/۳۵/۱۴/۲۹

۳۵/۱۸/۲۶/۲۷

۳۱/۱۸/۶/۳۵

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ

۲۶

۲۴/۱۴/۱۰/۳

۴/۴۰/۳۵/۳۲

۱۶/۱۰۱۴/۱۷

۱۱/۲۸/۲۹/۱۵

۴/۱۴/۹/۱۵

۲۸/۸/۱۰/۳

۴۰/۱۰/۸/۳

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ

۲۷

۶/۱۳/۳۲

۳/۳۲/۲۸/۲۶

۳/۳۲/۲۸/۲۶

۱۶/۳/۲۸/۳۲

۱۶/۵/۲۶/۲۸

۲۶/۲۵/۳۵/۲۸

۲۸/۲۶/۳۵/۳۲

ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ

۲۸

۲/۲۳/۳۲

۳۶/۱۸/۲۹/۲

۳۲/۲۹/۳۳/۲۸

۱۰/۳۲/۲

۳۷/۲۹/۲۸/۱۰

۹/۲۷/۳۵/۲۸

۱۸/۱۳/۳۲/۲۸

ﺩﻗﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۲۹

۳۵/۳۷/۲۳/۲۲

۳۵/۳۹/۲/۲۷

۲۸/۱/۳۳/۲۲

۱۸/۱

۴/۳۹/۱/۱۷

۲۴/۱۳/۲۲/۲

۳۹/۲۷/۲۱/۲۲

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ

۳۰

۴۰/۲/۱۷

۴۰/۱/۲۲

۳۹/۱۸/۲/۱۷

۴۰/۱/۲۹/۱۳

۴۰/۱۶

۱۲/۲۶/۱/۱۳

۱۵/۳۵/۱۶/۱

۳۹/۱۵/۱۶/۱۸

۱۶/۱۳/۱۷/۱

۱۱/۳۵/۲/۲۵

۲۵/۱۶

۳۲/۱۳/۱۵

۳۱/۱۸/۳

۲۹/۳۵/۱۵

۱۶/۱۵

۷/۲۹/۳۰/۳۵

۱۶/۳۵/۱

۲/۲۹/۱/۳۵

۶/۲۶/۳۴

۳۶/۶

۱۶/۱۳/۱/۱۴

۲۶

۲۴/۲۶/۱۹/۱

۳۹/۳۵/۲۶/۲

۱۶/۴/۱/۲۹

۱۶/۳۰/۳۹/۲

۱۷/۱۸/۱۳/۲

۲۶

۲۴/۲۶/۱۷/۱۶

۱/۲۸/۱۳/۶

۱۳/۲۸/۲۶/۲۷

۱۳/۱۴/۱۷

۲۳

۲۸/۱۷/۱۳/۱۴

۱۰/۳۵/۲۶/۲۸

۳۵/۱۸/۲۶/۲۸

ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ

۳۱/۳۴/۲۶/۱۰

۲۶/۱۴/۷/۳۰

۳۸/۲۸/۴/۱۸

۳/۱۵/۲۷/۲۸

۳۷/۲۴/۲۶/۳۵

ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

۱۶/۱۳/۳۵
/۳۷/۳۵
۲/۱۰

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
۲۱

۲۲/۲
/۱۶/۳۵

ﻃﻮﻝ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۷

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

۲۵/۶/۳۰

۳۸./۶/۳۵

۳۸/۱۳/۳۲/۱۷

۳۸/۱۹

ﻭﺯﻥ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

۱۰/۳۴/۶/۲

۷/۱۷/۳۵/۱۰

۲۷/۱۷/۱۵

۲۲/۱۷/۱۶/۱۵

۳۹/۱/۲۲/۳۵

۳۹/۱۵/۲۲/۱۹

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ

۳۱

۱۷/۱۳/۲۹/۱

۱۳/۳۶/۲۷/۱

۱۶/۱۵/۲۹/۲۸

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۳۲

۱۳/۱۲/۱۷/۱

۲۵/۱/۱۳/۶

۱۵/۱۳/۲/۲۵

ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

۳۳

۲۵/۱۰/۲۸/۱

۱۱/۳۵/۲۷/۲

۱۱/۳۵/۲۷/۲

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ

۳۴

۱۶/۲۹/۱۵/۱۹

۸/۱۵/۶/۱

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

۳۵

۳۶/۳۴/۳۰/۲۶

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ

۳۶

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ

۳۷
۳۸
۳۹

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﺩﻭﺍﻡ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ

ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ

ﺷﻜﻞ

ﻛﺸﺶ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ

ﻧﻴﺮﻭ

ﺳﺮﻋﺖ

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

۱۶

۱۵

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

۱۰

۹

۱۶

۳۸/۱۰/۳۵/۱۹

۲۸/۱۰/۲۶

۳۱/۱۵/۳۲/۳۵

۴۰/۲/۱۴/۲۹

۳۵/۱۰/۲۲

۲۶

۶/۳۹/۲/۱۴

۳۵/۲۸/۳۱/۴۰

۴۰/۳۰/۱۴/۲

/۱۶/۲۷
۳۸/۱۸
۱۰
۱۰/۲۰/۲۸
۱۶/
۳۱/۳۵/۳
۶/۲۷/۳۴
۴۰/
۲۴/۲۶/۱۰

/۴۰/۱/۱۷
۳۳
۱۶/۳۹/۲۱

۲۸/۲۷/۳/۱۸

۵/۳/۳۵/۲۹

۱۰/۳۷/۳۶/۳

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۳۵/۳۶/۲/۲۶

۲/۳۵/۱۵

ﻗﺪﺭﺕ

۲۱

۳۸/۳۶

۳۸/۳۵/۱۶

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊﻱ

۲۲

۴۰/۱۸/۱۵/۱۴

۳۸/۲۸/۱۳/۱۰

ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ

۲۳

۳۲/۲۶

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

۲۴

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ

۲۵

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ

۲۶
۲۷

۱۰
۱۸/۲۸/۱۰/۲۰

۱۸/۲۸/۳/۲۹

۵/۲۲/۳/۳۵

۱۷/۳۴/۱۰/۴

۴/۳۶/۳۷

۵/۳۶/۳۷/۱۰

۴۰/۱۰/۳۵/۳

۱۰/۳۴/۳۵/۱۴

۴۰/۱۷/۲/۱۵

۱۴/۳۵

۳/۱۴/۳۶/۱۰

۳/۱۴/۳۵

۲۸/۳۴/۲۹/۳۵

۲۵/۳/۳۵/۲

۲۸/۱۱

۱۱/۱۶/۱/۳۵

۱۹/۳۵/۲۴/۱۰

۳/۱۰/۲۸/۸

۲۸/۱۱/۳۵/۲۱

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ

۳۲/۶/۲۸

۳۲/۶/۲۸

۱۳/۳۵/۳۲

۳۲/۲۸/۶

۳۲/۲۸/۶

۲/۳۲

۲۴/۳۲/۱۳/۲۸

ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ

۲۸

۴۰/۲۷/۳

۲۷/۳

۱۸/۳۰

۴۰/۳۰/۳۲

۳۵/۳

۳۶/۳۴/۱۹/۲۸

۳۲/۲۸/۱۰

ﺩﻗﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۲۹

۲۸/۳۳/۱۵/۲۲

۱/۳۷/۳۵/۱۸

۱۸/۳۰/۲۴/۳۵

۳۵/۳/۱/۲۲

۳۷/۲/۲۲

۱۸/۳۹/۳۵/۱۳

۲۸/۳۵/۲۲/۲۱

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ

۳۰

۳۱/۳۳/۲۲/۱۵

۲/۲۲/۳۵/۱۵

۲۹/۲۷/۴۰/۳۵

۱/۳۵

۱۸/۲۷/۳۳/۲

۴۰/۱/۲۸/۳۵

۲۳/۳/۲۸/۳۵

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ

۳۱

۱۶/۳۵

۴/۱/۲۷

۳۲/۱۰/۳/۱

۱/۱۳/۱۱

۲۷/۱۳/۲۸/۱

۳۷/۱/۱۹/۳۵

۱۲/۳۵

۱/۸/۱۳/۳۵

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۳۲

۲۵/۱۶/۱

۲۵/۸/۳/۲۹

۲۸/۳۰/۴۰/۳۲

۳۰/۳۵/۳۲

۲۸/۲۹/۳۴/۱۵

۱۲/۳۲/۲

۳۵/۱۳/۲۸

۱۳/۳۴/۱۸

ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

۳۳

۱

۲۷/۲۸/۲۹/۱۱

۹/۲/۱/۱۱

۳۵/۲

۴/۲/۱۳/۱

۱۳

۱۰/۱۱/۱

۹/۳۴

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ

۳۴

۱۶/۲

۳۵/۱/۱۳

۶/۳۲/۳/۳۵

۱۴/۳۰/۳۵

۸/۱/۳۷/۱۵

۱۶/۳۵

۲۰/۱۷/۱۵

۱۴/۱۰/۳۵

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

۳۵

۱۵/۲۸/۴/۱۰

۲۸/۱۳/۲

۱۹/۱۷/۲۲/۲

۱۵/۲۸/۱۳/۲۹

۳۵/۱/۱۹

۱۶/۲۶

۲۸/۱۰/۳۴

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ

۳۶

۲۵/۳۹/۲۹/۱۹

۲۸/۱۵/۳/۲۷

۳۰/۳۹/۲۲/۱۱

۳۹/۱/۱۳/۲۷

۳۲/۳۷/۳۶/۳۵

۱۹/۴۰/۲۸/۳۰

۳۵/۱۶/۴/۳

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ

۳۷

۹/۶

۱۳/۲۵

۱/۱۸

۱/۱۳/۳۲/۱۵

۳۵/۱۳

۳۵/۲

۱۰/۲۸

ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ

۳۸

۱۸/۲/۱۰/۳۵

۱۸/۱۰/۲۸/۲۹

۳۹/۲۲/۳/۳۵

۴۰/۳۴/۱۰/۱۴

۱۴/۳۷/۱۰

۳۶/۱۰/۱۵/۲۸

ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

۳۹

۲۲/

۶/۳۴/۲۵
۳۵/

۱۰/۱۶/۳۸
۲۰/

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊﻱ

ﻗﺪﺭﺕ

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮﻙ

/۲۸/۲۶/۲۴

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮﻙ

۱۰/۱۹

۳۷/۲/۲۷/۳۵

ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ

۱۹/۱۰

۳۸/۱۸/۲۷/۲۸

۳۸/۳۵/۱۰

ﺩﻣﺎ

۲۴

۲۳

۲۲

۲۱

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۳۷/۱۹/۶/۱۶
۳۸/۳

۳۱/۲/۲۷/۳۵

۳۸/۱۸/۲۷/۲۸

۱۰/۱۹

۱۹/۱۰

۳۱/۱۲/۲۷/۲۸

۵/۲۴/۱۸/۳۵

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۱۹/۶/۱۶

۲۵/۱۷/۱۴/۲

ﻗﺪﺭﺕ

۲۱

۱۵/۳۲/۱۳/۱

۷/۳۸/۱۹

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊﻱ

۲۲

۱۳/۶/۱

۳۱/۳۹/۳۶/۲۱

ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ

۲۳

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

۲۴

۲۱/۲۹/۳۵

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ

۲۵

۳۹/۱۷/۳

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ

۲۶

۱۰/۳۵/۳

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ

۲۷

ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ

۲۸
۲۹

۱۹

۳۹/۱۰/۱۸/۳۵

۳۲/۱۸/۵/۱۰

۶/۱۰/۲۰/۳۵

۱

۱۸/۱۹/۳۸/۳۵

۳۵/۲۸/۲۴

۲۴/۱۰/۳/۶

۲۵/۱۸/۷

۳۵

۳۱/۳۵/۳

۱۸/۱۶/۲۹/۳۴

۲۸/۱۰

۳۹/۲۹/۳۵/۱۰

۳۵/۱۱/۱۰

۳۱/۲۶/۱۱/۲۱

۲۳/۳۶

۱۹/۲۷/۱۱/۲۱

۱۳/۳۲/۱۱

۲۸/۳۱/۱۶/۱۰

۲۷/۳۲/۲۶

۳۲/۶/۳

۳۲/۶/۳

۳۲/۱/۶

۲۴/۲۸/۱۹/۶

۲۴/۱۰/۳۱/۳۵

۲/۳۲/۱۳

۲/۳۲

۲/۳۲

۳۲/۳

۲۶/۱۹

ﺩﻗﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۲/۱۰/۲۲

۴۰/۱۹/۲۲/۳۳

۲/۳۵/۲۵/۲۱

۲/۳۱/۲۲/۱۹

۳۷/۲۲/۲/۱۰

۲۷/۶/۲۴/۱

۱۳/۳۲/۱۹/۱

۲/۳۵/۳۳/۲۲

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ

۳۰

۲۹/۲۱/۱۰

۳۴/۱/۱۰

۲۲/۲/۳۵/۲۱

۱۸/۳۵/۲

۱۸/۲۲/۱۹

۶/۳۵/۲

۳۲/۳۹/۲۴/۱۹

۲۴/۲/۳۵/۲۲

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ

۳۱

۳۳/۳۴/۱۵

۳۵/۱۹

۲۴/۱۲/۱/۲۷

۴/۱

۱/۲۷/۲۶/۲۸

۱/۲۷/۲۴/۲۸

۱۸/۲۶/۲۷

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۳۲

۲۴/۲/۳۲/۲۸

۱۳/۱۹/۲

۱۰/۲/۳۴/۳۵

۲۴/۱۳/۱

۲۴/۱/۱۷/۱۳

۱۳/۲۷/۲۶

ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

۳۳

۲۷/۳۴/۳۵/۲

۱۹/۳۲/۱/۱۵

۲/۳۲/۱۰/۱۵

۱۶/۲۸/۱/۱۵

۱۳/۱/۱۵

۱۰/۴

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ

۳۴

۱۳/۲/۱۰/۱۵

۱/۱۵/۱۸

۲۹/۱/۱۹

۱۳/۲۹/۳۵/۱۹

۱/۲۶/۲۲/۶

۳۵/۳/۲/۲۷

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

۳۵

۲۹/۲۸/۱۰/۳۵

۲/۱۳/۳۵/۱۰

۳۴/۳۰/۱۹/۲۰

۲۸/۲۹/۲/۲۷

۱۳/۱۷/۲۴

۱۳/۱۷/۲

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ

۳۶

۲۴/۱۰/۱۸/۱

۱۹/۱۵/۳/۳۵

۱۰/۱۶/۱/۱۸

۳۸/۳۵

۲۶/۲۴/۲

۱۶/۳۵/۲۷/۳

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ

۳۷

۳۳/۳۵

۵/۱۸/۱۰/۳۵

۲۸/۲۳

۲۷/۲/۲۸

۱۳/۳۲/۲

۱۹/۳۲/۸

۱۹/۲/۲۶

ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ

۳۸

۲۳/۱۵/۱۳

۲۳/۳۵/۱۰/۲۸

۳۵/۲۹/۱۰/۲۸

۱۰/۲۰/۳۵

۱۹/۳۸/۱۰/۳۵

۱/۱۹/۱۷/۲۶

۱۰/۲۸/۲۱/۳۵

ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

۳۹

۳۲

/۱۸/۲۴/۳۲
۱۶
۲۲/۲۷/۱۰/۴

/۲۷/۳۳/۳۵
۲۲

۱۶/۳۵/۱۹

۱

۱۷/۲۶/۱۹/۱

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ

ﺩﻗﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ

۳۲

۳۱

۳۰

۲۹

۲۸

۲۷

۲۶

۲۵

۳۴/۱۰/۲۶

۱۸/۳۵/۲

۲/۳۱/۲۲/۱۹

۲/۳۲

۲۲/۲/۳۵/۲۱

۲/۳۵/۲۲/۲۱

۳۳/۳۴/۱۵

۲۹/۳۴/۱/۱۰

۴۰/۳۰/۲۲/۳۳

۳۲

۲۲/۲۱/۱۰

۱/۱۰/۲۲

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۲/۱۵/۳۲

۳۱/۲۶/۲۴/۱۹

۱۹/۳۴/۴

۶/۱۰/۲۰/۳۵

ﻗﺪﺭﺕ

۲۱

۳۲

۳۵/۱۰/۱۱

۲۵/۱۸/۷

۷/۳۲/۱۸/۱۰

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊﻱ

۲۲

۲۸/۳۱/۳۴/۱۶

۳۵/۳۹/۲۹/۱۰

۲۴/۱۰/۳/۶

۱۰/۳۵/۱۸/۱۵

ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ

۲۳

۲۳/۲۸/۱۰

۳۵/۲۸/۲۴

۳۲/۲۸/۲۶/۲۴

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

۲۴

۳۹/۱۸/۲۲/۳۵

۳۴/۱۸/۳۵

۱۸/۲۸/۲۶/۲۴

۳۲/۲۸/۳۴/۲۴

۴/۳۰/۱۰

۱۶/۱۸/۳۸/۳۵

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ

۲۵

۳۹/۴۰/۳۵/۳

۳۱/۲۹/۳۳/۳۵

۳۰/۳۳

۲۸/۲/۱۳

۴۰/۲۸/۳/۱۸

۱۶/۱۸/۳۸/۳۵

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ

۲۶

۲۶/۴۰/۲/۳۵

۴۰/۲/۳۵/۲۷

۱/۳۲/۱۱

۲۳/۱۱/۳/۳۲

۳/۴۰/۲۸/۲۱

۴/۳۰/۱۰

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ

۲۷

۱۰/۳۹/۳۳/۳

۲۶/۲۲/۲۴/۲۸

۲۳/۱/۱۱/۵

۳۲/۶/۲

۳۲/۲۸/۳۴/۲۴

ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ

۲۸

۲۶/۳۴/۱۷/۴

۳۶/۱۰/۲۸/۲۶

۱/۳۲/۱۱

۳۰/۳۲

۱۸/۲۸/۲۶/۳۲

ﺩﻗﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۲۹

۱۸/۱۰/۲۸/۲۶

۲۶/۲۳/۳۳/۲۸

۴۰/۲/۲۴/۲۷

۳۱/۲۹/۳۳/۳۵

۳۴/۱۸/۳۵

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ

۳۰

۲۶/۳۴/۱۷/۴

۲۶/۳۳/۳

۳۹/۴۰/۲/۲۴

۱/۳۹/۲۴/۳

۲۲/۱

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ

۳۱

۲۴/۱/۲۳/۳۵

۴/۳۴/۲۸/۳۵

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۳۲

۱۲/۵/۲

۳۹/۲۸/۲۵/۲

۲۳/۳۵/۳۲/۱

۳۴/۲/۱۳/۲۵

۴۰/۸/۲۷/۱۷

۳۵/۱۲

۳۴/۱۰/۲۸/۴

ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

۳۳

۱۰/۱۱/۳۵/۱

۱۶/۲/۱۰/۳۵

۱۰/۲۵

۱۳/۲/۱۰

۱۶/۱/۱۰/۱۱

۲۵/۱۰/۲۸/۲

۲۵/۱۰/۱/۳۲

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ

۳۴

۳۱/۱۳/۱

۳۱/۳۲/۱۱/۳۵

۱۰/۱/۵/۳۵

۲۴/۸/۱۳/۳۵

۱۵/۳۵/۳

۲۸/۳۵

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

۳۵

۳۴/۱۰/۲۶/۲

۱/۳۵/۱۳

۱۰/۲۷/۳/۱۳

۲۹/۶

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ

۳۶

۲۸/۳۲/۲۴/۲۶

۸/۲۸/۴۰/۲۷

۱۸/۲۹/۲۷/۳

۹/۳۲/۲۸/۱۸

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ

۳۷

۳۴/۱۰/۲۶/۲۸

۳۲/۲۷/۱۱

۱۳/۳۵

۳۰/۳۵/۲۸/۲۴

ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ

۳۸

۲۸/۳۴/۱۰/۱

۳۸/۱۰/۳۵/۱

۳۸/۳۵

ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

۳۹

/۳۴/۲۸/۳۵
۴
۲۷/۳۵/۱/۲۹

/۲۵/۳۵/۶
۱۸

۲/۳۵/۲۴

۳۱/۲۴/۱۰/۳۵

۱۸/۱۲/۳۵/۱

۲/۲۴

۱۳/۱/۲۶/۲۷

۱/۱۹

۴۰/۲۹/۱۹/۲۲

۲۹/۱۱/۲۸/۵

۲۱/۲

۲۸/۲۹/۱۹/۲۲

۱۳/۲۶/۱

۲

۳۳/۲

۲۳/۱۸/۲۶/۲۸

۳۹/۱۸/۲۲/۳۵

۲۴/۱۳/۳۵/۲۲

۱/۳۲/۱۰/۱۸

/۲/۲۸/۳۵
۲۴

۳۲/۲۴/۲۶

ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ

ﺳﻄﺢ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ

ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ

۳۹

۳۸

۳۷

۳۶

۳۵

۳۴

۳۳

۳۴/۳۵/۲۸

۱۷/۲/۲۸

۱۶/۳۵/۱۹

۳۴/۳۰/۱۹/۲۰

۳۴/۱۷/۱۹

۳۵/۲۹/۱۰/۲۸

۲

۲۳/۱۵/۳/۳۵

۲۳/۷

۲۳/۱۰/۳۵/۲۸

۱۸/۱۰/۳۵

۱۳/۱۰/۱۸/۳۵

۲۴/۲۸/۱۰/۳۵

۱۵/۲۳/۱۳

۳۵

۳۳/۳۵

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۳۴/۱۰/۲/۳۵

۱۰/۳۵/۲۶

ﻗﺪﺭﺕ

۲۱

۱۹/۲

۱/۳۲/۳۵

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊﻱ

۲۲

۲۷/۳۴/۳۵/۲

۲۴/۲/۲۸/۳۲

ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ

۲۳

۲۲/۲۷

ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

۲۴

۳۰/۳۵/۲۸/۲۴

۱۰/۳۲/۲۸/۱۸

۲۹/۶

۲۸/۳۵

۱۰/۱/۳۲

۳۴/۱۰/۲۸/۴

ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ

۲۵

۲۷/۳/۲۹/۱۳

۳۵/۸

۱۸/۲۹/۲۷/۳

۱۰/۲۷/۱۳/۳

۲۹/۳/۱۵

۲۵/۱۰/۳۲/۲

۱۰/۲۵/۲۹/۳۵

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ

۲۶

۳۸/۲۹/۳۵/۱

۲۷/۱۳/۱۱

۲۸/۴۰/۲۷

۱/۳۵/۱۳

۲۴/۸/۳۵/۱۳

۱۱/۱

۴۰/۱۷/۲۷

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ

۲۷

۳۲/۲۸/۳۴/۱۰

۳۴/۱۰/۲/۲۸

۲۸/۳۲/۲۴/۲۶

۳۴/۱۰/۳۵/۲۷

۲/۳۵/۱۳

۱۱/۱۳/۳۲/۱

۳۴/۱۷/۱۳/۱

ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ

۲۸

۳۹/۳۲/۱۸/۱۰

۲۳/۱۸/۲۸/۲۶

۱۰/۲۵

۲۳/۳۵/۳۲/۱

ﺩﻗﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۲۹

۲/۱۰/۳۵

۳۹/۲۸/۲۵/۲

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ

۳۰

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ

۳۱

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺳﺎﺧﺖ

۳۲

ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

۳۳

۱۵/۲۶/۱۲/۱

ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ

۳۴

۴/۷/۱۶/۱

۱۶/۱/۳۴/۱۵

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ

۳۵

۳۷/۲۸/۱۵/۲۹

۱۳/۱

۲۴/۲۶/۹/۲۷
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