
به نام خدا
شجاعیدکتر مانی :استاد

TRIZچهل تکنیک :موضوع

خواجه زادهشم ها:دانشجو



TRIZپدر علم : آلتشولرگنریش 

شورویتاشکنددرمیالدی1926اکتبر15آلتشولر،گنریش•

.شدمتولدسابق

وپرداختاختراعزمینهدرجدیدروش هایجستجویبهوی•

جایزهتاودادقراربررسیومطالعهرااختراعسندهایهمه

شآتوگرماضدجلیقهاختراعبرایملیمخترعینمسابقه

.رفتپیش

بهوآمدعملبهدعوتتفلیسشهردرویاز1950سالدر•

تبازداشمخترعانهخرابکاریاتهامبهشهراینبهورودمحض

.شد
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TRIZپدر علم : آلتشولرگنریش 

تئوریتوسعهصرفراروزدرساعت10تا8(ویحبسمحل)وارکوتاسنگذغالمعدنکمپدروی•

TRIZپیچیدهوفنیشرایطدردادنرخحالدرهمیشهمساله هایبرایکهشکلبدین.می کرد

.می کردسپریTRIZکمکبهمسالهحلباراخودوقتومی دادارایهحلراهمعدن،

.شدآزادزندانازویاستالین؛فوتخبرازپسنیموسالیک•

وجودتکنیکیتضاد1500حدودکهرسیدنتیجهاینبهاختراع،سند200.000مطالعهازبعدآلتشولر•

.بردبینازبنیادیاصولتعدادیازاستفادهباوراحتیبهراآنهامی توانکهدارد

درتحریررشتهبهرا«کنیماختراعکهبیاموزیمچگونه»نامباکتابشاولینویمیالدی،1961سالدر•

.آورد
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TRIZپدر علم : آلتشولرگنریش 

گرجستاندررااختراعمتدولوژیموضوعباTRIZسمیناراولین1968سالدر•

گردانشاراخودهمگیبعدکهکردمالقاتراکسانیباراولینبرایوی.کردبرگزار

.می دانستنداو

نایدر.«کردناختراعالگوریتم»:رساندچاپبهراجدیدیکتابوی1969سالدر•

اختراعیمسایلحلالگوریتماولینواصل40دانشجویانوخوانندگانبهاوکتاب،

.کردارایهراپیچیده

.شدتاسیسآلتشولرریاستبه1989سالدرروسیهTRIZانجمننهایتدرو•
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TRIZپایه و اساس 

فنیسیستم.1•

رژیانآن،درکهنحویبهاستجزءدوشاملفنیسیستمترینسادهTRIZدر•

.می شودمنتقلدیگرجزبهجزءیکاز

آنها.دهستنزندهوبیولوژیکسیستم هایبهشبیهبسیارفنی،سیستم های•

وی رسندمبلوغبه،می کنندرشد،می آیندپدیدآنها.نیستندجاودانوفناناپذیر

.شودشانجایگزیندیگریجدیدسیستمتامی میرند
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سطح نوآوری-2

:استکردهتعریفترتیببدینراسطح5نوآوری،برایآلتشولر•

6

ح 
سط

1)

ایحاد 
بهبودی 

ساده در یک 
یسیستم فن ح 

سط
2)

اختراعی که
نتیجه رفع
یک تضاد 
تکنیکی 

.است

ح 
سط

3)

اختراعی که 
رف نتیجه برط
کردن یک 
کی تضاد فیزی

.است

ح 
سط

4)

یک فناوری 
جدید ایجاد 

می شود که در 
بردارنده راه 

حلی اساسی 
.است

ح 
سط

5)

کشف یک 
پدیده نو
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قانون ایده آلی. 3

کهددارتمایلخود،حیاتدورهطولدرفنی،سیستمهرمی گویدآلیایدهقانون•

.اشدبآلایدهدیگربیانیبهومؤثرساده،اطمینان،قابلممکن،حدآخرینتا

7

افزایش تعداد 
مکارکردهای سیست

ن انتقال بیشتری
تعداد کارکردهای 
ممکن به جزء یا 

عضو کاری که عمل
نهای سیستم را 

.انجام می دهد

انتقال برخی 
م کارکردهای سیست

تم به یک ابر سیس
و یا به محیط خارج

ر به کارگیری دیگ
منابع موجود و در 
دسترس درون و 

برون سیستم

:سیستمکردنترآلایدهبرایراه هایی•
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تضادها. 4

یکردپارامتریاوویژگییکبهبوددرسعیماکهمی افتداتفاقزمانیتضاد،•

یژگیویاپارامتریکتضعیفموجبحالعیندروباشیمداشتهفنیسیستم

سازشیاجویانهمصالحهحلراهیکاغلب،حالت هاییچنیندر.شویمدیگر

.می گیردقرارتوجهموردطلبانه

اندازه،وزن،همچوندارد؛متعددیپارامترهایوویژگی هافنی،سیستمیک•

.ی کندمتشریحرافنیسیستمفیزیکیوضعیتویژگی ها،این...ورنگشکل،

یتضادهاتعریفبهپارامترهااین،می شودحلتکنیکیمساله هایکهزمانی

.می کندکمکمساله،درموجودتکنیکی
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فنیسیستم های تکامل . 5

:تاسکردهتبیینذیل،شرحبهرافنیسیستم هایتکاملالگوی8آلتشولر•

9

چرخه عمر

پویاسازی

چرخه تکثیر
حرکت از سطح 

کالن به خرد

هماهنگی

بزرگ تر و 
کوچک تر شدن

توسعه غیر 
یکنواخت اجزا

ان جایگزینی انس
با ماشین
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TRIZابزارهای اصلی 

اصلها(الف•

.دارندامناصول،می گیردقراراستفادهموردتکنیکیتضادهایبرغلبهباکهابزارهایی•

. دهندمیارایهفنیسیستمیکدرونخاص،اقدامیکانجامبرایراپیشنهادییاصل ها،•

ومتعددحل هایراهتامی کنندکمکمابههستندTRIZبارابطهدرکهاصلی40

هبعملدرراآنهاوکنیمتولیدروی مانپیشمختلفمساله هایحلبرایرامتنوعی

.گیریمکار
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TRIZابزارهای اصلی 

استانداردها(ب•

وسازینوبازسازیوترکیببرایهستندیافته ایساختارقانون هایاستانداردها،•

مهارتوتجربهکسبواستانداردهردرکویادگیریباریکبافنی،سیستم های

سیاربمساله هایتامی کنندکمکمابهاستانداردهاعمل،درآنهاکارگیریبهدر

:استانداردهاکردکاردو.کنیمحلبتوانیمنیزراپیچیده

.بسازیمردنکترکیبباراجدیدسیستمیکیاببخشیمبهبودراموجودسیستم•

ینا.هستندمسالهازگرافیکیمدلیکترسیمروشکارآمدتریناستانداردها•

.می شودنامیده(S-Field)اثر-شیمدل،
11www.mshojaie.com



استانداردها( ب

:استکردهبندیطبقهاصلیگروه5دررااستاندارد72آلشتولر•

12

اثر-ساختن یا ترکیب یک مدل شی• :دستهاول

اثر-بهبود و توسعه یک مدل شی• :دستهدوم

گذار از سیستم پایه به ابر سیستم و یا به سطح خرد• :دستهسوم

اندازه گیری یا کشف هر چیزی درون یک سیستم فنی• :دستهچهارم

م فنیتشریح چگونگی ورود یک شی یا میدان به یک سیست• :دستهپنجم

www.mshojaie.com



ARIZ(الگوریتم حل مسایل ابداعی)

•ARIZدرتحلیلمحوریابزارTRIZشکلمتوالیگام هایازابزاراین.است

: شودمیفراهمپیچیدهمساله هایبرایحلراهتولیدامکانآن،وسیلهکهگرفته
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ARIZ(الگوریتم حل مسایل ابداعی)

14

تحلیل مساله• (1گام 

مدل مسالهتحلیل • (2گام 

(IF)فرموله کردن نتیجه نهایی ایده آل • (3گام 

از اشیا و منابع میدانی بیرونیاستفاده • (4گام 

استفاده از بانک های اطالعاتی• (5گام 

مساله و یا فرموله کردن مجدد آنتغییر • (6گام 

.تحلیل روش هایی که تضاد فیزیکی را رفع می کنند• (7گام 

پیاده سازی راه حل یافت شده• (8گام 

.تحلیل گام هایی که منجر به رسیدن به راحل شده اند• (9گام 
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تقسیم( 1اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد3عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

کنیدتقسیمهمازمستقلوجدااجزایبهراجسم.

(.شوددمونتاژومونتاژراحتیبهبتوانیدتا)کنیدقطعهقطعهراجسم

دهیدافزایشراجسمبودنقطعهقطعهمیزانودرجه.
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اقتباس( 2اصل 

40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

بهاصلاین؛می باشد5عدداصل

:می شوداعمالزیرطریق

ازرا«مزاحم»مشخصهیابخش

.کنیداقتباسجسم

رنظموردمشخصهیاالزمقطعهفقط

.کنیداقتباسجسمازاز
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کیفیت موضعی( 3اصل 

اعمالزیرطریقبهاصلاین؛می باشد12عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شود

ونهچندگوناهمگنساختاربهبیرونیمحیطیاجسمیکیکسانوهمگنساختارتغییر

دهندانجامرامختلفیوظایفوکارکردهابایدجسم،یکمختلفاجزای.

استترمطلوبعملیاتشانجامبرایکهگیردقرارشرایطدربایدجسمازقسمتهر.
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سازینامتقارن ( 4اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد24عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

کنیدجایگزینآننامتقارنشکلوفرمباراجسممتقارنشکلوفرم.

کنیدبیشترراآنتقارنعدمدرجهاست،متقارننااکنونهمجسماگر.

18www.mshojaie.com



ادغام( 5اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد33عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

انددهشگرفتهنظردرپیدرپیعملیاتانجامبرایاجسامی کهیامشابهاجسام

.کنیدادغامهمبامکانیصورتبهرا

کنیدترکیبهمبازمانیصورتبهراپیاپییامشابهعملیات.
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چندکارگی( 6اصل 

40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

بهاصلاین؛می باشد20عدداصل

:می شوداعمالزیرطریق

کارکردهایمی توانیدجسمیک

اجزایبنابراینباشد؛داشتهمتنوعی

.می شوندحذفدیگر

20www.mshojaie.com



آشیانه دادن( 7اصل 

34عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمالزیرطریقبهاصلاین؛می باشد

آن.می شوددادهقراردیگرجسمدرونجسمی

کاراینو می رودسومیجسمدرونبههمجسم

.می یابدادامه

درونبهسوراخیاحفرهیکدرون ازجسمی

.می رود دیگرجسمی
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جبران وزن( 8اصل 

طریقبهاصلاین؛می باشد32عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمالزیر

دهباالبرننیرویدارایکهدیگریجسمبهآندادناتصالباراجسموزن
.کنیدجبراناست،

طمحیازکههیدرودینامیکییاآیرودینامیکینیروی هایباراجسموزن
.کنیدجبران،می شودتأمیناطراف
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واکسیناسیون( 9اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد39عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

خنثیلعمیاآنباپیشاپیشمقابله،می کندواردتنشجسمبهکاریانجاماگر

.دهیدانجامقبلازرااشکننده
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اقدام مقدماتی( 10اصل 

اعمالزیرطریقبهاصلاین؛می باشد2عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شود

یدببینتدارکپیشازنسبی،یاکملطوربهرایافتنتغییربهجسمنیازهای.

شوندعملواردممکنجایترینمطلوبازبالفاصلهکهبچینیدطوریقبلازرااجسام.
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راه نجات( 11اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد29عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

شرایطابمتناسبفوریتیاقداماتکردنفراهمپیشازباراکماطمینانقابلیت

.کنیدجبرانخطر،
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هم سطح سازی( 12اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد37عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

نباشدنیازمجسبردنپایینیاباالترینبهکهدهیدتغییرنحویبهراکارشرایط.
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تغییر جهت( 13اصل 

10عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمالزیرطریقبهاصلاین؛می باشد

ألهمسشرایطتوسطکهکاریمستقیمانجامجایبه

مثل)کنیداجراراآنمخالفعملاست،شدهتحمیل

(کردنگرمجایبهکردنسرد

کنیدتهوسرراجسم.

ساکنرااطرافمحیطیاجسممتحرکبخش های

.نماییدمتحرکراساکنقسمت هایوکنید
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انحنا دادن( 14اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد21عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

وانحنادارسطح هایباراصافسطوحخمیده،اجزایباراخطیقسمت های

.کنیدجایگزینکرویاشکالبارامکعبیشکل های

کنیداستفادهمارپیچ هاوتوپ هاغلتک ها،از.

زاگریزنیرویازکنید؛خطیحرکت هایجایگزینراچرخشیودوارحرکت های

.بگیریدبهرهمرکز
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پویایی( 15اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد6عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

درهکشوندتعریفایگونهبهبایدآن،اطرافمحیطیاجسمیکمشخصه های

.باشندداشتهبهینهعملکردکار،ازمرحلههر

ضتعویقابلدرسعی.کنیدمتحرکراآناست،حرکتقابلغیرجسمی،اگر

.باشیدداشتهجسمهمانشدن

خودقعیتموهم،بامرتبطنحویبهبتوانندکهکنیدتفکیکاجزاییبهراجسم

.دهندتغییررا
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کمی بیشتر، کمی کمتر( 16اصل 

اصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد16عدد

:می شوداعمال

دلخواهاثریک%100بهیافتندستاگر

ازکمتریاوآنازبیشبهاست،دشوار

.یابیددستاصلیمقدار
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حرکت به بعدی جدید( 17اصل 

اعمالزیرطریقبهاصلاین؛می باشد19عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شود

بعدیسهرابعدی هادو.دهیدتغییربعدیدوبهرااجسامبعدیتکجایگیرییاحرکت

.دهیدادامهراافزایشاینوکنید

گیریدکاربهرااجسامسطحیچندوایالیهچندچیدمانوترکیب.

دهیداستقراردیگرشسمتدرراآنگیریقرارمحلیاجسم.

کنیدفکراستنظرمدکهسطحیمقابلجهتازاستفادهبه.

بیندازیدجسمپشتجهتیاکناریسطوحرویبرراتصویرها.
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لرزش مکانیکی( 18اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد8عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

کنیداستفادهنوساناز.

هیددافزایشصوتفرکانسحدتاراآنفرکانساست،نوسانحالدرجسماگر.

بریدکاربهراتشدیدفرکانس.

کنیدجایگزینپیزوارتعاشبارامکانیکیلرزش های.

بریدکاربههمباهمراهراالکترومغناطیسیمیدانوفراصوتارتعاش های.
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عمل تناوبی ( 19اصل 

7عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمالزیرطریقبهاصلاین؛می باشد

ربهضتناوب،باراآنکار،یکمستمرانجامجایبه

.دهیدانجاممکثیا

می شودانجامتناوبیحاضرحالدرکاریاگر،

.دهیدتغییررافرکانسش

شتربیکنش هایتأمینبرایضربه هابینمکثاز

.بگیریدبهره
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تداوم کار مفید ( 20اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد40عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال
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باومرمستطوربهبایدجسم،قطعه هایتمام.برسانیدانجامبهوقفهبدونراکار

.باشندکارحالدرظرفیتتمام

کنیدحذفراواسطهوزایدحرکت های.

کنیدبرگشتورفتحرکتجایگزینراچرخیودورانیحرکت. www.mshojaie.com



حمله سریع ( 21اصل 

زیرطریقبهاصلاین؛می باشد35عدداصل40میاندراصلاینکاربردیرتبه•

:می شوداعمال

دهیدانجامزیادبسیارسرعتباراخطرناکوبارزیانکارهای.
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پایان
اباتشکرازتوجهشم
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