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خالقیت چیه ؟
رو بگیننظرتون



تعریف خالقیت

:علمی ▪

:لغت نامه ▪

خلق چیز جدید یا ایجاد تغییرات در راستای رسیدن به هدف: من ▪



خالقیت حرفه ای
حت تبا کمترین ورودی به چیزی که دقیقا می خوای برسی و اثرات جانبی هم ▪

باشهکنترل 



مهارت های خالقیت

ایده پردازی▪

انعطاف پذیری▪

ریشه یابی مسئله▪

تعریف مسئله▪

حل مسئله▪

تفکر سیال▪

تفکر خارج از چهارچوب▪

زیبا سازی▪

درک موضوعات مختلف▪

حافظه قوی▪

تخیل▪

طنز پردازی▪

▪...



چرا نه چگونه با چرا شروع کنید▪



1چرا 

برای پیشرفت▪

متفاوت فردی که یک عمکرد را مداوم تکرار می کند و انتظار نتیجه: انیشتین ❖

استدارد، احمق 

زدندرجابرای ▪

داریمزدندرجارقبا نیاز به جلو رفتن برای و پیشرفت به دلیل وجود تورم ❖

برای از بین نرفتن▪

ا اگر می خواهید فقط به حیات خود ادامه دهید باید با سرعت پیشرفت دنی❖

.بلعیده نشویدهماهنگ باشید تا 



2چرا  بازی بی نهایت▪



افزایش خالقیت

(هوش)مهارت های ذهنی ▪

نظرزمینه ی مورد اصول نوآوری در ▪

...وداینودبلدانش تریز، اسکمپر، شئ کانونی، : ابزار خالقیت ▪



تاثیر هر کدام

قدرت ذهن

ابزار: اهرم 

اصول : ساختن 

نتیجه نوآوری 

شما



هوش

عادت های زندگی سالم▪

بازی فکری هدف دار▪

خالق بودنعادت داشتن به ▪

دانش زمینه ای▪



عادات

تنفس 
صحیح

نوشیدن به 
اندازه آب

تغذیه 
مناسب

خواب کافی

ورزش 
کردن

رابطه 
جنسی منظم

موسیقی 
گوش دادن

شاد بودن



بازی

استروپ▪

آپاستند▪

پانتومیم▪

آزمون کنجکاوی▪

پیکشنری▪

پیدا کردن تصویر یا حرف▪

بدون نقطه نوشتن▪

▪....

قرمزآبیقرمز

زردسبزآبی

قرمزسبززرد



چالش

بازیگری▪

خوانندگی▪

با دست مخالف کار کردن▪

تمرین های هماهنگی عصب و عضله▪

چشم بسته غذا خوردن▪

▪....

تعیین محدودیت زمانی▪

ایده پردازی در زمینه های خارج از تخصص▪

تولید ایده زیاد در مدت زمان کوتاه▪

چند ایده که برای یک موضوع هستند▪

چند ایده متفاوت برای یک عملکرد▪

▪....



اصول

ده گونه نوآوری▪

استراتژی های پایه کسب و کار▪

مدیریت بارش فکری▪

تشخیص ایده پیدا و پنهان▪

روش های استخراج مداوم ایده از کارمندان▪

ساخت محیط خالق▪

مالکیت فکری▪

روش انتخاب ایده▪

فرضیه رشد ارزش▪



ده گونه نوآوری

سود▪

شبکه▪

ساختار▪

فرآیند▪

عملکرد محصول▪

سیستم محصول▪

خدمت▪

کانال▪

برند▪

مشارکت مشتری▪



ابزار

تریز❑

داینودبلاسکمپر                                    ▪

نقشه ذهنی                                دلفی▪

بارش فکری                              بارش فکری معکوس▪

خالق                                شش کالهتوهم ▪

شئ کانونی                               شش کفش▪



TRIZ



TRIZ

▪теория решения изобретательских задач

▪theory of inventive problem solving = TIPS

نظریه حل خالقانه مسئله▪



تاریخچه

(1998-1926)گرینچ آلتشولر ▪

از شوروی سابقتاشکنتمتولد ▪

(جنگ جهانی دوم)شروع به پایه گذاری تریز کرد 1946در سال ▪



TRIZتعریف 
ده یک دانش حرفه ای و کامل که از روی بهترین ابداعات و اختراعات ساخته ش▪

خشیمرو بهبود ببمونو ما به کمک آن می توانیم روند ایده پردازی و حل مسئله 

برابر خالقیت ما را تقویت می کند10برخی بر این باورند که یادگیری تریز تا ▪



چرا از تریز

▪Right Solution at the Right Time

▪LEVEL 1

▪TRIZ For Dummies 



مزایا

افزایش اعتماد به نفس در ایده پردازی و حل مسئله▪

(ریشه)توانایی دید اساس مسئله ▪

توانایی دیدن دقیق شرایط بدون اشتباه یا نادیده گرفتن موارد خاص▪

یاندیشیمبدقیق تر و اجزای آن دانش تفکر سیستمی تا با مرتبط سازی مسئله ▪

(چاله های اینرسی تفکر)پیدا کردن راه تشخیص راه حل و رسم و رسومات ▪

و سیستمیالگوریتمیتوانایی تفکر منطقی، ▪

توانایی دیدن اجزا با دید متفاوت▪

▪...



های ندانستنآسیب 
TRIZ

عدم درک تمام مسئله از جوانب مختلف▪

عدم توانایی حذف تاثیرات منفی▪

نگاه تک بعدی به مسئله▪

جا انداختن برخی جزئیات یا کلیات▪

ارتقاء اشتباه▪

عدم توانایی استخراج گنج برخی ایده ها▪

▪....



سطح یک

اینرسی تفکر▪

ایده آلی▪

منابع▪

تفکر سیستمی▪

روند های تکامل▪

تضاد سیستمی▪



سرفصل های 
پیشرفته

▪ISQ

▪RCA+

▪ARIZ

مدل ماده میدان▪

تریزبیو▪

راه حل استاندارد76▪

پیرایش▪

ENVمدل ▪



راه های ارتباطی

مستر ایده کاوی▪

▪09022921214

@mr.ideakavi: اینستاگرام ▪

@mrIdeakavi: تلگرام ▪

ideakavi.com@gmail.com: ایمیل ▪


