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 ای سزػت تخطیذى در کارّای رایاًِ در جْت کسة هْارت در تایپ سزیغ

 

 : خالصه طرح

ًَیسی سزیغ ٍ تذٍى غلط اهالئی اهز تسیار هْوی توَد سیوزا    ، هْارت هاضیيزیزهاضیي تحٍ در رٍسگار تایپ تا  ای رایاًِپیص اس ػصز تایپ 

ّوِ هوا توِ آى   ًیش ایپ سزیغ فارسی هْارتی است کِ اهزٍسُ ت .ضذ تِ آساًی رفغ کزد ّا را پس اس تایپ ًوی در تایپ تا هاضیي تحزیز غلط

کواری   لوَاسم دُ اًگطتی ٍ سزػت در آى یکوی اس   تایپ ا گزفتِ اًذ، هْارتتقزیثا رایاًِ ّا جای قلن ٍ کاغذ ر ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ ًیاسهٌذین

تزداری  سزػت تایپ تِ ٌّگام یادداضت .اًذاسد را در کار ٍ تحصیل ٍ ارتثاطات جلَ هی هاافشایص سزػت تایپ  .است داًطجَیاىتسیاری اس 

دّوذ توا توذٍى ًگواُ کوزدى توِ       هیرا اهکاى  ها ایيایپ دُ اًگطتی هْارتی است کِ تِ ت .ّن اّویت دارد ٍ اخثار صَرت جلساتٍ تایپ 

اس ًَضتي توا قلون    گطتیاً 10در تایپ سزػت تایپ  .کٌینحزف در دقیقِ( تایپ 180تزاتز افزاد ػادی ) 5صفحِ کلیذ، تا سزػتی تیص اس 

سهاى تا دیذى یک ًَضتار هکتَب آى را تایپ کٌذ یا توا ًگواُ کوزدى     تَاًذ ّن چطن آساد است ٍ فزد هیدر ایي تایپ . ًیش تسیار تیطتز است

در اسوتفادُ   فزدتِ صَرت قاتل هالحظِ ای تْزُ ٍری ٍ  ّای تایپی خَد را ٌّگام تایپ هتَجِ ضَد ٍ تِ سزػت اصالح کٌذ غلط صفحِتِ 

ایي ًکتوِ   .. در ٍاقغ، ایي رٍش سزػت ٍارد کزدى دادُ ّا را تاال تزدُ ٍ خستگی ٍ آسیة تِ چطن را کاّص هی دّذرٍد اس رایاًِ تاالتز هی

گذراًٌوذ، اگوز توِ ضوکل      هی سیستنکٌٌذ ٍ هذت سهاى سیادی اس ٍقت خَد را پطت  کِ افزادی کِ ّز رٍس تا رایاًِ کار هی اتل تَجِ استق

 .خَاٌّذ ضذ ّای جسواًی کلیذ ٍ هاٍس استفادُ کٌٌذ دچار ػارضِ ًادرستی اس صفحِ

ِ  4در  . ایي دٍرُ کٌینی را تزگشار اًگطت دُ یپرد ٍ تاپزداس ٍُ ٍاصُ یاتکارگاُ کلتا تَجِ تِ هقذهات فَق تز آى ضذین تا  سواػتِ در   2 جلسو

تاضذ. هی (ػضَ ٍ هذرس هَسسِ ٍیزاستاراى هطْذ) سید محمد حیدری ثانیداًطکذُ ػلَم ریاضی تزگشار خَاّذ ضذ. هذرس ایي دٍرُ 

 اّذ ضذ.خَپزداس ٍرد ًیش در ایي دٍرُ آهَسش دادُاًگطتی، کلیات ٍاصُ 10ػالٍُ تز تایپ 
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