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مقدمه :

دس ؿواسُ ّای قثلی آهَختین  ،اصَل ٍ قَاًیي ػوَهی ٍجَد داسًذ كِ پایِ ٍ اػاع ًَآٍسیْای خالقاًِ
ّؼتٌذ ٍ ایي اصَل اسایِ یک پیـٌْاد ًَآٍساًِ سا تِ ؿذت آػاى هی ػاصًذ  .اگش ایي اصَل تِ دسػتی ؿٌاػایی ٍ
دػتِ تٌذی ؿًَذ هٌجش تِ خلق هحصَل یا خذهتی جذیذ هی ؿَد.
تا كٌَى  4اصل اص اصَل  44گاًِ ًَآٍسی ًظام یافتِ (تشیض) آهَصؽ دادُ ؿذُ اػت  .دس ایي ؿواسُ تِ
پٌجویي اصل اص اصَل  44گاًِ تشیض هی پشداصین .اصل اول تا ػٌَاى تفکیک یا جذاػاصی هؼشفی ؿذ ٍ اصل
پنجن تا ػٌَاى ادغام یا تشكیة اسائِ هیگشدد ؛ تا تَجِ تِ ایٌکِ ایي دٍ اصل هکول یکذیگشًذ  ،دس تشخی هَاسد
اػتفادُ اص ایي دٍ اصل تِ عَس ّوضهاى هی تَاًذ هَثشتش ػول كٌذ .

اصل پنجم  :ادغام کردن -ترکیب کردن ()Combining - Merging

ادغام كشدى سا هی تَاًین تِ یکی اص سٍؿْای ریل ایجاد كٌین :
 -1بخشهای شناخته شذه از یک سیستن  ،هحصول یا یک خذهت را تا حذ اهکاى با یکذیگر
ترکیب کنیذ.
 -2اجسام یا قسوت های هشابه را که برای انجام عولکردهای هتوالی در نظر گرفته
شذه انذ  ،به صورت هکانی با یکذیگر ترکیب کنیذ .
 -3عولیات یا خذهات هتوالی را به صورت هوازی یا به هن پیوسته طراحی کنیذ به نحوی
که هوسهانی در اجرای آنها ایجاد گردد .
تشای تَضیح كاستشدی تَدى اصل پٌجن تشیض (تشكیة كشدى ) دس كلیِ تخـْا اػن اص صٌؼت ٍ خذهات  ،هیتَاى
هثالْای ریل سا اسائِ داد :
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صنعت :

قاتلیت ایجاد ؿثکِ ای اص كاهپیَتشّا تِ هٌظَس ػَْلت دس اًتقال اعالػات ٍ ػَْلت دس تشقشاسی
استثاعات

ادغام آب پاؽ ؿیـِ ؿَی خَدسٍ تا تیغِ تشف پاک كي دس خَدسٍ
تشكیة كالُ ایوٌی تا چشاؽ سٍی آى  ،جْت كاس دس هؼادى

اػتفادُ اص كاستشیج سًگی دس پشیٌتش تشای تشكیة سًگْای هختلف
تشكیة آب گشم ٍ ػشد تَػظ ؿیشّای تشكیثی ٍ تثذیل آب ػشد ٍ گشم تِ دسجات حشاستی هتفاٍت
ػاخت ػیٌک تا لٌضّای چٌذكاسُ (دٍستیي  ،آػتیگوات ً ،ضدیک تیي )
اًَاع ؿیشّای عؼن داس (قَُْ  ،كاكائَ  ،ػؼل ٍ ) ...
اػتفادُ اص آتویَُ ّا تا تشكیثی اص هیَُ ّای هتفاٍت ( چٌذ هیَُ )
خدمت :

هحصَالت هـاتِ یا ّوؼاى هؼوَال دس كٌاس یکذیگش دس هحلی قشاس هیگیشًذكِ اًتخاب آًْا تشای
هـتشی ساحت تاؿذ ( .تشای هثال ًحَُ چیذهاى هحصَالتی هاًٌذ قَُْ فَسی ٍ كافی هیت ،ؿَیٌذُ ّا ٍ پاک
كٌٌذُ ّا )
كٌاس ّن جوغ كشدى ػاصّای هختلف هَػیقی جْت ایجاد ًَاّایی كاهلتش ٍ هتفاٍت دس اسكؼتش
قشاس گشفتي داسٍخاًِ  ،سادیَلَطی ٍ  ...داخل ٍ یا دس ًضدیکی ػاختواى پضؿکاى
ادغام ؿذى ؿشكتْا تا یکذیگش تِ هٌظَس افضایؾ ػَد ٍ كاّؾ ّضیٌِ ّا (تشای هثال ادغام خغَط َّایی
تا یکذیگش یا ادغام تاًکْا ٍ ) ....
ادغام ٍاحذّای ػاصهاًی تا ػولکشد هـاتِ دس یک هَػؼِ دس قالة یک ٍاحذ ػاصهاًی جذیذ
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کشاورزی :

پیًَذ صدى دسختاى هیَُ كِ تا ّذف افضایؾ تَاى تاسدّی دسخت ٍ تْثَد كوی ٍ كیفی هحصَل اًجام
هی ؿَد كِ تؼتِ تِ ًَع دسختاى اص سٍ ؿْای هختلف پیًَذ صًی اػتفادُ هیـَد .

اػتفادُ اص سٍؽ كـت هخلَط تِ هٌظَس كـت دٍ یا چٌذ هحصَل تِ عَس ّوضهاى دس یک صهیي
صساػی  .دس كـت هخلَط كِ تِ سٍؿْای هختلف ( سدیفی  ،دسّن ًَ ،اسی  ،تاخیشی ) اًجام هی ؿَد ،تِ
دالیل هختلف اص جولِ پَؿؾ دادى تْتش صهیي  ،سقاتت  ،ػشػت سؿذ اٍلیِ تْتش  ،هیضاى ّجَم ػلفْای ّشص تِ
ًحَ تاسصی كاّؾ یافتِ ٍ تِ عَس قاتل تَجْی اص هصشف ػلف كؾ ّا هی كاّذ  ،كِ ایي اهش هَجة افضایؾ
كیفیت ٍ ػالهت هحصَل ؿذُ ٍ تِ تثغ آى تش ػالهت اًؼاى تاثیش گزاس اػت .تشای هثال هی تَاى تِ كـت
هخلَط غالت ( رست ) ٍ تقَالت ( ؿثذس ) اؿاسُ كشد .
تکاسگیشی ٍیظگی ّای ادٍات هختلف اص جولِ گاٍ آّي  ،دیؼک  ،هالِ  ،تزس كاس  ،غلتک ٍ ...دس
دػتگاّی تِ ًام كوثیٌات ( هاؿیي هشكة )  .ایي هاؿیي ػولیات خاک ٍسصی ثاًَیِ  ،تؼغیح صهیي ٍ كاؿت
تزس سا تغَس یکٌَاخت ٍ تا یک هشحلِ حشكت تش سٍی هضسػِ اًجام هی دّذ .اػتفادُ اص ایي دػتگاُ تاػث
هیـَد تا ػالٍُ تش صشفِ جَیی دس صهاى ّ ،ضیٌِ  ،ػَخت ٍ  ، ...تِ دلیل كاّؾ تشدد تشاكتَس ٍ ادٍات اص
فـشدگی خاک ٍ تَجَد آهذى الیِ ػخت صیشیي جلَگیشی ؿَد  ( .تا تَجِ تِ ًَع هحصَل ٍ كاستشدّای
هتفاٍت  ،اًَاع هختلفی اص كوثیٌات ٍجَد داسد ).

بانک :
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دس ؿواسُ ّای قثلی ػؼی ؿذ تا تا تْشُ گیشی اص  4اصل اٍل ًَآٍسی ًظام یافتِ  ،پیـٌْاد ّایی دس صهیٌِ
حؼاتْای عشح ایشاى هغشح ؿَد  .دس ایي ؿواسُ ػؼی ؿذُ اػت تا تْشُ گیشی اص اصل پٌجن پیـٌْاد
هتفاٍتی اسائِ ؿَد .
ّواًغَس كِ هی داًین تاؿگاُ هـتشیاى ٍ ،احذی هجاصی تشای تشقشاسی استثاط تا هـتشی اػت كِ ّذف
اص ایجاد آى حفظ هـتشی ٍ افضایؾ ٍفاداسی ٍی تَػیلِ یک ساتغِ غیش هالی تا ػاصهاى اػت .

پیشنهاد یک نو آور ( با بهره گیری از اصل پنجم نوآوری نظام یافته) :

 ایجاد تاؿگاُ هـتشیاى تاًک تا ادغام چٌذ تاؿگاُ تِ ؿشح  :تاؿگاُ تاًَاى  ،تاؿگاُ كَدک ٍ ًَجَاى  ،تاؿگاُپزیشًذگاى ٍ  ، ...كِ ّش تخؾ اهتیاصات خاصی سا تِ هـتشیاى ػضَ آى تخؾ اختصاف دّذ.
باشگاي مشتزیان باوک

باشگاي باوُان

باشگاي مشتزیان َیژي

باشگاي پذیزوذگان

ایزان دخت :

کُدک :

کمک ٌشیىً کالسٍای آمُسشی کىکُر

َ ...
دختزان آفتاب :

باشگاي کُدک َ وُجُان

استفادي اس تخفیفات فزَش ،

شزکت در قزعً کشی  ،استفادي

بزگشاری جشىُاري وقاشی ،کاردستی،
خُراکی ٌا َ ...

پیگیزی امُر شعبً ای مشتزی

اس باشگاٌٍای َرسشی َ ...

تُسط مذیز حساب َ ...

وُجُان :
کارت وُجُان  ،کارت ٌای تخفیف
ایىتزوت َ...

به خزیذ کتاب،کمک ٌشیىً شٍزیً
داوشگاي َ ...
کمک ٌشیىً کالسٍای
آمُسشی کىکُر

ایزان باوُ :

به خزیذ کتاب  ،کمک ٌشیىً
جُان
شٍزیً :داوشگاي

کمک ٌشیىً تامیه لُاسم مىشل َ
سیُر آالت َ ...

کارت جُان  ،کمک ٌشیىً خزیذ
کتاب  ،حق عضُیت در کتابخاوً ،
شارژ تلفه ٌمزاي َ ...

مٍز ایزان :

استفادي اس باشگاي ٌای َرسشی

کمک ٌشیىً تحصیلی فزسوذان َ ...
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ّواًگًَِ كِ هـاّذُ هی ؿَد تا تؼییي ٍ اختصاف اهکاًاتی حؼة ًیاص ّش گشٍُ  ،هی تَاى تاؿگاّْای هتفاٍتی
اص هـتشیاى سا تـکیل دادُ ( تشای هثال  :تاؿگاُ تاًَاى  ،كَدک ٍ ًَجَاى ٍ  ، ) ...ػپغ دس هشاحل تؼذی تا ادغام ایي
تاؿگاّْا دس قالة تاؿگاُ هـتشیاى تاًک  ،هذیریت یکپارچه ای برای آى در نظر گرفت .

همکار محترم ؛

تا هشٍس دٍتاسُ ایي اصَل هی تَاى دسیافت كِ چگًَِ هی تَاى تا اػتفادُ اص آًْا اص صاٍیِ ای دیگش تِ هؼائل
هَجَد دس تاًک ًگاُ كشد  .لزا خَاّـوٌذ اػت تا تْشُ گیشی اص  5اصل ركش ؿذُ پیـٌْادّای خَد سا دس خصَف
تْثَد سٍیِ ّای هَجَد ٍ افضایؾ دس آهذّا ٍ كاّؾ ّضیٌِ ّا ی تاًک دس ًظام پیـٌْادّا ثثت ًواییذ .

دبیرخانه نظام پیشنهادها
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