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نقش مديران و كاركنان در خالقيت و نوآوري

بايستي موفق و پيشرو هاي سازمان امروزه
ل لاا اكككا آقط

موفق ترند كه بتوانند از فرصتهاي پيش رو ، به  

وري و و ي ر ن ر و ن ير ش
گرد اورنده دكتر مجيد حسن زادهقسمت دوم

روش بهآنقطعاتكهكنندكاملراپازلي
 نمي قرار كنارهم سيستماتيك و منظم

بهترين نحو استفاده كنند و اين امر جز با افزايش  
بنا بر اين  . خالقيت و نو آوري امكان پذير نيست

قطعه يككناردرفقطهرقطعهيعنيگيرند
 با است ممكن بلكه گيرد نمي قرار بخصوص

اگر بخواهيم سازماني خالق داشته باشيم بايد 
, فرهنگ 

كس هيچشودجفتنيزديگريقطعات
شكل چهبهپازلنهاييطرحداندنمي

روش ها سبك مديريت 
,سيستم ها

 درگرو فضايي چنين در كاركردن شد خواهد
 آفرين كاروتوانمندخالقكاركنانيداشتن

, ساختار 
را طوري طراحي كنيم

بتوانند مناسب، بستري و درمحيط تا است
پيچيدهدنيايدر.بزنندنوحرفيهرروز

يم ي ر وري ر
كه با ويژگي هاي افراد خالق 

.سازگار باشد يرروز يربزور پيچيي
سايرين با رقابت در سازمانهايي ، كنوني

ب ر ز



 كه كسي .اند متفاوت خالقيت نظر از افراد    
را توانمندياحساسدارد،خالقزندگي

 فاصله انفعالي سرگرميهاي از خالق انسان
ي جهتدربانشاط و مندعالقه.گيردمي يسرقز رو

 محبت و مهر با دهد، مي پرورش خود در
راه در رانيروهايشوپذيردميراناكاميها

جهربويري
 محو قدري به .دارد مي بر گام هدفهايش

 خودخواهي براي فرصتي كه است زندگي
آ .كند ميبسيجداردكهاهدافيتحقق

  تباه بطالت به را عمر گرانبهاي ايام
كاكهداندخكندن

 و مشتاقآنكه، كالم جانوكندنميپيدا
  دارد، دائم جواني احساس .گراست هدف

دارندنيازآنبههمهكهاحساس بيكاريكهداندميخوبكند،نمـــــي
 از بيش پرداختن فراغت به گذراني وقت و

.شود ميخاطرتكدرسبباندازه

.دارند نياز آنبههمهكهاحساسي

ويررببز
  .نيست ماديات دلبسته خالق انسان

فاخر لباسهايوقيمتگــراناتومبيلهاي
خوب استممكنمجللهايخانهو

.نيستند اصل آنان براي اما باشند،
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زياد مطالعه كنيد -1

::توصيه هاي عمومي براي پرورش خالقيتتوصيه هاي عمومي براي پرورش خالقيت
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حكايت
  بلنداي بر تخم، چهار با عقابي النه كه بود بلندي كوه
  درآورد لرزه به را كوه اي زلزله روز يك .داشت قرار آن

نهازهاتخازككهشداعث هدا نهك ا

ي

پايينبه كوهدامنهازهاتخمازيكيكهشدباعث و
  پر كه رسيد اي مزرعه به تخم آن اتفاق حسب بر .بلغزد

  غريزي طور به ها خروس و مرغ.بود خروس و مرغ از
االخكاقخاااكا

 و خنديدن به كردند شروع ها خروس و مرغ
باالخره و كنندمراقبتتخماينازبايدكهدانستندمي  تواند نميهرگز خروس يكوخروسيتو«:گفتند

  را آن بنشيندو آن روي تا شد داوطلب پيري مرغ هم
.بيايددنيابهجوجهتاداردنگهگرم

يو زروسيورو وير
» بپرد
  در كه اش واقعي خانواده به همچنان عقاب اما

آرزويدروبودشدهخيرهكردندمپروازآسمان .آمدبيرونآنازعقابجوجهوشكستتخمروزيك
  طولي و يافت پرورش ها جوجه ساير مانند عقاب جوجه
يكجز چيزيكهكردباورعقابجوجهكهنكشيد

  آرزوي دروبود شده خيره كردندميپروازآسمان
  رويايش از عقاب كه موقع هر .برد مي سر به پرواز
 به تو روياي كه گفتند مي او به گفت مي سخن

قت داككقانددنق ك چ
دوست را اشخانوادهوزندگياو.نيستخروسجوجه
  از بيش تو كه زد مي فرياد او درون از چيزي اما داشت

بازيمزرعهدرداشتكهروزيكاينكهتا.هستياين

  .كرد باوركمكم هم عقابوپيونددنميحقيقت
  يك مانند و نكرد فكر پرواز به ديگر او مدتي از بعد

زيزررروزيييين  زندگي ها سال از بعد و داد ادامه زندگي به خروس ب
  مي اوج آسمان در كه شد عقاب چند متوجه كرد مي

.كردند مي پرواز و گرفتند
دآهعقاب مهممنكاشاي«:گفتوكش

.رفتدنياازخروسي،

تو هماني كه مي انديشي، هرگاه به اين 
روياهايت دنبال به عقابي يك تو كه انديشيدي ميهم منكاشاي«:گفتوكشيدآهيعقاب

»كنم پرواز ها آن مانند توانستم
انديشيدي كه تو يك عقابي به دنبال روياهايت  

برو و به حرفهاي مرغ و خروس ها فكر نكن



فرهنگ سازمان يا سازمان فرهنگي
نفــــره در شــــركتي9بيــــل در يــــك گــــروه

پس از آزمايش . درسانفرانسيسكو مشغول به كار بود
خون مشـخص شـده بـود كـه او بـه بيمـاري ايـدز

مرد ديگري بسيار . يك خانم باردار نگران كودك خود بود 
عصباني بود او احساس مي كرد كه بيل مي بايست پس از 
مشخص شدن عالئم بيماري ديگـران را آگـاه مـي نمـوده      ز ي ري بي ب و و ب ص ون

مبتالست ولي به هيچ يك از همكاران خـود نگفتـه   
وي هنگامي كه براي اولين بـار در بيمارسـتان   . بود

مـدير بـا را خـود وضـع گرفـت تصميم شد بستري

و م ي آ را ران ي ري بيم م ال ن ص
( است زيرا تماس هاي زيادي بـين آنهـا برقـرار مـي شـد      

براي مثال امكان داشت آنها در شب نشيني از يـك ليـوان   
كنند ساي)استفاده كه د ك ثابت به تج اين فته ويه بستري شد تصميم گرفـت وضـع خـود را بـا مـدير

مـدير  شـركت نيـز وضـع     . شركت در ميان بگذارد 
. بيل را به آگاهي همكاران رسانيد 

ه نك ا از ش ن ن ا از ش ال ن چند

رويهم رفته اين تجربه ثابت كرد كه ساير ) .استفاده كنند
افـراد تشـويق   . افراد گروه به اين بيماري مبتال  نشده انـد  

شدند بدون ترس از انتقاد ، نـوع احساسـات خـود را ابـراز     
اك ا ا ا گ ن ا نا ا ا ا چندين سال پـيش از ايـن ، يعنـي پـيش از اينكـه

بيماري بيل مشخص شـود ، شـركت يـك آمـوزش     
. اجباري در زمينه ي بيماري ايدز به افراد داده بـود 

ا گ ا ك ا ا خ ا

پس از اجراي برنامه اين نوع گردهمـايي هـا پايـان    .كنند
يافت ، اگرچه يكي از همكاران از بابت اينكه پـيش از ايـن   
آگاه نشده است خشمگين بود و ناگزير شد براي آزمـايش  

پس از تشخيص ايـن بيمـاري يـك بـار ديگـر ايـن
برنامه آموزشي اجرا شد و در اين نوبـت يـك مـورد    

نخسـتين گـام.واقعي ، و نه فرضي ، به اجرا درآمد

. خون به بيمارستان مراجعه كند 

در اين آموزش مربـوط بـه شـيوه ي برقـرار كـردن
افـراد بـا يـك فـرد هماهنـگ      . ارتباط بين افراد بود

عكننده تماس مي گرفتند و در برابر ايـن خبـر نـوع ي
. واكنش خود را نشان مي دادند 



براي كاركنان گام بعدي اين بـود كـه حجـم كـار را     
مديران شركتگـروه از بيـل حمايـت    . چگونه بين خود توزيع كنند

كرد و تا زماني كه مي توانست در شركت حاضر شود
بقيه اعضـاي  . مقداري از بار كاري را بر عهده گرفت 

گروه كار اضافي مي كردند و به او اجازه مي دادند به

رسالت شـركت
را بــدين گونــه 
بيان نموده اند

بـه گفتـه ي.هنگام ضرورت در خانه استراحت كند
اعضاي گروه تا روز مرگ بـا  : مدير بهداشت كاركنان 

وي همكاري كردند و به صـورت گروهـي در مراسـم

و ن بي
همه ي ما مي خواهيم شركتي داشته باشـيم كـه   « 

. افراد به آن مباهات نمايند و به آن متعهـد باشـند   
ت ص ف ان كن كا ي ه هم ه ب ه ك د باش ط مح م ر ر ي رو ور ب و ر ري وي

مشاهده اين وضع باور . خاكسپاري مشاركت نمودند 
كردني نبود و فرآيند گوياي اين بود كـه شـركت بـا    

وست وب ند توان وه گ

محيطي باشـد كـه بـه همـه ي كاركنـان فرصـت       
آنها بتواننـد آمـوزش   . مشاركت در امور داده شود

. ببينند، رشد كنند و بر مبناي ارزش پيشرفت كنند
، نماينـد احتـرام احسـاس افـراد خـواهيم مي ما .گروهي توانمند روبروست

تجربه ي بيل بازتابي از فلسفه و فرهنگ اين شركت 
اين شركت خود را متعهد به كاركنان مي داند . است

گ ان ان ا ئ اا ا

ما مي خـواهيم افـراد احسـاس احتـرام نماينـد ،      
رفتاري منصفانه با آنها بشود ، حرفهايشان را بزنند 
و در امور مشاركت كننـد و فراتـر اينكـه مـا مـي      
خواهيم در سايه ي انجام شدن كارها و وجود روابط  مـا در واحـد:معاون رئيس منابع انساني مي گويد. 

مبنـي بـر اينكـه     منابع انساني چشم انـدازي داريـم  
زنــدگي افــراد درســت بــه انــدازه ي كيفيــت 

ب رو وجو و ر ن م ج ي ي ر يم و
صميمي افراد احساس رضايت نمايند، داراي زندگي 
حرفه اي و شخصيت متوازن شوند،كاري با نشـاط و  

»فرح انگيز داشته باشند ب.داردمحصول اهميت يز رح
با تشكر از آقاي راحتي از ستاد دانشگاه



عباسبهتومانهزار200آلمانيمهمانانبرگشتموقع  عباس بهتومانهزار 2 آلمانيمهمانانبرگشتموقعگا
 و بود زياد عباس براي زمان آن در پول اين .دادند هديه

 كار و كسب براي راه بهترين كه انداخت فكر اين به را او
  صفا باروستاييك در گردشگرانازپذيراييمي تواند

 برزگرعباس
  تبديل در روستايي يك ابتكار

گردشگري قطب به روستايش
انشكشال9 وا ييي ير نزپ ر ييرر برو

 سال نه از كه طوري .كرد كار به شروع بنابراين .باشد
 بزم روستاي به خارجي گردشگر هزار 18 امروز تا پيش

 عنوان بههمعباس و آمده اندفارسبواناتمنطقهدر

دوباراني شبيكدرپيشسال9
 راه در آلماني سوار موتور گردشگر
 يك در بتوانند اينكه براي و ماندند
نجاي هانندهاشا

 كرد تالش اش خانواده همراه روستايي ساده كارگر يك عباس
ششا ااخ اخخاا كذ

نمسس
  لوح 126توانسته گردشگريصنعتدربرتركارآفرين
  تومان هزار سه روزي از اش روزانه درآمد و بگيرد سپاس

 كشور 28بهساله 35 عباس.برسدتومانميليون6به

بهبرسانند صبحبهراشبامنجاي
  .بردند پناه روستايي يك خانه

 كندپذيرايي خوبيبهخارجيمهمانانازخودششيوهبه تا
 چيز روستايي غذاي و آتشي چاي جز به و بود محقر آنها كلبه

 او امكانات و بودند خارجي عباس مهمانان.نداشتند ديگري
اا اادگاندكذ ادذ زندگاخان

 او كوچكدختر دو نيلوفروزهراكردسفردنيا
 هم كنون تا و شده اند معرفي ايراني راهنمايان كوچكترين
 4 و 2 شبكه تايلند، روسيه، آلمان، تلويزيوني شبكه هاي

زندگيو عباسخانوادهپذيراييسادگياندك،پذيراييبراي
 دو حداكثري رضايت هوا و آب خوش روستاي در يكروزه
 گروه يك بعد ماه سه كه آنقدر كرد جلب را آلماني مهمان
ههفت شنهادبهآلماننف اسخانهبهدوستانشانپ فتندع

 در گردشگريرونق موضوع بامستنديفيلمهايايران
.كرده اند پخش بوانات بزم روستاي

 گردشگر هزار چند به نفر هفت از من مهمانان آرام آرام
گا12اخااكخا .رفتندعباس خانهبهدوستانشانپيشنهادبهآلمانينفرههفت

  كه آتشي چاي و پختك دم همان با تا خواستند آنها
  عباس روستايي خانه در بودند كرده تعريف دوستانشان

مناطقبتوانندتاشدآنهاراهنمايعباسصبح.شوندپذيرايي

 ديگر حمام12 ام خانه حماميكبهورسيدخارجي
 گردشگر هزار چند تا االن مي توانم كه جايي تا شد اضافه

  منطقه در نفر هزار پنج براي و بدهم اسكان روستا در را
اانات كاشتغال مناطقبتوانندتاشدآنهاراهنمايعباسصبح.شوندپذيرايي

.ببينند را فارس بوانات شهر بزم روستاي طبيعي و ديدني
.كنماشتغالزاييبوانات



 روستا ارتفاعات در عشايري هتل يك تا دارد قصد برزگر عباس
:مي گويد او .كند بنا
كاراين.شد خواهدايراناقامتيمراكزگرانترينازيكيهتلاين
واصالتكه فهميدهاو.مي دهمانجامعشايريايلكمكبا را

 و است ارزش با بسيار روستايي خانواده چارچوب و غذا نوع
هموحفظ را ارزشهاهمديگرانبهآنمعرفيراهازمي توان

.كردزايياشتغالودرآمدزاييديگرنوخودبراي
 به گردشگران با برخورد در را تجربياتش همه كه مي گويد او

 از پذيرايي راه بهترين كه شدم متوجه من است آورده دست
ااااااا آ آنهابهمصنوعينبايد.اوستبادرسترفتارخارجيمهمان

 اما نمي شود متوجه را شما زبان كه است درست .بگوييد خوشامد
 گردشگر .ايد كرده پذيرايي منظوري چه براي او از كه مي فهمد

افقطخا اششتاخ بهداشتيچيز همهشود،توجهاوبهمي خواهدفقطخارجي
 را او جيب مي خواهيد كه نكند احساس و نشنود دروغ باشد،
 از آنها تا شده باعث گفتار و رفتار در سادگي اين .كنيد خالي
دزگندلذتتازندگ اناشكل:گ ان ا ايرانيانما مشكل:مي گويدبرزگر.ببرندلذتروستاييزندگي
 در .كنند ريزي برنامه ما براي ديگران تا مي نشينيم كه است اين

 و ذوق كمي با راحتي به مي توانند ما كشور جوانان كه حالي
باشندداشتهخوبدرآمدخودشانهمكهكنندكاريسليقه باشندداشته خوبيدرآمدخودشانهمكهكنندكاريسليقه

 ببرند سود آنها كنار از ديگران هم



لطيفه مديريتي
براي اينكه تشخيص دهيد كارمندان جديد ،بهتر است در كدام بخش به كار بگماريد، مي توانيد

:به ترتيب زير عمل كنيد

 6آنها را ترك كنيد و بعد از .عدد آجر در اتاقي بگذاريد و كارمندان جديد را به آن اتاق هدايت نماييد400
:سپس موقعيت ها را تجزيه و تحليل كنيد. ساعت بازگرديد

.اگر دارند آجرها را مي شمرند، آنها را در بخش حسابداري بگذاريد  *
.دارند آجرها را مي شمرند، آنها را در بخش مميزي بگذاريد) براي بار دوم(اگر از نو   *
.اگر همه اتاق را با آجرها آشفته كرده اند، آنها را در بخش مهندسي بگذاريد  *

گ آ آ گ .اگر آجرها را به طرزي فوق العاده مرتب كرده اند، آنها را در بخش برنامه ريزي بگذاريد  *
.اگر آجرها را به يكديگر پرتاب مي كنند، آنها را در بخش اداري بگذاريد  *
.اگر آجرها را تكه تكه كرده اند، آنها را در قسمت فناوري اطالعات بگذاريد  *

گذا ان ان ن ق ا ا آن ان نش كا اگ ..اگر بيكار نشسته اند، آنها را در قسمت نيروي انساني بگذاريد  *
اگر سعي مي كنند آجرها تركيب هاي مختلفي داشته باشند و مدام جستجوي بيشتري مي كنند و هنوز   *

.يك آجر هم تكان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذاريد
د* گذا ا ازا ت ق د ا آنها اند د ك ك ت ا اتاق اگ .اگر اتاق را ترك كرده اند، آنها را در قسمت بازاريابي بگذاريد  *
.اگر به بيرون پنچره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ريزي استراتژيك بگذاريد  *
اگر بدون هيچ نشانه اي از تكان خوردن آجرها با يكديگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبريك بگوييد   *

قسمت در را آنها دهيدو قرار .قرار دهيد............و آنها را در قسمت



آرام آرام خواهيد مردآرام آرام خواهيد مرد
اگر كتاب نخوانيد،اگر سفر نكنيد،

. اگر آنچه مي كنيد ارزيابي نكنيد
اگر به صداهاي زندگي گوش ندهيد،

مردمردآرام آرام خواهيد آرام آرام خواهيد 
نفس“كهوقت بكشيد”عزت را خود خود را بكشيدعزت نفسكهوقتي

و وقتي كه به ديگران امكان ندهيد كه به شما كمك كنند

آرام آرام خواهيد مردآرام آرام خواهيد مرد
اگر بنده عادت هاي خود شويد،

...و هر روز بر همان مسيرهايي كه پيوسته مي رويد، برويد بروي روي ي پيو يي ير ن بر روز ر و
اگر مسير خود را عوض نكنيد،

اگر لباس هايي به رنگ هاي مختلف نپوشيد
نكنيد صحبت شناسيد نم كه كسان با و با كساني كه نمي شناسيد صحبت نكنيدو



د د اه خ ا آ ا دآ د اه خ ا آ ا آرام آرام خواهيد مردآرام آرام خواهيد مردآ
.وقتي كه از كارتان راضي نيستيد يا از عشق خود گله داريد، و قصد نداريد كه زندگي تان را تغيير دهيد

آ بي خطر است نرويد-اگر خطر نكنيد و به دنبال آنچه كه در مقابل نامطمئن هاگ
اگر به دنبال روياي خود نرويد، 
اگر به خودتان اجازه ندهيد كه
حداقل براي يك بار هم كه شده

!از  نصيحت هاي قابل درك فرار كنيد 

امروز زندگي كردن را آغاز كنيد
امروز دل را به دريا بزنيد

كاري انجام دهيد
خودتان اجازه ندهيد كه آرام آرام بميريدبه 
باشيدفراموش نكنيد كه همواره با نشاطو 



alireza

!خدايا
دريك روز خوب 

دريك حال خوب
ا ز ك د

:همه به شما ميگويند
روز خوبي داشته باشيد

:ولي من به شما مي گويم 
روز خوبي را براي خودتان خلق

خنديدن يك نيايش است
انسان هاي خندان و شاد به 

ند ت ه ش خداوند

M s

a e a

MH

دريك صبح زيبا
سپاس مي گويمت

!به آنچه كه دادي تشكر
!به آنچه كه ندادي تفكر
!به آنچه كه گرفتي تذكر

!كنيد 
به فكر اومدن روزهاي خوب 

… نباشيد؛ آنها نخواهند آمد 
به فكر ساختن باشيد؛ روزهاي

خداوند شبيه ترند
اگر بتواني بخندي، آموخته اي 

كه چگونه نيايش كني
هنگامي كه هر سلول بدن تو 
از وجودت بافت ه بخندد، ر ي ر چ ب

:كه
!داده ات نعمت

!نداده ات حكمت
!و گرفته ات عبرت است

. ساختخوب را بايد
كنم بهترين معمار روز آرزو مي

هاي قشنگ زندگيتون باشين

بخندد، هر بافت وجودت از
شادي بلرزد، به آرامشي عظيم 

!دست مي يابي
بگذار خنده ات خنده اي از ته 

باشد دل يا رب آنچه خير است در تقدير
و آنچه شر است از من و ! ما كن

آمين!دوستانم جدا كن

.  دل باشد

ا ا
MH alireza

!چقدر كوچكند
....آنانكه به خود مغرورند 

چرا كه نمي دانند بعد از بازي 
ن شط

مهم نيست كف پاتو شستي يا
نه؟؟

حتي مهم نيست كف پات   
...نرمه يا زبر

M s  زندگى پر از زيباييست
..  فقط يك تفكر مثبت

يك ذهنى باز 
ا آ ل ك ...شطرنج

ه  ــشاه و سرباز همه در يك جعب
ند گ ا ق

:اين مهمه كهاما
زندگي كسي ردوقتي از
ميشي،

ردپاي قشنگي ازخودت به  
گذا گا ا

يك دلى آرام
و يك حس قشنگ براى درك آن 

...كافيست

يادگار بگذاري....قرار ميگيرند



آن ق دق يخ ا ت از كه كاشان عل ت فعال ن ت نخ اثالدين دغ ش نخستين فعاليت علمي كاشاني كه از تـاريخ دقيـق آن   ج
قمري، در  808ذيحجه ي  12آگاهيم، رصد خسوف در 

غياث الدين نخستين اثر علمي خود را در . كاشان است
8ضا21ش ال2ق9

  جمشيدغياث الدين
 قمري 832-790( كاشاني

  )ميالدي 1388-1429/
تت د داز سال  2قمري، يعني 809رمضان 21همين شهر و درا

. پس از مرگ تيمور و فرو نشسـتن فتنـه ي او، نوشـت   
قمري هنـوز در كاشـان بـود و     813چهار سال بعد در 

 و حساب دانزبردست ترين
  برجسته ي رياضي دان آخرين
  بزرگ ترين از و اسالمي دوره ي

يخ تا انمفاخ اي
  انجام قديمي روش هاي تصحيح و تكميل به وي

  جديد روش هاي و پرداخت حساب اصلي عمل چهار
ت اعآنهاااد داخت اقدك

رســـاله ي مختصـــري بـــه فارســـي دربـــاره ي علـــم  
قمـري كتـاب    816در . نوشـت ) كيهان شناسـي (هيأت

نجومي مهم خود يعني زيج خاقاني را به فارسي نوشت 

ايرانمفاخرتاريخ

واقع، در.كرداختراعآن هابرايساده تري و
  چهار انجام كنوني روش هاي مخترع بايد را كاشاني

  )تقسيم و ضرب ويژه به ( حساب اصلي عمل
اللقا ا شكفغ

قمـري بـه همـراه     824بـه احتمـال قـوي در    كاشاني
همكـار غيـاث الـدين در كاشـان و     (معين الدين كاشاني

از كاشان به سمرقند رفت و چنان كـه خـود   )سمرقند پزشكيفرزندغياث الدين،بهملقبجمشيد.دانست
  قمري 790 سال حدود مسعود نام به كاشاني

.گشودجهانبهچشمكاشاندر،)ميالدي1388(

و)ر ن چ و ر ر ب ن ز
در نامه  هايش كم و بيش اشـاره كـرده، در پـي ريـزي     

از همـان  . رصدخانه ي سمرقند نقش اصلي را ايفا نمود
ان پاي ا ت و د گزيدن ب آنجا ياست به ا وي ، كا آغاز اوج با همزماندرستويجوانيوكودكيدوران

 وجود با .بود ايران به تيمور وحشيانه ي يورش هاي
آموختنازهرگزنيزشرايطهميندرجمشيداين،

آغاِز كار، وي را به رياست آن جا برگزيدنـد و تـا پايـان    
وي . عمر به نسـبت كوتـاه خـود در همـين مقـام بـود      

قمـري   832رمضـان   19سرانجام صبح روز چهارشنبه 
ا ئ22ا ق1429ژ ش ال ننن

ميالدي بيرون شهر سمرقند و 1429ژوئن22برابر با .نشد غافل مختلف علوم
.در محل رصدخانه درگذشت



فعاليت هاي علمي   .درجه يك جِيب محاسبه ي -5
  چهار انجام قديمي روش هاي تصحيح و تكميل-6

  در . آن ها براي جديدي روش هاي اختراع و اصلي عمل
داكاشاناق عا اخت نش اكن ان

غياث الدين كاشاني

)اعشاري(اختراع كسرهاي دهگاني -1

حل2 و م چها تا اول جهي د معادالت دستهبندي

  انجام كنونيروش هاي مخترعبايدراكاشانيواقع،
 )تقسيم و ضرب ويژه به  ( حساب اصلي عمل چهار

.دانست دسته بندي معادالت درجه ي اول تا چهارم و حل -2
عددي معادالت درجه ي چهارم و باالتر 

اا3 ك ق ا 15ا

  عدد اُمnريشه ي كردن پيدا كنوني روش اختراع-7
 .دلخواه

150را با دقتي كه تا  p، عدد. pمحاسبه ي عدد -3
)دوم ريشه ي( جذر كردن پيدا كنوني روش اختراع-8.سال پس از وي بي نظير ماند محاسبه كرده است

كتاب مفتاح.نگارش مهم ترين كتاب درباره ي حساب -4
الحساب كاشاني مهم ترين و مفصل ترين اثر درباره ي  

.رياضيات عملي و حساب در دوره ي اسالمي است

رصدي ابزار يك ساخت-9

نيزراخاقانيزيجكاشاني.ايلخانيزيجتصحيح-10 ي   نيز راخاقانيزيج كاشاني.ايلخانيزيجتصحيح1ي
.نوشت ايلخاني زيج اشكاالت تصحيح در



ُ ْ ُ از عبارتند او :آثار

در اين رساله از قطر)نردبان آسمان(سلّم السماء-1

نُزْهةُ الحدائق به عربي در آن دستگاهي به نام -6
طبق المناطق را كه اختراع خود وي بوده، شرح  

با اين دستگاه مي توان محل ماه و.داده است

:آثار او عبارتند از

زمين، و نيز قطر خورشيد، ماه، سيارات، و ستارگان و
.فاصله ي آنها از زمين سخن گفته است

خورشيد و پنج سياره ي شناخته شده تا آن زمان و 
نيز فاصله ي هر يك از آن ها را تا زمين، و برخي 

پارامترهاي سياره اي ديگر را به دست آورد
در اين رساله فارسي  در علم هيأت به مختصر  -2

درباره ي مدراهاي ماه، خورشيد، ستارگان، و سياره ها و 
است گفته سخن آنها حركت چگونگ

ور ب ر ر ي ي ر ي ي ر ر پ

تَلْخيص المفْتاح به عربي-7
.چگونگي حركت آن ها سخن گفته است

اين كتاب يكي از آثار مهم  فارسي زيج خاقاني به -3
د ا ش ه كاشان شهدفن نگا از كاشان

اين رساله يكي از  : الرِسالةُ المحيطية به عربي -8
مهم ترين آثار كاشاني است وي در اين رساله نسبت 

ت ا آ قط ا ط كاشاني از نگارشهدف.نجومي كاشاني به شمار مي رود
اين زيج، تصحيح اشتباهاتي است كه در زيج ايلخاني  

.  روي داده است

محيط دايره به قطر آن، يعني عدد پي  را به دست 
.آورده است

َ
شرح آالت ر صد به فارسي -4

زيج تَسهيالت-10

وتَر و جيب-11
نزهة الحدائقذيلِ-5

ِ

با تشكر از خانم خوشبختي از دفتر كار آفريني 



عكسهاي خالقانه  
...ايده گرفته از















































همكار محترم
انقد گ ا ش جه ت بذل از دان قد تشك ضمن تشكر و قدرداني از بذل توجه شما گرانقدرض

پيشنهادات و راهكارهاي شما در ارتقاء اين گاهنامه ما را ياري خواهد كرد  

:در صورت داشتن

تصاوير خالقانه
مطالب جالب

فيلم زيبا
......

اي ن ج د دتا خ نام به بعد ها ه گاهنا د تا ال ا ا ا .براي ما ارسال تا در گاهنامه هاي بعدي به نام خودتان درج نماييمب

دفتر كارآفريني–ستاد مركزي دانشگاه-ميدان پانزده خرداد:آدرس

 Karafarini@kaums.ac.ir:پست الكترونيك
 


