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 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

ده قانونا غیر مجاز بو آن و کپی برداری از بودهتمامی حقوق این کتاب متعلق به تیم فرازسافت  
 .باشدیمحرام  شرعا  و 

 مانعی ندارد: و انتشار کتاب در موارد زیر کپی کردن

  کردن در صورتی که به منظور فروش نباشد و منبع و آدرس سایت ما درج شود بال کپی
 مانع است.

 در صورتی که به منظور فروش  و انتشار این کتاب بدون اعمال تغییرات در محتوای آن
 نباشد مشکلی ندارد.

  لیفادر صورتی که این کتاب بصورت PDF  قرار بگیرد  هاتیساو بدون هیچ تغییری بر روی
 .باشدیممانعی ندارد. اما انتشار محتوا و متن آن بصورت مجزا غیر مجاز 
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 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

  

 مقدمه

رد که . تفاوتی ندااندشدهامروزه انسان و کامپیوتر همانند دو دوست به یکدیگر وابسته 
ری با فراگی باشید و یا حتی یک کاربر عادی، یاحرفهست یا برنامه نویس یک تایپی

از پیش سازید. حتماً شما  ترپرسرعتخود را متمایز و گاهی  دیتوانیم ترفندهابرخی 
 ، اما راه حل چیست؟دیاداشتهخسته کننده و طوالنی مدت را  یهاپیتاهم تجربه 

راه حل این مشکل نزد هیچ فردی به غیر از خودتان نیست! تنها کافیست نگاهی به 
ند ساعت وقت شما را چ توانندیمانگشتان توانمند خود بیندازید. همین انگشتان 

ند. اما تبدیل کن یاحرفهشما را به یک تایپیست  توانندیمپشت میز تلف نمایند و هم 
را یاد بگیریم و با تایپ سریع چه چیزهایی به دست  تایپ ده انگشتی چرا باید

رسی منابع خارجی و داخلی تحقیق و بر چند سالدر این کتاب که حاصل  ؟میآور یم
سعی شده با زبانی ساده و به دور از تکلف مهارت بسیار مهم تایپ ده  می باشد،

ً یجد انگشتی را به شما آموزش دهیم. در کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی  دا
فصلی برای تایپ ده انگشتی اختصاص داده شده است که خود نشان دهنده اهمیت 

ری برای یادگینگارنده کتاب این هست که خواننده محترم . توصیه باشدیماین مهارت 
د، کاربردی را بیاموز  تایپ ده انگشتی اهتمام ورزیده و در اولین فرصت این مهارت

 چراکه فواید زیادی را به همراه خواهد داشت.

 
 

 

 

http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/
http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/
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 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

 در این کتاب قرار است چه چیزهایی را یاد بگیرید؟ 
با دالیل یادگیری تایپ ده انگشتی و فواید آن آشنا خواهیم  کتاب پیش رو، ابتدادر 

اصول و مبانی تایپ ده انگشتی را آموزش داده و سپس شما را با نحوه  آن شد. پس از
ین که نیاز به تمر  باشدیم. تایپ ده انگشتی مهارتی میکنیماین مهارت آشنا تمرین 

و نرم افزارهایی را برای  هاروشموضوع پرداخته و و تکرار دارد که در ادامه به این 
شت کار با همچنین در این کتاب با ارگونمی و بهدا تمرین کردن معرفی خواهیم کرد.

 کتاب سعیدر این  کار با رایانه در امان باشید. یهابیآستا از  درایانه آشنا خواهید ش
 شود. هزبانی ساده و بصورت جذاب به مبحث تایپ ده انگشتی پرداخت شده به

 

 تایپ ده انگشتی چیست؟

 

تر تایپ کردن بدون نگاه کردن به صفحه کلید است که تایپ ده انگشتی به بیان ساده
در  کلمه 212ها قادراند تا سرعت بعضیشود. می به عنوان تایپ سریع نیز شناخته

و حتی بیشتر تایپ کنند. در ادامه با نحوه اندازی گیری سرعت تایپ و سایر دقیقه 
 مباحث مرتبط بیشتر آشنا خواهید شد.
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 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

  

 

 چرا باید تایپ ده انگشتی را یاد بگیریم؟

 

 

 

، صرفه جویی در زمان انگشتی دهتایپ دالیل برای یادگیری  نیتر مهمشاید یکی از 
ها وقت شما را پشت میز تلف نمایند، در حالی توانند ساعتباشد. انگشتان کند می

توانند برای شما اوقات استراحت بیشتری را یاد بدهید، می تایپ سریع هاآنکه اگر به 
 را به وجود آورند.

ید. آور ست میعالوه بر صرفه جویی در زمان، شما تمرکز بیشتری در هنگام تایپ به د
 را به حافظه عضالنی انگشتانتان دهایکلدلیل تمرکز این است که شما مکان قرارگیری 

توانید با تمرکز بسیار باالیی به تایپ متون دلخواه اید و در این صورت میواگذار کرده
 خود بپردازید.
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 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

ما کز شها اشتباهات تایپی شما نیز بسیار کمتر خواهد شد، چرا که تمر عالوه بر این 
افزایش یافته است و دیگر الزم نیست پس از پایان یافتن تایپ وقت بیشتری را صرف 

 نگارش و غلط گیری متن نمایید.

در خیلی از جاها برای استخدام شدن تسلط بر تایپ یک مالک برای استخدام شدن 
. در صورتی که از سرعت تایپ خوبی برخوردار باشید شانس بهتری برای باشدیم

 استخدام شدن خواهید داشت.

. شاید برای شما هم پیش شوندیمدر حال حاضر خیلی از کارهای ما با رایانه انجام 
و با دردسرهای  دیاسپردهآمده باشد که کارهای دانشگاهی یا تایپی خود را به بیرون 

 این کار آشنا هستید.

 

اید. نگام تایپ داشتهرا در ه هادستحتماً شما هم تجربه درد در نواحی گردن و مچ 
پشت  یتریطوالنهای اگر سرعت تایپ کندی داشته باشید، طبیعتاً مستلزم نشستن

 میز کامپیوتر خود هستید و این موضوع خود موجب خستگی خواهد شد.

 صتتتتتتفحهای الزم نیستتتتتتت که مدام گردن خود را بر روی کیبورد و های حرفهتایپیستتتتتتت 
ها در نظر ثابتی برای نشتتتتتتستتتتتتتن و قرار دادن دستتتتتتتنمایش باال و پایین ببرند و فرم 

 شود.کمک زیادی به سالمتی آنان می گیرند که همین موضوعات سببمی

جالب است بدانید که در کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی، یک فصل به آموزش 
انگشتتتتتتتتی اختصتتتتتتتتاص یافته استتتتتتتتت که خود اهمیت این مهارت را در آینده تایپ ده

 تکنولوژی به یک الزام تبدیل شود. روزافزوند و شاید با پیشرفت کنمشخص می

انگشتتتتتی، چه دلیلی های دیگر تایپ دهبا در نظر گرفتن این موارد و بستتتتیاری از مزیت
 دارد که شما نیز این مهارت جذاب را یاد نگیرید؟
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 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

 :آیندمشکالتی که بدون استفاده از روش تایپ ده انگشتی سراغتان می 

  زمان بسیارهدر دادن 

 گردن خود برای نگاه  باال و پایین بردن مشکالت مربوط به گردن درد به علت
 صفحه کلید و صفحه نمایش کردن به

 برای تایپ کردن یک نوشته از کاغذ به کامپیوتر نیاز داشتن به زمان زیاد 

 و … 

را  مهارت تایپ سریع در خیلی از کشورهای پیشرفته در مدارس این مهارت حیاتی یعنی
آموزش مهارت  شود در چند سال آیندهدهند و حتی پیش بینی میآموزش می

نوشتن شود. در این بین بعضی افراد  جایگزین آموزش با دست سریع در مدارس تایپ
ها از وقت خود را پیش میز کامپیوتر به شدت به این مهارت نیاز دارند، افرادی که ساعت

ها، وبالگ نویس ها، برنامه نویسان و غیره. با این حال کنند. مثل نویسندهسپری می
یپ ده انگشتی دارند. تایپ ده انگشتی به شدت زمان و همه نیاز به یادگیری مهارت تا

 .کندوقت شما را ذخیره می
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farazsoft.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE/
http://www.farazsoft.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE/
http://www.farazsoft.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE/


 

9 

 

 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

 چقدر است؟یک سرعت تایپ خوب  

ونه ؟ چگدیادهیپرسرا از خود  سؤالیک سرعت تایپ خوب چقدر باید باشد؟! تا حاال این 
 ؟کنندیمسرعت تایپ را محاسبه 

شما باید  سرعت تایپ د.افراد عادی را دار در تایپ کردن سرعتی چند برابر  تایپیست یک
با تایپ  کهی چند کلمه در دقیقه باشد تا به یک تایپیست خوب تبدیل شوید! کاربران

ً ده انگشتی آشنایی ندارند   15تا  12در بهترین حالت، توانایی تایپ کردن  معموال
 52و ایده آل برای افراد عادی باید بیشتر از  سرعت تایپ خوبد. کلمه در دقیقه را دارن

این  کنندیمبا کامپیوتر کار  یاحرفهکلمه در دقیقه باشد اما برای افرادی که بصورت 
 .کلمه در دقیقه 25تا  65عدد باید باالتر شود بین 

بازهم یک تایپیست خوب هستید. در  دیکنیمکلمه در دقیقه تایپ  42اگر بیشتر از 
ه این بتوانید تایپ کنید و ب صفحه کلیدنظر داشته باشید که باید بدون نگاه کردن به 

 در ادامه با واحدهای اندازی گیری سرعت تایپ آشنا خواهیم شد. .اعداد برسید

 
WPM Word per Minute 

WPM که در  باشدیم سرعت تایپ محاسبه یهااسیمق نیتر جیرایکی از  یا کلمه در دقیقه
ین ا. برای محاسبه بودند به شدهسابر اساس این واحد مح باال سرعت تایپ یهامثال

و عواملی چون زمان سپری شده تعداد خطاها و  شودیمبررسی  مؤلفهعدد چندین 



 

11 

 

 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

دقت آزمون دهنده تاثیرگذارند. در نظر داشته باشید که برای محاسبه هر چه بهتر و  
برای محاسبه این عدد   .دقیقتر این کمیت، تنوع حروف از اهمیت باالیی برخورداراست

نرم افزار توسط آموزش تایپ استفاده کنید.  یهاتیسااز نرم افزارها یا  دیتوانیم
بصورت  که بعدها در مورد آن صحبت خواهیم کرد سرعت تایپ شما انگشتان طالئی

و تغییرات بصورت نمودار ثبت  شدهبا توجه به نوع متن انتخابی محاسبه  و دقیق
پ سرعت تای رایگان تمی توانید بصور  سامانه تایپودر ادامه توسط همچنین  .شوندیم

 نید.خود را تست ک

CPM Characters per Minute 
 CPM  این مقیاس تعداد باشدیممحاسبه سرعت تایپ  یهااسیمقیکی دیگر از .

کارکترها یا همان کلیدهای فشرده شده توسط کاربر در بازه زمانی معین را محاسبه 
گذاراند و کاربری که کلمات و  ریتأث  CPM کلمات و کارکترها در محاسبه . نوعکندیم

پ را تای ترسختشاید سریعتر از فردی باشد که کلمات  کندیمحروف آسان را تایپ 
ً  یاحرفهخوب و یا  یهاستیپیتا. برای کندیم کارکتر  115تا  115این عدد بین  معموال

کارکتر در دقیقه بنویسند نسبت  122د بیشتر از در دقیقه است. کاربرانی که قادر باشن
 .به کاربران عادی در سطح باالتری قرار دارند

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://typeo.top/class/
https://typeo.top/class/


 

11 

 

 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

  

 

 

 تایپ دو انگشتی
 

 

توان خیلی سریع تایپ کرد! ولی ها فکر کنند که با دو انگشت هم میشاید بعضی
کند واقعاً حق با کلمه در دقیقه تایپ  22چقدر سریع؟ اگر فردی بتواند با دو انگشت 

کلمه در  22مهارت را یاد نگیرد. در ضمن توجه داشته باشید  تواند ایناو بوده و می
دقیقه سرعت متوسط یک تایپیست است. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود تایپ 
سریع و ده انگشتی فقط مربوط به سرعت نیست. یک تایپیست عالوه بر سرعت خیلی 

یی که خیلی از افراد عادی در هنگام کار با کامپیوتر با آن مواجه هااز آسیب باال، 
با یادگیری تایپ ده انگشتی تایپ کردن برایتان تبدیل به  .است شوند نیز در امانمی

 تا یک کار خسته کننده و طاقت فرسا. شودیمیک سرگرمی 
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 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

  

 

 

 ؟شودیمذخیره چقدر زمان با تایپ ده انگشتی 
 

 

رده توانید ذخیره ککه گفته شد با یادگیری تایپ ده انگشتی زمان زیادی را می همانطور
برای انجام کارهای مورد عالقه خود صرف کنید. اگر شما روزانه یک  و این زمان را 

 توانید یک برگمی باشد،کلمه در دقیقه  12کنید و سرعت تایپتان ساعت تایپ می
A4  ک برگدقیقه تایپ کنید. ی 21را در عرض A4 نوشته شده  24قلم اندازه  که با

 22تواند جای بگیرد. خوب اگر سرعت شما کلمه را می 522تا  122است معموالً بین 
WPM  توانید دقیقه می 5تقریباً در عرض  کلمه را  422کلمه در دقیقه باشد،  22یا

 .تایپ کنید
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کلمه  12تا  22معموالً بین  کنند.کلمه در دقیقه تایپ می 12ولی اکثر کاربران کمتر از  
کلمه در دقیقه تایپ  22. کسی که باشدیمسرعت تایپ یک کاربر عادی در دقیقه 

( را 24قلم اندازه کلمه نوشته شده با  422عادی )حاوی  A4 برگ 2کند تقریباً فقط می
تواند تایپ کند. خوب حاال یک تایپیست با یک سرعت متوسط تایپ در یک ساعت می

کلمه  4122کلمه در دقیقه؛ این تایپیست در یک ساعت  22نظر بگیرید یعنی را در 
حاال تصور کنید که باالتر  !؛ این فوق العاده استA4 برگ 22کند؛ یعنی تقریباً تایپ می

هل ا Sean Wrona ترین تایپیست جهان،کنید. سریع تایپ از این سرعت هم بتوانید
کلمه در دقیقه تایپ  156یتاکا شهری در شهرستان تامپکینز ایالت نیویورک قادر است 

تا با تجربیات  میادادهاز ایشان را قرار  یامصاحبهب همچنین در انتهای این کتا !کند
 سریعترین تایپیست جهان آشنا شوید.

 

 کار کردن با صفحه کلید

 

 

صحیح با  کارکردن باید یاد بگیرید یادگیری تایپ ده انگشتی چیزی که قبل از نیتر مهم

است. تایپ کردن خالی از قواعد نیست، استفاده از کیبورد  دیکلصفحه  یا همان کیبورد

http://www.farazsoft.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE/
http://www.farazsoft.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE/
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 را خیلی دیکلصفحهای قواعد کار با های حرفهدارد؛ تایپسیت بازهم قواعد خاص خود را 
لید ک صفحهقبل از هر کاری، یک تایپیست باید با نحوه کار با  دانند و در واقعخوب می

همه از … کلید حرکت انگشتان و ها بر روی صفحهآشنا باشد. حالت قرارگیری دست
 قواعدی برخوردارند.

 
و انگشتان شما در موقعیت صحیح بر روی  هادستابتدا باید  تایپ قبل از شروع

شود تسلط بیشتری برای زدن کلیدها بدون صفحه کلید قرار بگیرند. این کار باعث می
 پیدا کنید. کلیدصفحه نگاه کردن به

 
 دیوانتیمین و تکرار کمی برایتان سخت باشد ولی با کمی تمر کار در ابتدا این شاید 

 انجام دهید.به راحتی  این کار را

 پایگاه صفحه کلید

 اولیه اصول یکی ازقرار دارد،  خانه وسط یا همان ردیف ردیف که درصفحه کلید  پایگاه
. تعدادی از کلیدهای صفحه کلید هستند که همه انگشتان هر دو دست باشدیم تایپ

. هر بار که الزم باشد رندیگیمقرار   هادکمه)به جز انگشت شست( همیشه روی این 
تایپ شود فقط انگشت مربوطه به آن از محل خود جابه جا  هافیردکلیدی از سایر 
 .گرددیمود باز حروف مورد نظر مجدداً به محل خ تایپ شده و پس از

 
 F  یروی کلیدها برجستگی روی ردیف پایگاه برای تعیین محل انگشتان سبابه، دو بر
قرار گرفته است که شما را با کمک حس المسه به پیدا کردن سریع محل پایگاه  J و

 .کندیمصفحه کلید کمک 
 



 

15 

 

 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

 

 
 

 .ار دارندکلید قر به تصویر زیر دقت کنید در تصویر زیر انگشتان بر روی پایگاه صفحه 

 

 

 موقعیت انگشتان قبل از شروع تایپ

د. هر بگیرنقرار صفحه کلید یا همان ردیف وسط در پایگاه  باید انگشتان شما همیشه
وباره د پس از تایپ و شودیماز کلید خود برداشته  سایر کلیدها فقط برای تایپ انگشت

 .گرددیمبر به سر جای خود 
 
نرم افزارهایی برای یادگیری سریعتر و راحتر تایپ آشنا خواهیم در ادامه شما را با  

ً که  . در صفحه کلید راهنماکرد تمامی  در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد، بعدا
باعث  کیبورد چیدن بازی حروف و طریقه تایپ آنها مشخص شده است، و همچنین

در مورد این دو  کنید.امی کلیدهای کیبورد را حفظ با سرعت بسیار باال تم شودیم
 قابلیت در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
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را یاد بگیرید و فقط کافی  حروف صفحه کلید الزم به ذکر است در ابتدا الزم نیست تمام 
را یاد بگیرید. و پس از یادگیری حروف پایگاه که بسیار مهم   حروف پایگاه است که
د خواهیکه در ادامه خواهد آمد یاد  یریناتسایر حروف صفحه کلید را نیز با تمهستند 
 گرفت.

 
 

 چگونه تایپ کنیم؟ 
 

تک تک کلیدهای صفحه کلید با  دینیبیمدقت کنید. همانطور که خوب به تصویر زیر 
 دلیل این کار چیست؟بفهمید  دیتوانیم. اندشدهمتفاوتی مشخص  یهارنگ

 

 

ً همانطور که  گفته شد، در تایپ ده انگشتی هر انگشت مسئول زدن کلیدهای  قبال
در رنگ بندی باال مشخص شده که هر انگشت مسئول زدن کدام  .باشدیم یمشخص
ً . باشدیمکلیدها  ه ک باشدیمانگشت اشاره سمت راست مسئول زدن کلیدهایی  مثال

وی انگشتان بر رنکته قابل توجه دیگر موقعیت قرارگیری  .اندشدهبا رنگ زد مشخص 
بایستی انگشتان خود را بر روی پایگاه از شروع تایپ کردن، صفحه کلید است. قبل 
کلیدهای کمتر و  هاانگشتبعضی از  دینیبیمهمانطور که  صفحه کلید قرار دهید.



 

17 

 

 تایپ ده انگشتی را قورت بده !
 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

. در تایپ ده انگشتی همیشه باید به دهندیمبعضی دیگر کلیدهای بیشتر را فشار  
ق در تصویر فو چه کلیدی را با چه انگشتی باید تایپ کنید.خاطر داشته باشید که 

 .اندگرفتهقرار انگشتان در موقعیت پایه 

 پس همیشه باید به یاد داشته باشید:

ل باال و به شک پایگاه صفحه کلیدقبل از شروع تایپ انگشتان شما باید بر روی  .2
 بر روی صفحه کلید قرار بگیرند.

 .باشدیمخاصی هر انگشت مسئول زدن کلیدهای  .1
برای تایپ سایر کلیدها،  موقعیت پایهبالفاصله پس از جابه جایی انگشت از  .1

 آن انگشت را باید به جای اول برگردانید.
 ت یهادکمهکه بر روی  ییهازائدهبه کمک  دیکنیمزمانی که ردیف خانه را گم  .4

 ردیف خانه را پیدا کنید. دیتوانیمو ب قرار دارند 
کنترل و جابه جایی برخی از انگشتان شاید کمی سخت به نظر  در ابتدای کار .5

 برسد ولی با کمی تمرین این مشکل برطرف خواهد شد.
 عادت نگاه کردن به صفحه کلید را فراموش کنید .6
 تمرکز کنید و سپس کم کم سرعت تایپتان را باال ببرید. تایپ ابتدا بر روی دقت .2
1.  ً که در ادامه همین کتاب  یهاروشتمرین کنید و برای تمرین کردن از  حتما

 آمده است استفاده کنید.
 تایپ و تمرین بیشتر مساوی است با سرعت بیشتر. .9

 همیشه سعی کنید قوانین باال را هنگام تمرین کردن مدنظر داشته باشید.

ولی  ،شاید فکر کنید که حفظ کردن تمامی کلیدهای صفحه کلید کار دشواری باشد 
کمی تمرین و تکرار انگشتان شما با استفاده از حافظه عضالنی این گونه نیست و با 
 ک تک کلیدها را یاد خواهند گرفت.بصورت خودکار جای ت

 صفحه کلید و نحوه تایپ ده انگشتی بیشتر آشنا خواهیم شد. یهافیرددر ادامه با 
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 ردیف وسط صفحه کلید
 Homeردیف خانه یا  ،این ردیف یهانامبا این ردیف آشنا شدیم؛ یکی دیگر از  ترشیپ

Row این  بر روی باید . همیشه قبل از شروع تایپ ده انگشتی انگشتان شماباشدیم
ردیف قرار بگیرند. در ابتدا سعی کنید تایپ ردیف وسط را یاد گرفته و پس از آن سراغ 

ه سعی کنید ترتیب کلیدهایی ک تایپ ردیف باالیی و ردیف پاینی صفحه کلید بروید.
ً را حفظ کنید.  اندگرفتهدر هر ردیف قرار  باید بدانید در کنار حرف "ب" به ترتیب  مثال

همچین یادگیری تایپ کلیدهای ردیف وسط  .اندگرفتهحروف "ی"،"س" و "ش" قرار 
عیت از موق جابه جاییو راحتر خواهد بود به این دلیل که انگشتان شما کمترین  ترساده

 را خواهند داشت.پایه یا همان ردیف خانه 

 
 

 

 باالیی صفحه کلید ردیف 

ین ابرای تایپ . باشدیممنظور از ردیف باالیی صفحه کلید ردیف باالتر از ردیف خانه 
، بایستی هر لحظه یک انگشت از محل خود حرکت کرده و کلید باالیی را تایپ ردیف

ود خ یا پایینانگشت مسئول زدن کلید باال و هر  کند و سپس به محل خود بازگردد.
ً . باشدیم باالی کلید "ش" کلید "ض" قرار دارد، به این ترتیب انگشت کوچک دست  مثال

 چپ که مسئول زدن کلید "ش" بود وظیفه فشار دادن کلید "ض" را نیز خواهد داشت.
اره انگشت اش .دهدیمهمچنین در تایپ ردیف پاینی این انگشت کلید "ظ" را نیز فشار 

ً . دهدیمدر هر ردیف دو کلید را فشار  در ردیف باال انگشت اشاره دست راست دو  مثال
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و انگشت اشاره دست چپ مسئول زدن کلیدهای "ق"  دهدیمکلید "ع" و "غ" را فشار  
 .باشدیمو "ف" 

 

 

 ردیف پایینی صفحه کلید

 هافیدر تایپ کردن ردیف پایینی صفحه کلید نیاز به تمرین بیشتری نسبت به بقیه 
دارد. در ابتدای کار شاید انگشتان شما نتوانند به راحتی بین ردیف خانه و ردیف پایین 

. شودیمجابه جا شوند، که این طبیعی بوده و با کمی تمرین و تکرار این مشکل برطرف 
پایین آن را  فردی یهادکمهابه جایی انگشت برای زدن دقت داشته باشید پس از ج

به مکان اول خود بازگردانید. برای مثال زمانی که انگشت اشاره دست چپ از دکمه 
جابه جا شد باید بالفاصله پس از « ز»یا « ر»برای زدن دکمه « ب»اصلی خود یعنی 

ر روی ردیف باالی بازگردد. تسلط ب« ب»زدن دکمه مورد نظر بر روی دکمه اصلی خود 
و پایین شاید کمی برایتان دشوار باشد ولی با کمی تمرین و تکرار این مشکل برطرف 

 .خواهد شد
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 انگشت شست در تایپ ده انگشتی 

 

 گشتاین ان شودیمدر تایپ ده انگشتی برای ایجاد فاصله به کار برده  انگشت شست
بایستی روی کلید فاصله قرار گیرد تا با فشار آن فاصله الزم بین کلمات ایجاد شود. 

با یکی از انگشتان شست خود این کار را انجام  دیتوانیمبرای ایجاد فاصله به دلخواه 
 .دهید

 : کلید استاندارد فارسیصفحه  چینش

ر دزبان فارسی استفاده می کنند، تایپ از صفحه کلید پیش فرض ویندوز برای اکثرا 
 برخی ، جایاستفاده می کنید برای صفحه کلید استاندارد فارسیچینش صورتی که از 

حرف پ در صفحه کلید استاندارد فارسی در ردیف پایین تغییر خواهد کرد. مثال حروف 
 را برای تایپ فارسی انتخاب صفحه کلیدهای  چینشی از دلخواه می توانید یکبه  است.
 کنید.

 

آشنا شدیم، در ادامه با بهداشت کار با رایانه  یاحرفهتا اینجا با اصول و مبانی تایپ 
 و ارگونمی محیط کار با رایانه آشنا شده و سپس وارد تمرین عملی خواهیم شد.

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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 یاحرفهآشنایی با وسایل و محیط تایپ 
 

 

بنشینید و مدتی را صرف کار کردن با آن بکنید  کامپیوتر پشت دیخواهیمهنگامی که 
و خود را در چه وضعیتی فیزیکی قرار  دینینشیمشاید برایتان مهم نباشد که چطور 

، آشنا بودن با وسایل و محیط کار تایپ در نگاه اول ممکن است از اهمیت دیدهیم
 نظر آید که توجه به آن مهم نیست.کمی برخوردار باشد و این طور به 

 
اما این تصور درستی نیست. موقعیت نامناسب فیزیکی بدنی و بی تحرکی باعث آسیب 

ً . درد، شودیم هاچشمرساندن به انگشتان و مچ دست، ستون فقرات و  در اثر  غالبا
 .شودیمحفظ مداوم یک حالت نادرست بدن ایجاد 
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در  وشی تلفنرایج آن مانند: تایپ همزمان با صحبت تلفنی و نگه داشتن گ یهامثال  
گودی گردن، چرخاندن مداوم سر از چپ به راست هنگام تایپ از روی یک متن و نگاه 

 تر و یا نشستن طوالنی مدت هستند.کردن به صفحه کامپیو
 

آشنایی با ابزار کار و نحوه نشستن از اهمیت خاصی برخوردار است. در ادامه به توضیح 
 و اینکه موقعیت مناسب فیزیکی دیکنیمابزار و وسایلی که هنگام تایپ به آن برخورد 

 .میپرداز یمبدنی چگونه باید باشد، 
 

  داشته باشد؟ باید ییهایژگیویک میز مناسب چه 

ابزار کار خود را از  تواندیمکه کاربر  باشندیمموجود داری دو یا چند کشو  یزهایم
قبیل کاغذ، غلط گیر، خط کش، مداد و خودکار، کاتر، گیره کاغذ و غیره را در آن قرار 

ً استاندارد این میزها  ارتفاع دهد. سانتیمتر است. این میز باید  21تا  22بین  معموال
راست و متناسب با دید کاربر باشد. استفاده از صندلی داری چراغ مطالعه در سمت 

با توجه به فیزیک بدنی آن را تنظیم نمود  توانیمچرخان بدون دسته به علت اینکه 
. ارتفاع کف صندلی از زمین تا باشدیمو همچنین دارای آزادی حرکت است، مناسب 

 به یک هاآدمسانتیمتر است. البته الزم به ذکر است که جثته همه  45زیر زانو حدود 
 ندتوایمو هر کسی با توجه به اندام خود  ابدییمهم تغییر  هااندازهانداره نیست، این 

 آن را تظیم کند.
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را دارا باشد برای تایپ کردن  میزهای کامپیوتر و در کل هر میزی، که چنین مشخصاتی
. دینکیممشاهده  از میز کامپیوتر مناسب را در تصویر باال یانمونه .باشدیممناسب 

 .این میز داری یک کشو برای صفحه کلید و کشوهایی برای وسایل دیگر است

 نحوه نشستن صحیح پشت کامپیوتر

که  یاگونه، به صورت صحیح بر روی صندلی بنشینید، به کردن تایپ قبل از شروع
 ستون فقرات به حالت صاف قرار گیرند. یهامهرهکف پاها و همچنین 

 
به پشتی صندلی خود تکیه دهید و صفحه کلید را به سمت خود بکشید و لبه آن را  

ه جلو ب به راحتی با آن تماس پیدا کنند، خم شدن هادستمماس با لبه میز نمایید تا 
 .گرددیمو عقب ضمن ایجاد خستگی باعث عوارضی مانند آرتروز نیز 

 
ً در میزهای کامپیوتر جدید   کشوی متحرکی برای صفحه کلید قرار داده شده  معموال

 و فاصله مورد نظر را تعیین کرد. آن را حرکت داد توانیماست که به راحتی 
 

 از سطح میز کار باشد. به عبارت دیگر ترنییپاصفحه کلید نباید در ارتفاعی باالتر یا 
صفحه کلید باید روی میز کار و روبروی صفحه نمایش باشد. در این حالت زاویه بین 
بازو و ساعد در هنگام کار نباید از نود درجه تجاوز کند. نکته دیگر در مورد صفحه کلید، 
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ً روی آن است. هر دو مچ  هادستنحوی قرار گیری   ت هم بر روی صفحه به موازا کامال
 ه کلید را بطور مساوی تقسیم کند.کلید به نحوی قرار گیرند که هر یک سهمی از صفح

 
 

. زاویه گرفتن کف دست از باشدینمبه سمت داخل یا خارج صحیح  هامچجمع شدن 
زیر صفحه کلید را باز  یهاهیپامچ نیز باعث آسیب خواهد شد. برخی از کاربران، 

. کندیموارد  هادستتا به صفحه کلید زاویه بدهند، این کار فشار زیادی به مچ  کنندیم
بهترین حالت برای صفحه کلید آن است که کمترین زاویه را داشته باشد. هنگام تایپ 

 با جایی در تماس هادستمچ کردن فقط انگشت شما با صفحه کلید در ارتباط است و 
 نیست.
به سرعت تایپ کنید و از قدرت مانور  دیتوانینمرا روی میز قرار دهید،  هادستاگر مچ 

 .شودیمفشار وارد  هادستانگشتان شما کاسته شده و به مچ 
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هنگامی که نشستن شما صحیح نباشد فشار زیادی به ستون فقرات شما وارد خواهد 
 .ایجاد کند شد. عدم رعایت موارد ذکر شده ممکن است مشکالت جدی را برایتان

 کنترل نور صفحه نمایش و سالمت چشم

 ریتأثاز آنجایی که کارکرد صحیح صفحه نمایش )مانیتور( بر سالمت چشمان کاربر 
قت باید به تنظیم آن د کنندیممستقیمی دارد، تمامی افرادی که از کامپیوتر استفاده 

مانند میزان نور، رنگ، درخشندگی و مواردی از این دست،  ییهامیتنظکنند. 
با کامپیوتر  دیخواهیمهستند که باید با توجه به محیط و کاری که  ییهامشخصه

 به بهترین نحو ممکن تنظیم شوند. انجام دهید
 

نگاه کردن طوالنی مدت و مستمر به صفحه نمایش باعث خستگی و خشکی چشم 
ً دتی ، هنگامی که به مشودیم متر ، کدیکنیمطوالنی به صفحه نمایش نگاه  نسبتا

 شود. هاچشمو این ممکن است باعث خشکی سطح  دیزنیمپلک 
 

 دیکنیمبا توجه به این موضوع بهتر است پس از مدت زمان معینی که با کامپیوتر کار 
دورتر  یامنطقهرا به  نگاه خود هاچشمخود را ببندید و پس از استراحت  یهاچشم

 بیندازید.
 

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که، درست است انجام موارد باال 
اما تنظیم نور صفحه نمایش نیز بسیار مهم  شودیمباعث بهتر شدن وضعیت فیزیکی 

است. بهتر است نور صفحه نمایش را زیاد باال نبرید و آن را طوری تنظیم کنید که به 
 دیتوانیماز تنظیمات باطری  دیکنیمچشمانتان نور زیادی نتابد. اگر از لپتاب استفاده 

 ین بیاورید برای سالمتنور لپتابتان را کاهش دهید. هر چقدر نور صفحه نمایش را پای
شما به دلخواه  نرم افزار انگشتان طالئی چشمانتان بهتر خواهد بود. موقع تمرین در

 .مورد نظر خود را انتخاب کنید یهارنگ دیتوانیم

http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/
http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/
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 Copy Holder کاغذ نگه دار یا منشی یار 
 

 

برای آنکه هنگام تندزنی، در تایپ سطر مورد نظر اشتباه نکنید، بایستی یک کاغذ سفید 
یا خط کش کوتاه در زیر سطر قرار دهید و به تدریج آن را پایین آورید تا در تایپ سطر 

در بازارهای کامپیوتر ویژه   Paper Holder به نام یالهیوسخود اشتباه نکنید، 
با استفاده از آن کاغذ خود را به صورت عمودی  دیتوانیم وجود دارد که هاستیپیتا

 (.شودیمهم گفته  Copy Holder  به آن)قرار دهید 

 خودتان این وسیله را بسازید. برای این کار دیتوانیمالبته با کمی سلیقه و حوصله نیز 
 کمی فیبر و گیره کاغذ وکمی چسب نیاز دارید. 
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 کاملترین کتاب آموزش تایپ ده انگشتی

 تایپ ده انگشتی تمرین کردن 
 

بعد از یادگیری اصول و مبانی تایپ ده انگشتی و همچنین آشنا شدن با بهداشت کار 
  . یادگیریرستتتتتتدیمبا رایانه و نکات ایمنی حال نوبت تمرین کردن تایپ ده انگشتتتتتتتی 

شتتتتتما  گریدعبارتهمیستتتتتر نخواهد بود؛ بمهارت تایپ ده انگشتتتتتتی بدون تمرین کردن 
بود. خوانتدن  دیتخواه پیتتتا یریادگیتدر بته عمتل قتا نیکردن و انجتام ا پیتفقط بتا تتا

 یگرانند یریادگیطور که . همانستین یکاف یاست ول دیمف پیتا یمطالب و ترفندها
در ادامه  نخواهد بود. ریپذامکان یو رانندگ ییراهنما نامهنییفقط با خواندن کتاب آ

را به شتتما معرفی خواهیم کرد و در آخر هم  برای تمرین تایپ ده انگشتتتی ییهاروش
 آموزش تایپ خواهیم داشت. یافزارهابه نرم  یااشاره

ن . در ایمیکنیمدر ابتدا به روشی آسان و بدون نیاز به نصب نرم افزاری خاص اشاره 
روش شتتتما به کمک نت پد یا یک نرم افزار واژه پرداز دیگر متنی را به شتتتکل زیر تایپ 

 .دیکنیم
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و ستتتتپس در خط بعدی  دیستتتتینویممانند تصتتتتویر باال در یک خط جمله مورد نظر را ه 
همان جمله را دوباره تایپ کنید. در این روش ابتدا ستتتتتعی کنید فقط  دیکنیمستتتتتعی 

حروف ردیف میانی را تمرین کنید و ستتتتپس کم کم ردیف باال و پایین صتتتتفحه کلید را 
د از اینکه انگشتتتتتتان شتتتتتما بر روی تک تک را نیز تمرین کنید. بع هاآناضتتتتتافه کرده و 

. در باشتتتدیم هاآنکلیدها مستتتلط شتتتدند، حال نوبت نوشتتتتن جمالتی و تمرین تایپ 
روش باال شتتتما با تکرار و تمرین بر روی تایپ ستتتریع مستتتلط خواهید شتتتد. اما راه حل 

 .خوردیمآسانتر و جذابتری هم هست که به کمک نرم افزارهای آموزش تایپ رقم 

 مثال برای تمرین : چند 

 تب ت ت ت ببب بببت تببب بببببتبببببتتتبببتتتببب تتتتتب 

 سمبل متانت است نیکی سبب نیکنامی است شبنم  : تمرین ردیف وسط

 آشنای من است سیما نیما سالم نسیم نیک شام ایشان  : تمرین ردیف وسط

 قب بق بق بقبق بقبقبقق بب قق ببقبقببق بب 

 یث یث یث یث یثثثییثثثثیثثثییثیث 

 شضشضشضشضشضشضشضشضشضشضشض

 تع تع تع نه نه نننه هنن هنتعتعععتع 

 قبربقربق بربقتبقرتقرربق ر رررب تب

 تری را برای خود درستمی توانید با استفاده از الگوهای باال تمرین های بیششما 
بصاااااااورت  ،که بعدا معرفی خواهیم کرد رم افزار و ساااااااامانه ایندر همچنین  کنید.

ه شااااااده و در اختیار شااااااما قرار می گیرد. این متن ها هوشاااااامند متن های ساااااااخت
 آموزش تایپ تولید می شوند. با پیروی از اصول وبصورت تصادفی 
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 نرم افزارهای آموزش تایپ
و می دانید انتخاب  دیاداشتهشاید شما هم تجربه کار با نرم افزارهای آموزش تایپ را 

فقط وقت شتتما را تلف کند. در بستتیاری از  تواندیمیک نرم افزار نامناستتب و ضتتعیف 
و  دهندیمنشتتان بصتتورت تصتتادفی و بدون هیچ قانونی به شتتما  را نرم افزارها حروف

را تایپ کنید. یا بعضتتتی از نرم افزارها برای آموزش تایپ فارستتتی  هاآنایستتتتی شتتتما ب
به نداشتتتتتتن  توانیم. از دیگر مشتتتتتکالت نرم افزارهای آموزش تایپ اندنشتتتتتدهطراحی 

 محیط کاربری جذاب، پیچیدگی زیاد و عدم آموزش کامل اشاره کرد.

 

 خوب: آموزش تایپ یک نرم افزار یهاتیمز 

 

 زبان فارسیپشتیبانی از  .2
 آموزش کامل و گام به گام تایپ ده انگشتی .1
 استاندارد و اصولی یهادرسداشتن  .1
 داشتن محیط جذاب و سرگرم کننده .4
 سنجش دقیق سرعت و دقت تایپ .5
 ثبت گزارش فعالیت شما .6
 متنوع آموزشی از قبیل بازی و غیره یهاوهیشاستفاده از  .2
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نرم افزاری را برای تمرین تایپ انتخاب کنید به نکات باال توجه  دیخواهیمزمانی که 
باال انتخاب کنید. با جستتتتتتتجو  یهاتیقابلکنید. و ستتتتتتعی کنید نرم افزاری با توجه به 

به نرم افزارهای مختلفی دستتترستتی  دیتوانیمعبارت "نرم افزار آموزش تایپ" در گوگل 
 داشته باشید.

 
 

 افزار انگشتان طالئی:معرفی نرم 
 

 
 

نرم افزار انگشتتتتتتتتان طالئی یک نرم افزار بستتتتتتتیار کامل و جامع برای آموزش تایپ ده 
فت طراحی شتتتده استتتت. این نرم افزار که پس از توستتتط تیم فرازستتتا و بودهانگشتتتتی 

به آستتانی و با لذت خارجی و ایرانی زیادی ستتاخته شتتده استتت،  یافزارهابررستتی نرم 
ما در این نرم افزار ستتعی  دهد.انگشتتتی را به شتتما آموزش  تایپ دهمی تواند خاصتتی 

ً مثهر آنچه یک کاربر برای یادگیری تایپ نیاز دارد را در اختیارش قرار دهیم. میاکرده  ال
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آموزشتتتتتی نرم افزار انگشتتتتتتان طالئی  یهایبازدر بازی چیدن صتتتتتفحه کلید که یکی از  
رعت حفظ خواهید کرد. یا برای مثال استتت، شتتما مکان کلیدهای صتتفحه کلید را به ستت

. نرم دهدیمصتتتفحه کلید راهنما نحوه فشتتتار دادن تک تک کلیدها را به شتتتما نشتتتان 
ین ا یهاتیقابلبستتیاری زیادی دارد. در زیر برخی از  یهاتیقابلافزار انگشتتتان طالئی 

 می توانید مطالعه کنید.نرم افزار را 
 

 
 این نرم افزار عبارتند از: یهایژگیوبرخی از 

 یسیو انگل یفارس پینرم افزار آموزش تا نیتر کامل
 یده انگشت پیو آسان تا عیسر  آموزش

 جذاب و سهولت استفاده اریبس کیگراف
 یده انگشت پیگام به گام و استاندارد تا یهانیتمر 
 یعال اریبس کینرم افزار به دلخواه و گراف طیمح رییتغ

 و دادن ستاره ازیامت نییثبت تعداد خطاها، زمان، تع یاحرفه ریآمارگ
 شما پیدقت تا زانیم نییتع
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 یجهان یهااسیمقشما با استفاده از  پیسرعت تا نییو تع محاسبه 
 شما به صورت انواع نمودار شرفتیپ زانیم شینما

 آن نیو تمر  ستمیانتخاب متن مورد نظر از س امکان
 و آزمون به دلخواه نیتمر  ساختن

 .کندیم ییهوشمند که شما را راهنما معلم
 یاز اعراب و حرکت گذار یبانیپشت

 دیو استاندارد استفاده از صفحه کل حینحوه صح آموزش
 راهنما و آموزش نحوه قرار گرفتن انگشتان دیصفحه کل یدار
 دیصفحه کل یانگشتان بر رو یریحرکت و قرار گ قهیطر  شینما
 پیجالب و سرگرم کننده آموزش تا اریبس یهایباز

 کاربر نیتمر  تیکارنامه و وضع چاپ
 ایجاد بی نهایت متن های تصادفی برای تمرین

 شدن ستیپیتا یبرا ازیمدت زمان مورد ن نییتع
 شما شرفتیو پ پیتا تیروزانه از وضع یریگزارشگ

 ندوزهایو یتمام یاجرا بر رو قابل
 … تتتگرید یهایژگیو یکل و
 
ستتتتال استتتتت که همچنان در حال توستتتتعه و ارتقای این نرم افزار با توجه به  5نزدیک 

نیاز و درخواستتتتتت کاربران عزیزمان هستتتتتتیم تا بهترین کیفیت را در اختیار هم وطنان 
باال به مرور و در طی چند ستتتتتال به نرم افزار اضتتتتتافه  یهاتیقابلعزیزمان قرار دهیم. 

 .اندشده
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دریافت نرم افزار انگشتتتتان طالئی به این لینک مراجعه  اطالعات بیشتتتتر و برای
 کنید:

http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/ 
 
 
 
 

 :آموزش تایپ سامانه هوشمند تایپو

 
رای بو امکاناتی فراوانی را  هاتیقابلاست که  سامانه هوشمند آموزش تایپتایپو یک 

تایپ  خواهندیم. این ستتتتایت برای افرادی که دهدیمدر اختیارتان قرار یادگیری تایپ 

http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/
https://typeo.top/
https://typeo.top/
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ستتتتامانه  نیتر کاملرا بصتتتتورت آنالین یاد بگیرند طراحی شتتتتده استتتتت. ستتتتامانه تایپو  
قتتابتتل  www.typeo.topآموزش تتتایتتپ ده انگشتتتتتتتتی در ایران بوده و از طریق آدرس 

 .باشندیمدر ضمن بسیاری از امکانات این سامانه رایگان  .باشدیمدسترس 
 

 :هایژگیوبرخی 
ً این سامانه با داشتن  امکانات نرم افزار انگشتان طالئی بدون نیاز به نصب بوده  اکثرا

 و فقط کافیست آن را در مرورگر رایانه خوب باز کنید.
 

با  دیتوانیم. شتتتتما باشتتتتدیمجالب ستتتتامانه تایپو رقابت تایپ  یهایژگیویکی دیگر از 
 سایر افراد و تاپیست ها وارد رقابت تایپ شده و رکورد خود را ثبت کنید.

 

تایپ را از طریق سامانه تایپو و یا نرم افزار آفالین انگشتان طالئی  دیتوانیمشما 
 یاد بگیرید. انتخاب با شماست.

 

ل تا شما بصورت کام میاکردهطراحی  یاگونهما نرم افزار انگشتان طالئی و تایپو را به 
و با لذت خاصی در کمترین زمان ممکن تایپ ده انگشتی را یاد بگیرید. شما با یادگیری 

 دیتوانیمدقیقه تمرین کردن،  25اصول و مبانی تایپ ده انگشتی و همچنین با روزی 
 در عرض یک الی دو هفته مهارت بسیار مهم تایپ ده انگشتی را فرا بگیرید.

 

 

احبه . در این مصمیادادهسریعترین تایپیست جهان را برایتان قرار  با یامصاحبهدر آخر این کتاب 

آقای شون رونا به نکات بسیار ارزشمندی برای یادگیری تایپ اشاره کرده و تجربیاتش را با ما در 

 .گذاردیممیان 

http://www.typeo.top/
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 یادگیری تایپ با قهرمان تایپ
 

 

رونا( اهل یتاکا شهری در شهرستان تامپکینز ایالت نیویورک شون  (Sean Wrona  آقای
را دارا   QWERTY کیبورد استاندارد تایپیست نیتر عیسر  است. ایشان رکورد جهانی

کلمه در یک دقیقه تایپ کند. این  156است  قادر Sean Wrona  آقای .باشندمی
 العاده است.فوق

 شون رونا( (Sean Wrona با آقای daskeyboard.com مصاحبه سایت

 Sean از آقای daskeyboard.com به برخی از سواالتی که توسط سایت در ادامه 
Wrona)  شون رونا( پرسیده شده است؛ خواهیم پرداخت. در ادامه شون رونا از راز و

زیر از آقای شون رونا  یهاپرسشدر طی این مصاحبه  .گویدرمزهای موفقیت خود می

http://www.daskeyboard.com/blog/ultimate-typing-champion-share-his-typing-secrets/#comments
http://www.daskeyboard.com/blog/ultimate-typing-champion-share-his-typing-secrets/#comments
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ً پرسیده شد که    یاحرفه یهاستیپیتاراهنمای خوبی برای  تواندیمآن  یهاپاسخ قطعا
 باشد.

 

 را کسب کردید؟ ترین تایپیست جهانسریع چه حسی داشت وقتی رکورد

و  کنندگانسیل عظیمی از استقبال و طرفداری شرکت کمی سورپرایز شدم وقتی با
هایی که در تایپ داشتم دوستان تماشاچیان مواجه شدم. هر هفته به خاطر موفقیت

کنم. داشتن طرفدار و محبوبیت و یوتیوب خود پیدا می جدیدی بر روی اکانت فیس بوک
 .برایم جالب است

 اید؟کالسی هم شرکت کرده آیا برای یادگیری تایپ

افزارهای آموزش نرم ام. من با استفاده ازنه! تا حاال کالسی شرکت نکرده شون رونا:
 افزارسال سن داشتم با نرم 1مهارت تایپ سریع را فراگرفتم. زمانی که تنها  تایپ

CPT Personal Touch- Typing عاملافزاری برای سیستمنرم که DOS  بود تایپ
و زمانی که کلمه در دقیقه تایپ کنم  11سرعت سالگی قادر بودم با  6کردم. در می
کلمه در دقیقه رسیده بود. در ابتدا زیاد به  221سال سن داشتم سرعت تایپم به  22

میالدی با  1229و  1221کم در سال  کمکردم. پیشرفت سرعت تایپم دقت نمی
  .ها شرکت کردممسابقات تایپ آشنا شده و در آن

 

 کنید؟روزانه چقدر زمان صرف تایپ کردن می

کنم. که اخیراً تقریباً روزانه به همان میزانی که با کامپیوتر کار میدر کل  شون رونا:
گیرد و اگر ساعت شده است. امروزه اکثر کارها با رایانه با تایپ صورت می 24الی  21

    .جویی کردتوان خیلی در زمان صرفهتایپمان سریع باشد می

http://www.farazsoft.ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9F/
http://www.farazsoft.ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9F/
http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/
http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/
http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/
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 کنید؟کدام مرورگر را برای تایپ بهتر توصیه می 

کنم، چون همیشه ازلحاظ سرعت، استفاده می Google Chrome از مرورگر :شون رونا
نرم افزار خود  تر عمل کرده و همیشه هم شرکت آن تمایل به افزایش سرعت سریع

 .دارد

 شود؟کنید موسیقی باعث افزایش سرعت تایپتان میآیا فکر می

های تایپ به ویدئوهای یوتیوب هم گوش من معموالً زمان انجام بازی شون رونا:
کنم این کار ربطی به افزایش یا کاهش سرعت تایپ داشته دهم. ولی فکر نمیمی

 .باشد

  

توانند سرعت تایپ ها میکنید این بازیای هم هستید؟ و آیا فکر میهای رایانهاهل بازی
 را باال ببرند؟

های تایپ و و فقط بازی های رایانه نیستمزیاد اهل بازی در واقع من شون رونا:
دهم. البته زمانی هم سازی است( را انجام مییک بازی کلمه )اِْسکرَبِل اسکربل بازی
را هم انجام  Jumpman, Wizard of Wor Tetris and typing های کالسیکبازی
  .دادممی

 

 کنید؟مندان توصیه میبرای یادگیری تایپ ده انگشتی به عالقه چه مقدار زمان

این مهارت نیازمند تمرین کردن است. همانند تمرینات دیگر معموالً برای  شون رونا:
اند کافی باشد. البته توبار نیم ساعت تمرین کردن می 1ای تمرین کردن حداقل هفته

 .در ابتدا باید با اصول و مبانی تایپ ده انگشتی و سایر نکات دیگر آشنا باشید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84
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 کنید تا از سرعت تایپتان هم کاسته نشود؟را اصالح می چگونه خطاهای تایپ

ً از کلیدهای ترکیبی شون رونا:  و همچنین کلید Home + Shift من معموال
Backspace  کنم. البته من بالفاصله پساشتباهات تایپم استفاده میبرای پاک کردن 

کرده و ادامه  پاک Backspace از تایپ اولین حرف اشتباه آن را با استفاده از کلید
 .دهمتایپ را انجام می

 خوانید؟هنگام تایپ چند کلمه را می

معموالً زمان تایپ یک کلمه، کلمه بعدازآن را نیز خوانده و در ذهن خود  شون رونا:
دارم. این کار از ایجاد وقفه در تایپ جلوگیری کرده و البته سرعت تایپ را نیز نگه می
 .بردباال می

 خوانید؟آیا شما هنگام تایپ با صدای بلند کلمات را می

شود. باعث کاهش سرعت تایپ من میکنم. این کار وقت این کار را نمینه من هیچ
 .کنممن فقط تایپ می

 سریع تایپ کنند دارید؟ چه توصیه برای افرادی که عالقمنداند

خواهید سرعت تایپتان را افزایش دهید همه کلمات را با سرعت اگر می شون رونا:
ات میکسان تایپ نکنید. کلماتی که برایتان آسان است را با سرعت زیاد تایپ کرده و کل

سخت را کندتر و با دقت بیشتری تایپ کنید. همیشه بالفاصله پس از تایپ یک کلمه 
خواهید تایپ کنید دقت و تمرکز کنید. در این صورت هیچ وقفه به کلمٔه بعدی که می

هایی که داری حروف بزرگ و غیرطبیعی رخ نخواهد داد. برای تایپ انگلیسی یا زبان
 استفاده کنید. caps lock  کلیدکنم از کوچک هستند توصیه می

ها، انعطاف و تحرک آن دست را با یکی از دست shift داشتن کلید شیفتچون نگه
ترین مزیت تایپ من این است که من همیشه با دهد. به نظر من، بزرگکاهش می
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و با توجه به تایپ کردن یک کلمه و حالت کنم شت یک کلید خاص را تایپ نمییک انگ 
ترین انگشت را برای تایپ کردن یک حرف کلید، نزدیکها بر روی صفحهدستقرارگیری 

 .کنمانتخاب می

دانید در تایپ ده انگشتی هر انگشت مسئول تایپ کلیدهای خاصی طور که میهمان
تواند خالف این قاعده ها میهست. در اینجا آقای شون رونا عقیده دارد که گاهی وقت

ی و سرعت بیشتر، یک کلید را که برای مثال باید با انگشت نیز عمل کرده و برای راحت
 .توان تایپ کردها نیز میکوچک تایپ شود، را با سایر انگشت

 

 

 

 

 امیدواریم شما هم به زودی تایپ ده انگشتی را یاد بگیرید ...
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خواهش از شما داریم، در صورتی که این کتاب را برای خود مفید یک خواننده محترم 
ان هم به نفع دوست هیتوص نیا؛ دیکن معرفیخود  انیآن را به دوستان و آشنایافتید، 

 شما خواهد بود و هم به ما در ادامه راهمان کمک خواهد کرد.

 پیشاپیش از شما سپاسگزاریم.

 2192 تابستان/ میآرزومند تانیرا برا هانیبهتر 
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تلگرام و  یدیآیا  info@farazsoft.ir لیمیا قیاز طر  دیتوان یشما م یگرامخواننده 
  .دیبا ما در ارتباط باش farazsoft@سروش 

 

 هستیم ...مشتاقانه منتظر شما 

 

 گروه نرم افزاری فرازسافت

www.farazsoft.ir 
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