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زایده های جالب و وسوسه انگی  

سال نوشته شده است و بسیار ارزشمند هستند که توسط یکی از  دوستان دقت کنید این ایده ها با کلی فکر کردن و اشتیاق طی چند: های جالب  ایده

 .الزم را انجام دهید و به درآمدی که میخواهید برسید تالش  امیدوارم در رشد و توسعه آنها;آموزشی ماهان تیموری انجام شده است اعضای خالق تیم

 )81/81/01)چای اندازه .1

ن چایی نیز استفاده فالکس کافی است و همان مقدار برای یک لیوا که برای یک;چایی های کیسه ای به تنهایی اینقدر چایی داخلشان می باشد  همیشه

میخواهد آن را خریداری کند بر اساس میزان  متوسط و بزرگ می باشد و شخصی که; نوع از چای کیسه ای در سه سایز کوچک  این. میشود

 .مصرف خود انتخاب میکند

 

 )80/81/01)گیره نرمه .2



 

 

قطعه ای الستیکی یا سیلیکونی دارد که هم اصطکاک برخورد با ; گیره همانند گیره های معمولی دیگر است با این تفاوت که در قسمت سر آن این

 .میکند و هم بر روی لباس رد کمتری میگذارد لباس را بیشتر

 

 )62/81/01)نخود خیس کرده .3

 .این نوع حبوبات به دلیل نفاخ بودن در آب خیس میکنند. نخود یا هر حبوبات دیگه که قبل از پخت در آب خیس میکنند

 

 )62/81/01)جدید آموزش زبان متد .4

در این روش فرد توسط استاد هیپنوتیزم به خواب . متخصص زبان یک نفر متخصص در زمینه هیپنونیزم و دیگری. این متد به دو نفر نیاز هست در

 .زبان در ایت حالت زبان مورد نظر را به ضمیر ناخودآگاه فرد منتقل میکند میرود و متخصص

 )0/1/08)انرژی باران .5

این خودرو تک نفره بود که برای تامین ; تولید شده بود سال پیش در مجله ای مقاله ای را مطالعه کردم که خودرویی توسط شرکت نایک چندین

و به آن انرژی را در خود ذخیره میکرد  این لباس دارای خازن هایی بود که با ضربه زدن; خود سرنشین استفاده کرده بود انرژی خود از لباسی

حاصل از برخورد  که وقتی باران میبارد انرژی; این خازن ها را بر روی سطحی صاف در نظر بگیرید حاال. برای خودرو به مصرف میرساند

 .قطرات باران با خازن را در خود ذخیره میکند

 .این طرح قبال انجام شده ولی در ایران به نظر می آید به مرحله اجرا در نیامده است

 

 ررنگبواردات .6

انعطاف دارد که با فاصله ، به بدنه گرفته می شود و درجا  لوله ای خرطومی و قابل; دستگاه برای از بین بردن رنگ بر روی خودرو می باشد این

 .برد رنگ را از بین می

 .نمونه کره ای این دستگاه موجود می باشد

 

 دپیش بن.7

جای دست وجود دارد که دست در آن قرار ; دو قسمت جانبی  قسمت تقسیم می شود و در پشت 3برش دارد و به  6پیش بند در قسمت پایین آن  این

 .ظروف داغ را در حین ظرف شستن ، همانند دستگیره گرفت میگیرد و می توان

 

 )82/4/03)طرح جمع آوری خورده ریز تصادف .8

شامل یک ; از تصادف بر روی زمین می ریزد می باشد وجود دارد که کار آن جمع آوری خورده ریز هایی که پس این طرح یک واحد ویژه در

 .ناحیه از شهرداری قرار داد می توان این واحد را در هر. خورده شیشه ها را با جاروبرقی جمع کند می باشد وانت و یک جارو برقی که

 .شهرداری باید با هم هماهنگ باشنددر این کار پلیس راهنمایی و رانندگی و 



 

 

 .این کار برای جلوگیری از سوراخ شدن الستیک خودروها و راهبندان می باشد

 

 )82/4/03)باربری کرج .9

با توجه به بزرگ بودن و پرجمعیت بودن شهر ; وجود ندارد تحقیقات به عمل آمده توسط خودم هیچگونه باربری برای حمل بار به سمت کرج طی

 .مناسبی برای ایجاد باربری باشد کرج می تواند فرصت

 

 )61/4/03)کرایه ظروف لوکس .10

 .با توجه با میل مردم به بهتر زیستن و بهتر دیده شدن ، این طرح برای عده ای مناسب می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 تیم آموزشی ماهان تیموری ارائه دهنده آموزشهای

 کسب و کار اینترنتی،مدیریت،تمرکز و تند خوانی

محمد محمدی:ایده پرداز  

 

 


