
سریع تایپیست یک به شدن تبدیل تا مرحله  

 یادگیری کنیم؟ تایپ باال سرعت با و صحیح و اشتباه بدون چگونه کنیم؟ تایپ صحیح چگونه کنیم؟ تایپ سریع چگونه سریع، تایپ

 آموزش شما به تایپ هم  مقاله این در ؟ کنم تایپ تند تونم می چطور ؟ چیست کردن تایپ سریع روش ؟ است چگونه انگشتی ده تایپ

باشید داشته را سرعت بیشترین که کنید تایپ نحوی به اصولی و سریع توانید می چگونه که داد خواهیم . 

انگشتی ده تایپ های چگونه قهرست  

 

کنیم؟ تایپ سریع چگونه      

کنیم؟ تایپ صحیح چگونه      

کنیم؟ تایپ باال سرعت اشتباه بدون چگونه      

؟ است چگونه انگشتی ده تایپ یادگیری      

؟ چیست کردن تایپ سریع روش      

؟ کنم تایپ تند تونم می چطور      

 

 و مهم امر یک سریع تایپ و صحیح هستید، کار مشغول که ای رشته و زمینه هر در دارید، سالی و سن هر کنید، می کار کجا هر

 به ضرورت یک لمسی و مجازی های کیبورد تا گرفته فیزیکی های کیبورد از کردن تایپ مطمئنا. آید می حساب به شما برای کارا

 سریع تایپ صحیح روش به البته و سریع توانید می چگونه که داد خواهیم آموزش شما به تایپ هم  از مقاله این در که آید می حساب

انجامد می سریع تایپ به هم کنار در همگی که دارد تمرین و مهارت دانش، به احتیاج موضوع این. باشید داشته . 

 

گوگل برندینگ  

کنیم؟ تایپ سریع چگونه  

 

بیاموزید را کردن تایپ اصول  

1 کردن تایپ در ها دست صحیح حالت  

 

 روی بر نحوی به باید ها انگشت باشید، داشته صحیحی حالت و بنشینید..  و کامپیوتر پشت صحیح میبایست ابتدا در سریع تایپ برای

 فشار اصال که کنید دقت البته. کیبورد های کلید روی بر ها انگشت و باشد زمین روی بر شما دست مچ که بگیرند قرار کیبورد

 به صحیح حالت. کنید خم را ها آرنج و بنشینید صاف. کنند حرکت اطراف به راحتی به باید انگشتان و باشد نباید مچ روی بر زیادی

کند می کمک کردن تایپ تر سریع . 

 



2 کردن تایپ در انگشتان صحیح حالت  

 

فارسی سریع تایپ آموزش  

کنیم؟ تایپ صحیح چگونه  

 

های کلید روی بر شما چپ انگشتان تقریبا که کنید می شاهده دهید، می قرار کیبورد روی بر را خود انگشتان که معمولی حالت در  

A, S, D, همچنین و  F روی بر شما راست دست انگشتان و  J, K, L سریع تایپ برای اولیه و پایه حالت این. گیرند می قرار:  کلید و 

 حالت این با شما همچنین. دارد قرار شما دست هر انگشتان زیر در های کلید چه کردن نگاه بدون که میدانید شما کار این با. است

داشت خواهید دسترسی کیبورد های کلید تمامی به انگشتان دادن قرار . 

 

تایپ در دستان صحیح جایگاه  

 

  

 

کنید تمرین ها بار و ها بار روز در را حالت این کنید نمی استفاده انگشتان تمامی از کردن تایپ هنگام به که اگر . 

کلید دو روی بر ها کیبورد تمامی در  “F” همچنین و  “J” کردن نگاه بدون شما تا دارد قرار نقطه یا و تیره خط شکل به برامدگی دو 

کنید پیدا انشگتان با راحتی به را ها ان بتوانید . 

 

3 کنید می تایپ را حروف و کلید کدام انگشت هر بدانید  

 

فارسی تایپ صحیح روش  

کنیم؟ تایپ باال سرعت با و صحیح و اشتباه بدون چگونه  

 

  

 

 عنوان به. کنند تایپ و کنند کاور را هایی کیبورد و حروف چه است قرار انگشتان از کدام هر که بگیرید یاد البته و بدانید باید شما

۱ های کلید باید چپ دست کوچک انگشت مثال , Q, A همچنین و  Z ۲ است قرار چپ دست دوم انگشت و بدهند پوشش را , W, S و 

کنید می مشاهده تصویر در که کنند تایپ باید را هایی کلید چه که است شده مشخص باال تصویر در انگشتان مابقی . X کلید . 



4 کلید سریع تایپ برای کوچک انگشت از استفاده  “Shift” 

گوگل دید از برند  

؟ است چگونه انگشتی ده تایپ یادگیری  

 

  

 

 این. است فعال بسیار کردن تایپ در دیگر انگشتان نسبت به سایزش و اندازه عکس بر تایپ هم  کاربران شما کوچک انگشتان

های کلید باید شده یاد حروف کردن تایپ بر عالوه کوچک انگشت  “Tab” , “Caps Lock ” ,”CTRL” شد گفته که همانطور و  

“Shift” مشاهده را شوند استفاده باید که هایی کلید و کوچک انشگت دو. دهد قرا پوشش تحت را تصویر در شده مشخص موارد و 

کنید می . 

5 کلید از استفاده برای ها شصت از استفاده  “space” 

 

کنیم تایپ سریع چگونه  

؟ چیست کردن تایپ سریع روش  

 

 دو هر همزمان وقت هیچ و باشد داشته قرار فاصله کلید روی بر باید شما های شصت از یکی اقل حد همیشه که بدانید باید شما

است تند و سریع تایپ برای مهم کلید یک مورد این. نکنید بلند آن روی از را شصت . 

 

بخریم خوب کیبورد چگونه  

کردن تایپ های مهارت گیری یاد  

6 جداگانه صورت به حرف روی بر تمرین  

 

  

 

برندینگ و سئو  

؟ کنم تایپ تند تونم می چطور  

 



 کم تا کنید گانه جدا صورت به حرف هر تایپ برای کردن تمرین به شروع باید شما صحیح حاالت و شد اشاره تر باال که مواردی با

 اساس بر را حرف هر نگاه بدون کنید سعی کم کم سپس و کنید نگاه ابتدا در. کجاست کردن نگاه بدون کلید هر مکان که بگیرید یاد کم

کنید پیدا گفتیم، قبال که انگشتان جایگیری . 

7 بروید ها جمله و کلمات سراغ یه  

فارسی سریع تایپ آموزش  

 

شده جستجو کلمات  : 

 انگشتی 01 تایپ انگشتی ده تایپ انالین آموزشگاه انگشتی ده تایپ آموزش فارسی تایپ آموزش سریع تایپ آموزش تایپ آموزش  

تایپ آموزش افزار نرم تند تایپ یادگیری روش تایپ درست روش تایپ روش تایپیست سریع تایپ تایپ  

 

  

تند تایپ  

 

 به نوبت حال کردید، پیدا را کلید و حرف هر جایگاه تقریبا و کردید تمرین ها کلید و حروف تک روی بر روز چندین اینکه از پس

رسد می جمالت و کلمات کردن تایپ و نوشتن تمرین . 

 

فارسی تایپ  

انگشتی ده تایپ  

 

  

 

8 خاص جمالت نوشتن  

 

 در مثال عنوان به. دارند وجود انگلیسی یا و فارسی حروف تمامی ها ان در که بگردید هایی عبارت و جمالتی دنبال به باید کم کم

انگلیسی زبان  “The quick brown fox jumps over the lazy dog” و کنید پیدا توانید می را انگلیسی حروف تمامی تقریبا 

کنید جمالت این تمرین به اقدام باید روزانه . 

 

گوگل برندینگ  



انگشت ده با کردن تایپ تند  

 

9 کنید تایپ صحیح نحو به را خود های کار  

 

 یاد اصول شامل که کنید تایپ نحوی به را خود های تایپ تمام و شده خارج جداگانه تمرین حالت از باید تایپ هم کاربران شما کم کم

 تمرین از ولی شد خواهید مواجه تایپ در هایی استباه البته و مشکالت با مطمئنا. کنید استفاده انگشتان تمامی از. باشد باال در شده

نکنید پرهیز کردن . 

 

فارسی تایپ  

انگشتی ده تایپ افزار نرم  

 

  

 

10 کنید تمرکز دقت روی بر سرعت جای به  

 

 روی بر سرعت روی بر تمرکز جای به شدن ای حرفه تا است بهتر ولی بود خواهید سریع تایپ دنبال به شما معموال کار ابتدای در

کنید تمرکز دست و انگشتان صحیح پوزیشن . 

 

فارسی سریع تایپ  

 

  

 

11 متداول استباهات  

 

 بر خود انگشتان گیری قرار محل به نگاهی است بهتر کنید می تایپ اشتباه را حرف یک خود های نوشته در مدام صورت به چنانچه

کنید تصحیح دقت با را موارد همه و بیاندازید کیبورد روی . 

 



فارسی تایپ صحیح روش  

 

شده جستجو کلمات  : 

 انگشتی 01 تایپ انگشتی ده تایپ انالین آموزشگاه انگشتی ده تایپ آموزش فارسی تایپ آموزش سریع تایپ آموزش تایپ آموزش  

تایپ آموزش افزار نرم تند تایپ یادگیری روش تایپ درست روش تایپ روش تایپیست سریع تایپ تایپ  

 

  

 

12 باشید صبور  

 

رسید خواهید هستید دنبالش به که انچه به کمتر زمان ودر راحتی به تنبلی از دوری و تمرین و پشتکار با . 

کردن تایپ سرعت بردن باال . 

 

کنیم تایپ سریع چگونه  

 

13 کنید پرهیز کیبورد به نگاه از  

 نگاه یبورد به است نیاز که اگر. کرد خواهد کند را شما و زد خواهد ضربه باال سرعت در شما به نظر هر از کیبورد به کردن نگاه

باشید داشته کوتاه نگاهی یا و کنید بیشتر را خود تمرینات کنید . 

 

فارسی سریع تایپ های ترفند  

 

14 سریع تایپ مخصوص تمرینات کردن تایپ  

 

 مهارت افزایش بر عالوه کم کم تا اند شده بندی سطح و بندی دسته که اند شده دیده تدارک کردن تایپ مخصوص های جمله و عبارات

یافت خواهید را کردن تایپ مخصوص تمرینات این از بسیاری ساده سرچ یک با. دهند افزایش هم را شما سرعت . 

 

تایپ در دستان صحیح جایگاه  



 

شده جستجو کلمات  : 

 انگشتی 01 تایپ انگشتی ده تایپ انالین آموزشگاه انگشتی ده تایپ آموزش فارسی تایپ آموزش سریع تایپ آموزش تایپ آموزش  

تایپ آموزش افزار نرم تند تایپ یادگیری روش تایپ درست روش تایپ روش تایپیست سریع تایپ تایپ  

 

  

 

15 ها مسنجر از استفاده  

 کردن تایپ طی در و کنید استفاده بیشتر رسان پیام های افزار نر و ها مسنجر از شود نمی شما کار در اختالل موجب که جایی تا

باشید داشته خاطر به را شده یاد موارد تمامی . 

 

فارسی تایپ  

 

16 کنید تایپ کم فشار با  

 

 که باشد حدی به تنها باید فشار. شد خواهد کمتر شما سرعت کنید لمس را کیبورد های کلید بیشتر فشار و ضربه با شما چقدر هر

است تر ساده شما کار که لمسی و مجازی های کیبورد در. شود تایپ حرف . 

 

شده جستجو کلمات  : 

 انگشتی 01 تایپ انگشتی ده تایپ انالین آموزشگاه انگشتی ده تایپ آموزش فارسی تایپ آموزش سریع تایپ آموزش تایپ آموزش  

تایپ آموزش افزار نرم تند تایپ یادگیری روش تایپ درست روش تایپ روش تایپیست سریع تایپ تایپ  

 

  

 

کنید استفاده آن از توانید می که دارد وجود کار این شدن انجام بهتر برای نیز افزاری نرم  

 

انگشتی ده تایپ افزار نرم  


