
  

 ها آنلیستی از نرم افسارهای مهندسی عمران با توجه به هدف از کاربرد 

 

هٌْذساى عوراى ٍ داًشجَیاى ایي رشتِ هٌْذسی اغلة اٍقات ًیاز تِ استفادُ از ًرم افسار دارًذ. چٌذیي ًرم افسار هختلف ٍجَد 

دارد کِ هی تَاًٌذ ترای هٌْذساى عوراى هفیذ ٍاقع شًَذ. اها در اغلة هَارد از ًرم افسارّای هعرٍف ترای حل هشکالت هَجَد 

شٌاختِ شذُ  ّا آىى استفادُ هی شَد. ًرم افسارّای تسیاری ٍجَد دارًذ کِ الثتِ تعضی از در فرآیٌذ کاری هٌْذسی عورا

 ّا ایي ًرم افسارّا ًقش اساسی در اغلة هَارد ایفا هی کٌٌذ. پرٍشٍُ هذیریت  آًالیسّستٌذ. ترای تجسیِ ٍ تحلیل، 

 هرتة شذُ اًذ: ّا آىیٌِ ّای کارترد ًرم افسارّای هٌْذسی عوراى ٍجَد دارد کِ تر اساس زه ازدر ایٌجا لیستی 

 پرٍشُهذیریت  -1

   ًرم افسار هایکرٍسافت پرٍجکت                                                                                 

Microsoft ProjectMicrosoft Project 2013   ُیک سیستن( –)تک کارتر 

  ًرم افسار پریواٍراPrimewera 

  افسارًرم Project Kickstart                                                                                  

Kickstart  8ٍیٌذٍز 

  ًرم افسارSmarta 

 آًالیس/ طراحی سازُ -2

  ًرم افسارStaad Pro                                                                                                       

 ترای هثتذیاى V8iٍرشى 



  

  ًرم افسارGTS 

  ًرم افسارSTRAP 

  ًرم افسارSap 2000 

  ًرم افسارStruds 

 ًرم افسار   ETABS                                                                                                      

 طراحی ترکیثی، فَالدی ٍ تتٌی ترای ساختواى ّای تلٌذ

  ًرم افسارNISA 

  ًرم افسارGT Strudl 

  ًرم افسارXsteel 

  ًرم افسارMixrostation 

  ًرم افسارTekla 

  ًرم افسارAnsys  

 هذل سازی -3

  ًرم افسارArchiCad                                                                                                              

 ترای کارتراى اتَکذ 

  ًرم افسارAutoCad Revit 

  ًرم افسارDstudio Max 

  ًرم افسارPDS 

  ًرم افسارPDMS 

  ًرم افسارSP 3D 

  افسار ًرمTekla structures 

  ًرم افسارAdobe Photoshop 

 طراحی هخازى آب -4

 ٍ اطفای حریق یاضطرار یٍ کارتردّاهصارف خاًگی  يیتأه، استخرّای ا، آتخَاى ّااًثارّ آبهخازى آب: تاًک ّا، 

  ًرم افسارESR GSR 

 ترآٍرد ٍ تعییي هقادیر -5



  

  ًرم افسارQE PRO 

 هٌْذسی شئَتکٌیک -6

 شئَتکٌیکاصَل هٌْذسی 

  ًرم افسارPlaxis 

  ًرم افسارGeo 

7- GPS/ GIS 

 ترای دسکتاج ArcGISتا ًرم افسار  آشٌا

  ًرم افسارPlaxis  

  ًرم افسارGeo Matics 

 هذل سازی فاضالب -8

  ًرم افسارKanal++ 

 تَزیع آب -9

  ًرم افسارNetwork 

  ًرم افسارAqua++ 

 طراحی تسرگ راُ -10

 اصَل هٌْذسی تسرگ راُ ٍ آًالیس ترافیک

 ً  رم افسارMXRoads 

  ًرم افسارHDM 

  ًرم افسارAutoplotter 

  ًرم افسارHeads 

 طراحی ساختواى سثس -11

  ًرم افسارEcotect 

  ًرم افسارVisual Doe 

  ًرم افسارEnergy+ 

  ًرم افسارIES 

  ًرم افسارDialux 



  

 PSCطراحی شاُ تیرّای  -12

 MIDAS 

 ADAPT- ABI 

 طراحی سازُ ّای دریایی -13

  ًرم افسارSACS 

 فًَذاسیَى طراحی -14

  ًرم افسارSAFE 

  ًرم افسارSTAAD Foundation 

 ًرم افسارّا ّستٌذ. يیتر شذُ شٌاختِیاد دیگری ًیس ٍجَد دارًذ اها ایي هَارد تا تِ االى ًرم افسارّای ز

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


