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 هایژهپرو، حاضر حال درمهمی روبرو شوید.  و تقاضاهای حیاتی و هاچالشاگر شما با صنعت مهندسی درگیر هستید پس باید با 

زارهای . نرم افشوندمیمدیریت  مربوطه افزارهاینرم با  مؤثریطور ه ب همراه هایگوشیپیشرفته  هایبه لطف تکنولوژی مهندسی

ز ا ، توسط تولیدکنندگان با استفادهگیرندمیمعماری را دربر  هایپروژهموبایل که از محاسبات ساده تا تحویل دادن  مبتکرانه

 .اندشدههوشمند تولید  هایگوشیتکنولوژی اندروید 

وجود دارد. شما  ،د بودخواه کاربردیعمران  مهندسان هبرای هم قطعا  که اینجا یک لیست مفید از نرم افزارهای اندروید  در

 دانلود کنید. Google play-storeطور مستقیم از ه ب توانیدمی رایگان و سودمند را این نرم افزارهای توانیدمی

 (Civil Engineering Dictionaryعمران )مهندسی  دیکشنری .1

 4.5. 4: امتیاز برنامه

. تعاریف موجود در این نرم افزار فنی و اندشدهکلمه است که به خوبی با عکس نمایش داده  10000این نرم افزار شامل بیش از 

نگلیسی به زبان ساده و ا ترسادهرای فهم و ب اندشدهمهندسی عمران با جزییات توضیح داده  و با توجه به شاخه باشندمیتکنیکی 

 هستند.

 (Gate Civil Question Bank)عمران  سؤاالت. بانک 2

 5/4.5امتیاز نرم افزار: 

 کلیدهایی برای حل پاسخ است و همچنین انگلیسیکلمات به زبان  مترادف واژه نامهدر قالب ی این نرم افزار شامل توضیحات

 .مهندسان عمران را در بردارد سؤاالت

 (Civil Engineering Magazineمهندسی عمران ) مجله .3

 4.5: امتیاز نرم افزار



 

 

صدها  و شودمیمحسوب چاپ و نشر دیجیتال  تکنولوژیدر  راهنمایک  ،ده استطراحی ش GTxcel که توسطاین نرم افزار 

 .کندمیارائه  (مهندسی عمران ورژن موبایل مجله) موبایل ایمجلهنرم افزارهای  طورهمین الین وآن و دیجیتال را به صورت نشریه

 .دریافت کرده است انجمن مهندسان عمران آمریکا این نرم افزار یک جایزه از

 Civil Calculator)). ماشین حساب عمران 4

 5/3.9: امتیاز نرم افزار

 برای مهندسان عمران و دانشجویاناز محاسبات مهندسی  ایمجموعهکه  اتیمحاسب ساده به عنوان یک ابزار تواندمیاین نرم افزار 

 .گیرد مورد استفاده قرار ،شودمیشامل مختلف واحدهای مرتبط با عمران انواع  در را

 (Civil Terms). روابط عمران 5

 5/3.9: امتیاز نرم افزار

روابط را هر زمان که  همه توانیدمیتمرکز دارد. شما  شودمیدر مهندسی عمران استفاده  روی روابطی که عمدتا  این نرم افزار 

 بخواهید ببینید و به اشتراک بگذارید.

 (Civil Engineer Jobs) عمرانمهندس  هایشغل. 6

 5/3.9: امتیاز نرم افزار

تحصیالت،  توانیدمیبسیار مفید است. شما  گردندمین این نرم افزار برای افرادی که دنبال شغلی مرتبط با صنعت مهندسی عمرا

 کارت توانیدمیکه به دنبال آن هستید را ببینید. شما همچنین  ایعالقهمورد نیاز و ساختار حقوقی شغل مورد  هایگواهی

 .تجارت و رزومه خود را برای استخدام کارفرماها در این نرم افزار قرار دهید

 (AutoCad Tutorial)اتوکد  آموزش .7

 5/3.9: امتیاز نرم افزار

طور ه برای تازه کارانی که ب عمدتا نرم افزار اتوکد دوبعدی جهان به کاربران آن و  هایآموزش ارائهبرای  عمدتا این نرم افزار 

 .باشدمی ،استفاده این نرم افزار هستند هایروشپیوسته مشتاق آموختن 

 (Civil Engineering Application. نرم افزار مهندسی عمران )8

 4.5: امتیاز نرم افزار

اه روی دستگرا این نرم افزار  توانیدمیشما  ،به مهندسی عمران های اخیر مربوطتکنولوژیو  هاروش بیشتر در مورد آگاهیبرای 

 .نصب کنیداندروید خود 

 (Civil Engineering Reviewer)مهندسی عمران  . بازبین9

 4.5: امتیاز نرم افزار



 

 

عالی است.  بسیاراست و به دلیل قابل حمل بودن و دانلود رایگان  سؤال 350، شامل بیش از مهندسی عمران نرم افزار بازبین

 بیشتر با این نرم افزار در ارتباط باشید. هایرسانیروز ه برای ب

 مورد نیاز است.برای راه اندازی این نرم افزار اتصال داده  :توجه

 . طراحی تیر10

 5/4.2: امتیاز نرم افزار

مهندسان مانند مهندسان عمران، مهندسان مکانیک و همچنین برای معماران و دانشجویانی که قصد  این نرم افزار برای همه

 :از اندعبارت هاآن. برخی از بسیاری در این نرم افزار وجود دارد هایویژگیبسیار مهم است.  ،طراحی تیر دارند

 نقاط اتصال 

  عملگرUndo 

 حاشیه نویسی 

 هافرمول 

 کپی چندگانه 

 سازه با مقیاس کامل 

  عملگرهایtrim/extend 

  خطوط اندازه گذاری اتوماتیک(autocad look) 

 مترجم: الهه رحیمی
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