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 نرم افزار عمرانی که باید یاد بگیریم! 5

خب جونم بگه براتون: عالیق هررس  نبر ب بره یررایف ل  کاری سری یف هرم تونره هشهریلی بی ره ل رم بره             

عنوان ههنیس عمران  ری   ا شصیرکش  ریز اا شانهرگیزا لریااش ههری ی هرین هرو ش نکریا بریاا  سری   ل بییری             

 انشخیب سرشم.ههی ی  ل  5شا شه بی کم. بی اینکه ش  هو ش این لیااش هی بصث اییشز ل م هن این 

 

 کم ل یی هون شا یم سم سم شیجکشی م هم کام ههنیس هو ق یهشه بوشم همه 3همون طو  سه ا ال تو ابمب 

 ییم پ  شل ان اینکه بگکم هن  قط اجرا هم سنم ل سی ن بی سیهپکوتر نیا م یذ شه پ  لشمی بییی خوشهونو 

    یهش:تی نرم ا زا 5آپییب سنکم. لیال سرتونو ش ش نکی م این 

 سه تهنگیا  آ ک : -1
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ایه یه آ ک  سی  لر ه ان هبشکن سه هکچ ل م ایه هکچ تجربه ن سی ن بران اسشهیشز اا این برنیهه هی 

نیا ینا  طهی سریع  رلع سنکن به ییشیکرن چون اا نون  ب هم لاجب ترز لشم ایه اکی عمران  ل بزنکن ل 

 بخواین هنهم  کن.

Wordلاسه ن تییپ : 

Excelران بخف هصیس یی ل سمم برنیهه نویبم: ب 

PowerPoint ابزا  ا ائه به لضی : 

 ( اتوسی:2

 

ترین هم هبب. نرم ا زا ن بران ل اهی پرسی برشترین نرم ا زا  ههنیسم عمران )اتوسی( سه به نظر هن سیشز

ا مین سیاز ان هو ش ترسکمه ل ایبش اسشهیشز ش  تمیهم  کایهین عمرانم ل هعمی ن. این نرم ا زا  اا طرح یک 

یکرز تی هرلاه ترسکم نقهه هین اجرایم. اا خوبم هین این نرم ا زا  اینه ایه ش  اسشهیشز اسشهیشز ارا  هم

 ااش هیهر  کن همکهه براتون سی  هبب )ا  شه لقواف جین بصث شا ز(.
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 ( ایش  ا سکف:4ل3

 

ین نرم ا زا هی خو اسشونه ایرم عالاه نیا ین ایه هثش هن به پهب سیهپکوتر نهکنم ل طرالم عالاه شا ین سه ا

ییشیکرن این نرم ا زا  هی اجشنیب نیپذیرز )لیال نه به این  یی(. چون ش  هر  کای هشیش به سیاز سی  سنکن 

شا شن شانف نرم ا زا هین طرالم ل آیکن نیهه ان الام به نظر هکرسه. نر ا زا  ایش   هخیوص تصاکش ل طرالم 

   سکف بران طرالم انواع پم هبب.سیاز ل نرم ا زا

 ( تیسی :5
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این نرم ا زا  ل نرم ا زا  هین ههیبه سه تو کی ایران هبشن ل اسثرا سی برش ون هم هصیلش به ایرانه هخیوص 

سبییم هبب سه عالاه به سی  ش شر  نم شا ن. این نرم ا زا  اهکین نو شن صو ی لضعکبا تعییشا نرخ ا ا ل 

  جران پکمینکی ا  ل  الب تر هم سنه. بران ا راش هیهر  رصب هین  غام لجوش شا ز.بخهنیهه هین الام ا

 

 گردآورنده:

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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