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 اپلیکیشن عمرانی ولی ایرانی!4

سالم به دوستای سیویل شویی گل همیشگی مون. چگونه اید؟ روزگار بر وفق مرادتان هست؟ )الکی ادای حاا   

تا از بهترین اپلیکیشن های بخش مهندسای مماران را مفرفای بنمااییم. باشاد کاه        4بدارو در نیارین(. بریم که 

ماه قبل یه پست زنگ ممران راجا  باه اپلیکیشان هاای یاارجی مماران       رستگار گردیم. راستی یادمه یه چند 

 داشتیم، می تونی یه سرم به اون بزنی.

 

 :ساختمان ملی مقررات (1

 این از می تونید دارید، نیاز سایتمان ملی های نامه آیین و مقررات به دسترسی برای یوب منب  یک به اگر

این  نیست که از اهمیت مقررات ملی و در دسترس بودنش بگم که؟دیگه الزم . کنید استفاده اندرویدی برنامه

 نرم افزارا زیادن انتخابش با یودتون.

 

http://civilshow.ir/


 

2 

 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

 :عمران چرتکه (2

 این تو ،یندار نیاز اون به مختلف مملیات و محاسبات انجام برای ممران مهندسین که ای ساده ابزار هر

داره که دیگه نگم برات آمما از آپدیت نشدنش و بفضی از . اون قدر امکانات دسترسیه قابل اندرویدی اپلیکیشن

 مشکالتش هم نگم برات.

 
  :تلنت عمران( 3

بخش های مختلف ممرانین یه برنامه ممران تلنت بزنین. اونایی که اگه دنبا  یه اپلیکیشن رایگان آموزش 

 کال آموزش ضرر نداره بزن زنگو! ازش تفریف می کنن. شاید شما نیز بدوست! کردناستفاده 

 

 
 

 :پیمان عمومی شرایط( 4

 این با دارن، کار و سر مناقصات با که کسانی تمامی و پیمانکاران و مشاورین ممران، نیمهندس برای برنامه یه

 ن. از این برنامه هم زیاد بود دیگهباشی داشته همراه به همیشه یود با را پیمان ممومی شرایط کتاب برنامه

 مفرفی نکردم یودتون یکیشو انتخاب کنین!
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 !آمما در آخر

یودمم قبو  دارم که اپلیکیشن تاپ ایرانی واسه ممران نداریم و اینم هس که واسه آیفونا اصال نداریم ولی دیگه 

 چه کنیم باید از همین داشته هامون استفاده کنیم!

 
 

 ردآورنده:گ

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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