
عجعبه ابزار مهندیس صنای
 وچاا دانشگاه صنعیتمهندیس صنایع کاری از انجمن علمی 

@IEQIET

آخرتوضیحات تکمییل در صفحه

اولنسخه



شیه مهندس صنایع و جعبه ابزار 

زار نرم افجعبه ابزار مهندیس صنایع همچ  
هااایی هشااه  کااه نراااز داریاا    بهااچنر 

. ارزهایی که یاد گرفهر  رو پراده کنر 
فرق مرکنن حچزه های مخهلف این نرم افزار ها تچی 



وطعا این لرشت کامل نرشت 
تچ حچزه های مخهلف نرم افزار های دیگه ایی ه  شاید ابشن

که ما ازش خرب نداشهر  و برای همرن در این فایل ورار ندادی  
 بدیپچش روهاحچزهمتاممرکنر سعیبعدیهاینشخهدر

ددر مجمچع این نرم افزار ها رایج ترین ها در حچزه خچدشچ  هشهند انشالله به کارتچ  برا



...بدو  این ییک که کال هرچی 

EXCEL

بصچرتروهاافزارنرممتامکارجچرایییهاکشل
عصنایمهندسیکوبدهانجاممرهچنهمقدمایت

دارهنرازهب وطعاشمرهروزکارهایانجامبرای

آمچزش نرم افزار در فرادرس

https://faradars.org/courses/fvxl95051-microsoft-office-excel


کرفرت

MINITABSPSS
آمچزش نرم افزار در فرادرس آمچزش نرم افزار در فرادرس

Quality

http://dl2.soft98.ir/engineering/Minitab.19.2020.1.x64.rar?1586470351
http://dl2.soft98.ir/engineering/Minitab.19.2020.1.x64.rar?1586470351
http://dl2.soft98.ir/engineering/IBM.SPSS.Statistics.26.0.x64.rar?1586470382
http://dl2.soft98.ir/engineering/IBM.SPSS.Statistics.26.0.x64.rar?1586470382
https://faradars.org/courses/fvst9501-quality-control-using-spss
https://faradars.org/courses/fvst94081-statistical-quality-control-using-minitab


مدیریت و کنرتل پروژه

MICROSOFT PROJECT ( MSP )Primavera
آمچزش نرم افزار در فرادرسآمچزش نرم افزار در فرادرس

Project 
Management

https://soft98.ir/software/engineering/16729-microsoft-project-2019-full.html
https://soft98.ir/software/engineering/16729-microsoft-project-2019-full.html
http://dl3.downloadly.ir/Files/Software/Primavera_P6_Professional_Project_Management_19.12_Downloadly.ir.rar
http://dl3.downloadly.ir/Files/Software/Primavera_P6_Professional_Project_Management_19.12_Downloadly.ir.rar
https://faradars.org/courses/grd111-gerdoo-ms-project-2013
https://faradars.org/courses/fvor9408-planning-and-project-management-using-primavera


یهبرنه ساز Operation Research (OR)

آمچزش نرم افزار در فرادرس

آمچزش نرم افزار در فرادرس

Lingo

GAMS

http://dl3.downloadly.ir/Files/Software/Lindo_Lingo_v18.0.44_x64_Downloadly.ir.rar
http://dl.downloadly.ir/Files/Software3/GAMS_28.2.0_x64_Downloadly.ir.rar
https://faradars.org/courses/fvlng9411-optimization-using-lingo
https://faradars.org/courses/fvor94063-gams
http://dl3.downloadly.ir/Files/Software/Lindo_Lingo_v18.0.44_x64_Downloadly.ir.rar
http://dl.downloadly.ir/Files/Software3/GAMS_28.2.0_x64_Downloadly.ir.rar


یشبره ساز Simulation

ARENA
آمچزش نرم افزار در فرادرس

https://soft98.ir/software/engineering/14680-Rockwell-Automation-Arena.html
https://soft98.ir/software/engineering/14680-Rockwell-Automation-Arena.html
https://faradars.org/courses/fvar9311-discrete-events-simulation-arena


MICROSOFT OFFICE

POWERPOINT WORD

آمچزش نرم افزار در فرادرس آمچزش نرم افزار در فرادرس

مجمچعه آفرس

مجمچعه نرم افزار ۲۰۱۹دانلچد نشخه 
های آفرس

https://soft98.ir/software/office/362-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%81%DB%8C%D8%B3-2019.html
https://faradars.org/courses/fvppt9411-ms-powerpoint-2016
https://faradars.org/courses/fvwd9411-ms-word-2016
https://soft98.ir/software/office/362-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%81%DB%8C%D8%B3-2019.html
https://soft98.ir/software/office/362-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%81%DB%8C%D8%B3-2019.html


زارسایر نرم افزار های جعبه اب
Expert Choice

آمچزش نرم افزار در فرادرس

Microsoft Visio
آمچزش نرم افزار در فرادرس

COMFAR
آمچزش نرم افزار در فرادرس

https://www.expertchoice.ir/Download/expertchoice-11.zip
https://www.expertchoice.ir/Download/expertchoice-11.zip
https://faradars.org/courses/fvml9408c-analytic-hierarchy-process-ahp-in-multi-attribute-decision-making
https://soft98.ir/software/engineering/16473-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88-2019.html
https://soft98.ir/software/engineering/16473-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88-2019.html
https://faradars.org/courses/fvche95121-microsoft-visio-for-making-charts-and-diagrams
https://dl2.win2farsi.com/users/ali68124/2018/6/COMFAR/Comfar%20III%20Expert%20v3.0%20Full_win2farsi.com.exe
https://dl2.win2farsi.com/users/ali68124/2018/6/COMFAR/Comfar%20III%20Expert%20v3.0%20Full_win2farsi.com.exe
https://faradars.org/courses/fvor95012-financial-analysis-feasibility-plans-using-comfar-iii


www.downloadly.irSoft98.ir

تچضرحات تکمریل
نلود کنین نرم افزار ها کلیک کنین به صورت مستقیم میتونین دااسمو عکسروی 

(دانلود کنین یکسری سری نرم افزارها که چند پارت دارن ، با کلیک روی اونا صفحه دانلود براتون میاد و میتونین به راحیت) 

دا میکنیندستریس پیپاورپوینتو وورد، اکسلبا دانلود مجموعه نرم افزارهای آفیس به 

:پسوورد فایل ها با توجه به سایت دانلودشون 

در نسخه های بعدی اموزش های تکمییل و حوزه های بیشتری را پوشش خواهیم داد



یادارینپیشنهادیاگر
داریندوستروآموزیش

قراردومنسخهدرتا
الانتقبهمونحتمابدیم
بدیمانجامتابدین

نیدبرای ارتباط با ما روی ایکون مورد نظرتون کلیک ک

https://instagram.com/ieqiet?igshid=kqw7dhhxl90a
https://t.me/ieqiet


انپای
یددر شبکه های اجتماعی مارو دنبال کن

https://instagram.com/ieqiet?igshid=kqw7dhhxl90a
https://t.me/ieqiet

