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 ۹۸لیست دانلود پیشنهادی دانشجویانه برای اسفند 

 گیگ اینترنت ثابت هدیه(  ۱۰۰)به بهانه 

 

 

 

 لینک دانلود حجم تقریبی عنوان دانلودی ردیف

 کلیک کنید گیگابایت Microsoft Office 2019 ۲بسته  ۱

 کلیک کنید مگابایت  Memu Player ۳۵۰ساز اندروید شبیه ۲

 کلیک کنید گیگابایت Adobe Master Collection 2020 ۱۶مجموعه  ۳

 کلیک کنید گیگابایت ۵ جدید ۱۰ویندوز  ۴

 کلیک کنید گیگابایت Matlab ۲۰افزار نرم ۵

 کلیک کنید مگابایت  EndNote 9 ۱۵۰افزار نرم ۶

 کلیک کنید مگابایت  Format Factory ۱۰۰ افزار مبدل فرمتنرم ۷

 کلیک کنید مگابایت  Camtasia Studio ۵۰۰ساخت فیلم آموزشی  ۸

 کلیک کنید گیگابایت  ۲٫۵ آموزش فتوشاپ به فارسی ۹

 کلیک کنید مگابایت  VmWare ۵۰۰سازی ویندوز در ویندوز شبیه ۱۰

 کلیک کنید نامشخص  کالم برای مطالعه دانلود موسیقی بی ۱۱

 کلیک کنید نامشخص  های زبان اصلی ارزشمند برای دانشجویان فیلمفهرست  ۱۲

 کلیک کنید گیگابایت ۳۰ نگ تئوریسریال بیگ ب ۱۳
 

 

 

https://daneshjooyaneh.ir/
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/mobile/emulators-android/423-memu-android-emulator.html
https://www.softgozar.com/adobe-master-collection-cs6_/
https://soft98.ir/os/windows-10/16142-win-business-1903-a7.html
https://soft98.ir/software/engineering/3476-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%80%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8.html
https://soft98.ir/software/engineering/2431-thomson-reuters-endnote-full.html
https://soft98.ir/multi-media/convert/766-formatfactory.html
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/680-camtasia-studio.html
https://patoghu.com/media/learnin-film/11266-download-photoshop-learning.html
https://soft98.ir/os/virtual-machine/1232-vmware-workstation.html
https://music2relax.com/studyread-music/
https://www.onlinecollege.org/2010/02/10/50-inspiring-films-you-should-show-your-students/
http://vinadl.com/series/the-big-bang-theory/
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 اما توضیحات مرتبط:  و

های افزاری برای کلیه رشتهترین بسته نرم: کاربردیMicrosoft Office 2019بسته  •

 دانشگاهی

ساز عالی برای کنار گذاشتن گوشی و کار با آن : یک شبیهMemu Player  دیاندرو  سازهی شب  •

 در رایانه شخصی

زاری جامع فاهای نرماز برترین مجموعه: یکی  Adobe Master Collection 2020  مجموعه •

 افزارهای بسیار متنوعی در حوزه گرافیک، صوت و غیره داردنرمکه 

 ۹۸آپدیت اسفند : دیجد ۱۰ ندوزیو •

های ا کاربردهای گسترده در رشتهبسیار قوی بافزار : یک نرم Matlab 2019b افزارنرم •

 پژوهشی -علمیهای انشگاهی در حوزهگوناگون د

یسی با قابلیت اتصال به مایکروسافت  نومنبع افزار بسیار کاربردی : نرمEndNote 9 افزارنرم •

 ورد

بک و بسیار کاربردی با قابلیت کار سافزار : یک نرمFormat Factory مبدل فرمت افزارنرم •

 فایل  هایبا انواع قالب

افزارهای باکیفیت در حوزه رترین نرم : یکی از بCamtasia Studio یآموزش لمی ف ساخت •

 تولید فیلم از منابع مختلف حتی وب

 : یک دوره آموزشی ساده به فارسی در قالب ویدیویفتوشاپ به فارس آموزش •

زار بسیار جالب برای ساخت یک ویندوز اف: یک نرمVmWare ندوزیدر و ندوزیو یسازهی شب  •

 داردقابل حمل در ویندوز شما و جدا از آن که قابلیت کپی و پیست 
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 مطالعه  یبرا کالمیب یقی موس دانلود •

: این فهرست به سختی پیدا شد. انیدانشجو یارزشمند برا یزبان اصل یهالمی ف فهرست •

 نداردهای مزخرف یک فهرست که فیلم

: یک سریال طنز بسیار جذاب از چند نابغه که با مشکالت گوناگونی یبنگ تئور  گی ب  الیسر •

 در دانشگاه روبرو هستند

https://daneshjooyaneh.ir/

