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روزشمار بارداری و تولد )دردانه(
 موسسه فرهنگی یاسین امین

ــا آن شــما می توانیــد: از ســن  ــردی اســت کــه ب ــزاری ســاده و کارب ــه« اب ــد دردان ویجــت »روزشــمار توّل
ــد  ــد فرزن ــا تول ــده ت ــی مان ــای باق ــوید، روزه ــه آگاه ش ــه هفت ــه ب ــورت هفت ــه ص ــن ب ــت جنی و وضعی
دلبندتــان را بدانیــد، بــا دیــدن ســن روزانــه فرزندتــان، بــزرگ شــدنش را احســاس کنیــد و لــذت ببریــد و 

تصویــر کــودک زیبایتــان را روی صفحــه تلفــن همراهتــان ببینیــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.yasin.dordane.rozshomar_widget/?l=fa


شهر نام ها، ۱۱۰۰۰ اسم گویا )دردانه(
 موسسه فرهنگی یاسین امین

ــش از  ــزار بی ــن نرم اف ــد. در ای ــد می باش ــرای فرزن ــام ب ــاب ن ــزار انتخ ــن نرم اف ــا جامع تری ــهر نام ه ش
ــان  ــا تلفظش ــراه ب ــف هم ــای مختل ــا و لهجه ه ــا، گویش ه ــا زبان ه ــر ب ــر و پس ــم دخت ــزار اس ــازده ه ی
ــر  ــامی پس ــا، اس ــل زبان ه ــی از قبی ــای گوناگون ــت ها و گروه ه ــا در فهرس ــت. نام ه ــده اس ــع آوری ش جم
ــده اند.  ــدی ش ــته بن ــا و...( دس ــت، خوراکی ه ــخصیت ها، طبیع ــا، ش ــا )انبی ــر، گروه ه ــامی دخت و اس

ــا ورود پارامترهــای گوناگــون. شــامل قابلیــت جســتجوی پیشــرفته ب

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.yasin.dordaneh.shahre_namha/?l=fa


گهواره تربیت کودک و بارداری
 گهواره

گهــواره، همیــار تربیــت کــودک و بــارداری، مصمــم اســت بــه والدیــن کمــک کنــد کــه بــه قــدر کفایــت 
ــا  ــا شــش ســال آمــاده شــده اســت و ب ــارداری و تربیــت کــودک ت ــرای دوره ب خــوب باشــند. گهــواره ب
ابزارهــای مختلــف خــود در زمینــه خــواب ) الالیــی کودکانــه(، تغذیــه )مــادر بــاردار و تغذیــه کــودک( و 
بــازی )بــازی کودکانــه و اســباب بــازی هــای مناســب هــر ســن( و آلبــوم رشــد )بــرای ثبــت کامــل رشــد 

کــودک( و ابزارهــای دیگــر بــه مــادران در دوره بــارداری و تربیــت کــودک کمــک مــی کنــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/pr.gahvare.gahvare/?l=fa


مادرشو: بارداری، زایمان و کودک یاری
 مادرشو

ــارداری و  ــر ســالمت پیــش از ب ــد، اگ ــان را حفــظ کنی ــه ی خودت ــی زنان ــد ســالمت زندگ ــر می خواهی اگ
ــا  ــت، ب ــم اس ــما مه ــرای ش ــارداری همســرتان ب ــت ب ــر وضعی ــت دارد، اگ ــان اهمی ــارداری برایت دوران ب
مادرشــو همــراه شــوید. ایــن اپلیکیشــن کاربــردی، امکانــات زیــادی مثــل تعییــن زمــان زایمــان، آمــوزش 
ــای  ــوزش راهکاره ــونوگرافی ها، آم ــا و س ــادآوری آزمایش ه ــارداری، ی ــر در ب ــانه های خط ــناخت نش ش
ــب را در  ــری مناس ــن وزن گی ــی تعیی ــذاری و حت ــان تخمک گ ــن زم ــارداری، تعیی ــوارض ب ــردن ع ــم ک ک

ــذارد. ــان می گ اختیارت

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/android.padidar.madarsho/?l=fa


مشورک
 مشورک

مشــورک یــک سیســتم آمــوزش هوشــمند اســت کــه قصــد دارد در کنــار والدیــن باشــد تــا آنهــا بتواننــد 
ــرای برطــرف کــردن  ــزار ب ــن نرم اف ــد. ای ــه تربیــت کنن ــدی نمون ــه امــروز فرزن ــای شــلوغ و پرهزین در دنی
نیازهــای مشــاوره ای والدیــن در ارتبــاط بــا تربیــت فرزند در دوره هــای مختلــف )کودکی، بلــوغ و نوجوانی( 
و مشــکالتی از جملــه لجبــازی، اســتفاده زیــاد از موبایــل و فضــای مجــازی، ارتبــاط بــا جنــس مخالــف، 

ــرار می دهــد. ــان ق ــی در اختیارت ــا و تمرین های ــه نفــس و … آموزش ه ــاد ب ــرس، اعتم ــی، ت بدغذای

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.tavak.mashverak/?l=fa


نی نی پالس: بارداری، زایمان، نوزاد
 نی نی پالس

در نرم افــزار نی نی پــالس می توانیــد اطالعــات روزانــه متناســب بــا روز بــارداری، اطالعــات روزانــه 
ــا  ــد ب ــد و می توانی ــون ببینی ــای گوناگ ــا ابزاره ــوزاد را ب ــد ن ــه رش ــات روزان ــارداری و اطالع ــه ب ــدام ب اق
ــام خصوصــی  ــاط باشــید، گــروه بســازید، پی ــد در ارتب مــادران دیگــر کــه وضعیــت مشــابه شــما را دارن
ارســال کنیــد، بــرای خودتــان بــالگ بســازید و ســواالت خــود را بــا کارشناســان خصوصــی مطــرح کنیــد و 

ــد. ــت کنی ــا را دریاف ــکی و مراقبت ه ــات پزش ــا و اطالع ــی، ورزش ه ــم غذای ــی از رژی ــه جامع برنام

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.niniplus.androidapp/?l=fa


فرزند نیکو
 محمد صادق پرورش

ــارداری  ــخصی در دوران ب ــادی و ش ــه ای ، عب ــه تغذی ــش برنام ــزار نمای ــرم اف ــن ن ــی ای ــدف از طراح ه
اســت. اعمــال تفذیــه ای و عبــادی بــه اســتناد از احادیــث و روایــات بصــورت هوشــمند بــا توجــه بــه ســن 
بــارداری نمایــش داده مــی شــود. اعمــال تغذیــه ای و عبــادی دوران بــاردای ، شــامل اعمــال مشــترک در 
تمــام مــاه هــای بــارداری و اعمــال اختصاصــی هــر مــاه مــی باشــد کــه در زمــان نمایــش بــه کاربــر بــا 

رنــگ هــای متفاوتــی نمایــش داده مــی شــود.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.fekre9.GM/?l=fa


سرآشپز
سرآشپز

در نرم افــزار سرآشــپز طــرز تهیــه ۲۰ غــذای ســنتی ایرانــی را در چهــار دســته بندی آش، کبــاب، خــورش و 
دلمــه می توانیــد مشــاهده کنیــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.shetab.az/?l=fa


سیرداغ
منصوره اسپانلو

مجموعــه ای متنــوع از غذاهــای محلــی ایــران بــه همــراه دســتور پخــت کامــل بــا دســته بنــدی پلــو و 
چلــو، آش و ســوپ، خورشــت هــا و ســایر غذاهــا

https://toopmarket.com/app/com.appstudio3920/?l=fa


پرسمان تربیت کودک و نوجوان
پرشین ای پی کی

همــه والدیــن آرزو دارن تــو مشــکالت رفتــاری فرزندشــون بــا یــه مشــاور باتجربــه بــه صــورت تمــام وقــت 
در ارتبــاط باشــن و ازش راهــکار بگیــرن. حــاال اگــه اون مشــاور همیشــه همــراه، کارشناســی مثــل اســتاد 
تراشــیون باشــه کــه دیگــه خیلــی عالــی میشــه. اکنــون بــه لطــف تکنولــوژی ایــن آرزو دســت یافتنــی 
شــده!! فقــط کافیــه کــه شــما بــا نــرم افــزار تلفــن همــراه  پرســمان تربیتــی، مشــکل خــاص فرزندتــون 
ــی کــه مشــکل مشــابه شــما را  ــه والدین ــر  اســتاد تراشــیون ب ــه راهکارهــای موث ــد و ب رو جســتجو کنی

داشــتند گــوش بدیــن.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.porsemanetarbiati/?l=fa


تاک )تربیت اسالمی کودکان(
 حمید نبردی

اپلیکیشن  تاک شامل بخش های زیر میباشد:
وضــع  بــارداری،  دوران  )اقدامــات  بــارداری:  دوران  آمیــزش(،  )همســرگزینی،  بــارداری:  از  قبــل 

حمــل(، اقدامــات بعــد از تولــد: )نــوزاد، شــیردهی، نــکات تربیتــی(
ایــن  در  کــودک  اســالمی  تربیــت  بــرای  نیــاز  مــورد  محتــوا  و  مطالــب  از  عظیمــی  بخــش   
ــد  ــت فرزن ــرزمین در راه تربی ــن س ــادران ای ــرای م ــی ب ــا کمک ــت ت ــده اس ــده ش ــن گنجان اپلیکیش

صالــح باشــد

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.appstudio4121/?l=fa


مادرانه
موسسه شمیم دانش افالک

مادرانــه دســتیار مجــازی همــۀ مــادران ایــران زمیــن اســت. نــکات تربیتــی و آموزشــی بخــش هایــی 
ــا  ــز ب ــه نی ــی هــا و اشــعار و داســتان هــای کودکان ــی جــذاب از الالی ــزار اســت. محتوای ــرم اف ــن ن از ای

گرافیکــی جــذاب آمــاده شــده اســت.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/madaraneh.seraj.lorestan/?l=fa


میم مثل مادر
مهدی

میــم مثــل مــادر اپلیکیشــنی در راســتای کمــک بــه مــادران ایرانــی بــرای تغذیــه مناســب کــودکان مــی 
باشــد.

شامل انواع غذا ها و اسموتی ها و بستنی ها و... می باشد.
دانستنی ها و برخی خواص غذا ها و تغذیه ها

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.mahdi.mimmselemadar/?l=fa


Glow Baby - ثبت فعالیت ها و رشد نوزاد
Glow Inc 

بــا Glow Baby از شــیردهی تــا تعویــض پوشــک، همــه مراحــل رشــد نــوزاد خــود را ثبــت کنیــد. اگــر بــه 
ثبــت فعالیت هــای نــوزاد نیــاز داریــد از جملــه زمــان پرســتاری، برنامــه خــواب نــوزاد، برنامــه شــیردهی، 
تعویــض پوشــک و ... ایــن نرم افــزار بــرای شــما ســاخته شــده اســت. مراحــل انجــام کار: ۱- بــه کمــک 
ــرده و از  ــال ک ــودک را دنب ــد ک ــد ۲- رش ــت کنی ــا را ثب ــانی فعالیت ه ــالع رس ــنج و اط ــای زمان س ابزاره
ــت  ــل PDF از همــه داده هــای ثب ــد ۳- خروجــی گرفتــن فای ــز نمــودار آن را مشــاهده کنی قســمت آنالی

شــده

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.glow.android.baby/?l=fa


الگوهای بافت
Kamilafarzana 

نــرم افــزاری شــامل الگوهــای بافتنــی جدیــد و راهنمــای پیــاده ســازی آنهــا بــا میلــه بافتنــی کــه بــه شــما 
کمــک می کنــد طرح هــای جدیــد و متنوعــی را پیــدا کــرده و از بافتــن لــذت ببریــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.kamilafarzana.knittingpatterns/?l=fa


الگوهای بافتنی
Annapurnapp Technologies 

Knitting Genius یکــی از بهتریــن برنامه هــای رایــگان در زمینــه بافتنــی می باشــد کــه شــما را قــدم بــه 
قــدم بــرای بفتــن یــک پلیــور، شــال گــردن و ... راهنمایــی خواهــد کــرد. اگــر بــه دنبــال آمــوزش رایــگان 

بافتنــی هســتید، ایــن برنامــه را از دســت ندهیــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.tricoton/?l=fa


آموزش عروسک سازی
Gadis Restina 

یــک برنامــۀ کاربــردی بــرای آمــوزش گام بــه گام عروسک ســازی. آموزش هــای ایــن برنامــه بــه شــما نشــان 
ــای  ــه پارچه ه ــده و تک ــای استفاده ش ــد جوراب ه ــد مانن ــواد زائ ــا م ــد ب ــه می توانی ــه چگون ــد ک می ده
دورریــز هــم ســرگرم شــوید و هــم بــرای فرزندتــان یــک هدیــۀ به یادماندنــی بســازید و یــا بــا آن پــول 
ــی  ــد یــک شــغل عال ــی می توان ــواد دورریختن ــی و م ــا پارچه هــای اضاف ــد. ســاخت عروســک ب دربیاوری

باشــد. شــغلی کــه از صفــر تــا صــد آن را بــا ایــن برنامــۀ آموزشــی جامــع می توانیــد یــاد بگیریــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.DollsCraftTutorials.gadisrestina/?l=fa


ایستاده در باد )زنان در دفاع مقدس(
 مطاف عشق

بانــوان شــهید انقــالب اســالمی بــا تأســی از اســوه هــای بــی نظیــری چــون حضــرت صدیقــه طاهــره 
ســالم اهلل علیهــا و نیــز بانــوی صبــر و بصیــرت، زینــب کبــرا ســالم اهلل علیهــا ریشــه در عمــق معرفــت و 
دلدادگــی داشــته و جوانــه هــای ایمانشــان، در مقابــل تندبــاد حــوادث روزگار، جــز بــه ســاحت پــروردگار، 
ــان  ــه نردب ــان جــوان و پرنشــاطی ک ــادی اســت از زن ــاد«، ی ــاورد. »ایســتاده در ب ــرود نی ــم ف ســر تعظی

رســتگاری را تــا آســمان شــهادت پیمودنــد و نســیم بهشــت را بــا رایحــه ایثارشــان معطــر ســاختند.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.mataf.fc15/?l=fa


چادرهای سرخ )سبک زندگی زنان شهیده(
 مطاف عشق

»چادرهــای ســرخ«، اثــری زیبــا برگرفتــه از منتخــب خاطراتی اســت کــه از شــخصیت متعهد و خودســاخته 
بانــوان شــهید انقــالب و نیــز نقــش آفرینــی آنهــا در طــول ســال هــای مبــارزه بــا رژیــم ستمشــاهی، دوران 
دفــاع مقــدس و عرصــه تثبیــت نظــام اســالمی همــراه بــا احادیــث متناســب بــا هــر موضــوع، حکایــت 
دارد. شــما مــی توانیــد فلــش کارت )نســخه چاپــی( مجموعــه »چادرهــای ســرخ« را نیــز از نمایشــگاه و 

فروشــگاه محصــوالت راهیــان نــور و دفــاع مقــدس مطــاف عشــق تهیــه نماییــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.mataf.fc14/?l=fa


تشخیص گریه نوزاد
Enbyin 

ــوزاد را متوجــه  ــه ن ــت گری ــزار عل ــن نرم اف ــا ای ــاه. ب ــر از ۶ م ــدان کمت ــادران دارای فرزن ــرای م مناســب ب
ــرای تشــخیص و ترجمــه صــدای  ــزاری ب ــد. برنامــه دارای اب ــاد بگیری شــوید و نحــوه تشــخیص آن را ی
گریــه نــوزادان بــه یــک زبــان قابــل فهــم اســت تــا بتوانیــد از پــس آرام کــردن کــودک و پیشــگیری از 
علــل گریــه او برآییــد. دارای تصاویــر راهنمــا بــرای برطــرف کــردن مشــکل گریــه نــوزاد، دســتورالعمل هایی 
بــرای یادگیــری نحــوه تشــخیص علــت گریــه نــوزاد و نــکات و ترفندهایــی بــرای جلوگیــری یــا کاهــش 

دالیــل گریــه.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.enbyin.babylanguage/?l=fa


تغذیه کودک و ثبت فعالیت ها
Penguin Apps 

ــرای  ــه ای ب ــد. برنام ــد بپیوندی ــتفاده می کنن ــزار اس ــن نرم اف ــه از ای ــدی ک ــون وال ــش از ۱.۲ میلی ــه بی ب
ــک  ــا کم ــودک. ب ــت از ک ــد و مراقب ــت رش ــود وضعی ــرای بهب ــودک ب ــای ک ــت فعالیت ه ــیردهی و ثب ش
ــوزاد خــود  ــه فعالیت هــا در مراحــل رشــد ن ــه هم ــد چراک ــه نوشــتن نداری ــازی ب ــر نی ــه دیگ ــن برنام ای
ــض  ــیردهی، تعوی ــه ش ــی از جمل ــد فعالیت های ــزار می توانی ــن نرم اف ــا ای ــد. ب ــت نمایی ــد ثب را می توانی
پوشــک، خــواب، شیردوشــیدن، دارو، رشــد کــودک، وقایــع، حمــام، واکسیناســیون، دمــای بــدن، دنــدان 

را ثبــت کنیــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/au.com.penguinapps.android.babyfeeding.client.android/?l=fa


تغذیه و مراقبت از نوزاد
Rsky 

ــن  ــا ای ــد. ب ــد شــده خــود مراقبــت کنن ــازه متول ــدان ت ــا از فرزان ــن ت ــرای والدی ــگان ب ــزار رای يــک نرم اف
ــه و  ــه تغذی ــی از جمل ــد. فعالیت های ــت نمایی ــوزاد را ثب ــد ن ــل رش ــه مراح ــورت روزان ــه ص ــزار ب نرم اف
شــیردهی، خــواب، تعویــض پوشــک، اوقــات فراغــت )بــازی و گــردش و حمــام و ...(، رشــد )قــد و وزن و 
دور ســر(، شیردوشــیدن، ســالمتی )دارو، دمــای بــدن، واکســن( قابــل ثبــت اســت. همچنیــن می توانیــد 

ــا اســتفاده از قابلیــت یادداشــت برداری ثبــت نماییــد. ــکات دیگــر را ب ن

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.hh.app.babytracker/?l=fa


تقویم بارداری - دختر یا پسر
Leap Fitness Group 

ــارۀ  ــه درب ــی برنام ــد. پیش بین ــی کن ــوزاد شــما را پیش بین ــد جنســیت ن ــه می توان ــب ک ــۀ جال ــک برنام ی
جنســیت نــوزاد شــما دقتــی بــاالی 75% خواهــد داشــت. عــالوه بــر ایــن بــه کمــک ایــن برنامــه می توانیــد 
ــنهادی  ــای پیش ــدن در زمان ه ــاردار ش ــوید. ب ــع ش ــود مطل ــدن خ ــاردار ش ــرای ب ــب ب ــای مناس از زمان ه
برنامــه احتمــال بــارداری را تــا ســه برابــر افزایــش می دهــد. روش کار برنامــه بــه ایــن صــورت اســت کــه 
بــا اســتفاده از اطالعاتــی کــه از شــما دریافــت می کنــد، روزهــای اوج آمادگــی بــدن شــما بــرای بــاردار شــدن 

ــد. ــبه می کن را محاس

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/maybebaby.getpregnant.getbaby.flo/?l=fa


تقویم صورتی
 صورتی

ــر  ــوان باخب ــم از روزهــای مخصــوص بان ــن تقوی ــا اســتفاده از ای ــد ب ــی توانن ــی م ــرم ایران ــوان محت بان
شــوند و بــا اســتفاده از محاســبه اتوماتیــک روز تخمــک گــذاری، شــانس بــارداری و دوره هــای بــاروری 
راحــت تــر از همیشــه از بــارداری ناخواســته جلوگیــری کننــد و یــا بــرای بــارداری اقــدام کننــد، بــارداری 

هــای خــود را ثبــت کننــد و از توصیــه هــای مخصــوص هــر هفتــه بــارداری اســتفاده کننــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.hrsamadi.pinkcalendar/?l=fa


روچی
 حامد محمدیان مهر

روچــی بــازار آنالیــن پارچــه، الگــو و ملزومــات دوخــت و مرجــع بــزرگ خیاطــی اســت. در ایــن فروشــگاه 
ــک  ــاس کم ــان لب ــان و طراح ــاب نماییــد و از کارشناس ــا را انتخ ــن کااله ــن و متنوع تری ــد بهتری می توانی
ــا ابــزار کاربــردی ایــن  بگیریــد تــا هرآنچــه بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک خیــاط خــوب نیــاز داریــد را ب
نرم افــزار فــرا بگیریــد. در بخــش آکادمــی، بــرای شــما آموزش هــای جذابــی قــرار داده شــده تــا در زمینــه 

خیاطــی و تولیــد پوشــاک، فعالیــت خــود را ارتقــا ببخشــید.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.rochi.app/?l=fa


شبکه اجتماعی بانوان لک لک
 لک لک تیم

اگــر هرزمانــی از شــبانه  روز ســوالی ذهنتــون رو درگیــر کــرد یــا خواســتید از خانم هایــی کــه مثــل خودتــون 
ــد  ــره بخونی ــروری و غی ــارداری و فرزندپ ــورد ب ــی در م ــر خواســتید مطالب ــد. اگ هســتند مشــورت بگیری
کــه مامانــای دیگــه هــم براشــون مهــم بــوده و تــوی برنامــه ارســال کــردن. اگــر »بارداریــد«، بــه »فکــر 
بــارداری« هســتید، »بچــه دار« شــدید یــا حتــی دنبــال یــه جایــی می گردیــد کــه پزشــک و مامــا جــواب 

ســواالی شــما رو بــدن و همــه خانــم  باشــن، لــک لــک بــرای شماســت.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.laklakian.android/?l=fa


شیردهی و فعالیت های نوزاد
Whisper Arts 

یــک نرم افــزار ســاده بــرای ثبــت فعالیت هــای نــوزاد و شــیردهی بــه نــوزاد. بــا ایــن نرم افــزار دوشــیدن 
شــیر بــرای نــوزاد و شــیر دادن بــا بطــری را بــر اســاس تاریــخ ثبــت کنیــد. دیگــر فعالیت هــای نــوزاد از 
جملــه تعویــض پوشــک، برنامــه خــواب، قــد و وزن و بســیاری دیگــر از مــوارد را ثبــت و ذخیــره کنیــد. 
بــا اینــکار تاریخچــه رشــد فرزندتــان را در دســترس خواهیــد داشــت و در دوران شــیردهی بهتریــن روش 

ــرای فرزنــد خــود انتخــاب می کنیــد. را ب

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.whisperarts.kids.breastfeeding/?l=fa


صداهای خواب کودک
Calm your mind 

ــد.  ــی می باش ــش و الالی ــای آرام بخ ــه ای از صداه ــامل مجموع ــودک ش ــواب ک ــای خ ــزار صداه نرم اف
اســتفاده از ایــن برنامــه بــه کــودکان کمــک می کننــد خــواب بهتــری داشــته باشــند و کمتــر گریــه کننــد. 
دارای زمان ســنجی بــرای قطــع خــودکار و صرفه جویــی در مصــرف باتــری، آیکون هــای گرافیکــی متناســب 

بــا هــر صــدا و مشــاهده فهرســت برتریــن دانلودهــا و بازدیدهــا.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.calm.whitenoise.babysleepsounds/?l=fa


صدای آرام بخش خواب
Parents2ParentsApps 

یــک خــواب شــیرین و راحــت را بــا ایــن نرم افــزار تجربــه کنیــد. برنامــه دارای صداهایــی جهــت کمــک 
بــه خــواب بهتــر اســت. ایــن صداهــا شــامل صــدای برفکــی، جــارو برقــی، بــاران، صــدای رحــم، سشــوار، 
ــن  ــد از ای ــر اســت. می توانی ــدادی صــدای دیگ ــش، ســاحل و تع ــه، ســوختن آت ــن، رودخان ماشــین، ف
نرم افــزار بــرای فرزنــدان خــود از بــدو تولــد تــا چنــد ســال اســتفاده نماییــد. بــا قابلیــت ضبــط صــدای 

خودتــان و ثبــت زمــان خــواب کــودک.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/by.si.soundsleeper.free/?l=fa


طراحی پرده
Gadis Restina 

ــه  ــن برنام ــما در ای ــد. ش ــک می ک ــرده کم ــی پ ــاب طراح ــما در انتخ ــه ش ــه ب ــردی ک ــه کارب ــک برنام ی
ــد. ــاب کنی ــد و انتخ ــرده را ببینی ــای پ ــواع مدل ه ــادی از ان ــیار زی ــداد بس ــد تع می توانی

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.CurtainDesign.gadisrestina/?l=fa


طراحی قفسه های دیواری
Kamilafarzana 

ــا اســتفاده  ــه. شــما ب ــا و قفســه های خان ــرای تاقچه ه ــب و الهام بخــش ب ــه ای از ایده هــای جال مجموع
ــایل  ــا دادن وس ــرای ج ــه ب ــای خان ــر روی دیواره ــتری ب ــای بیش ــم فض ــد ه ــا می توانی ــن ایده ه از ای

مختلــف ایجــاد کنیــد و هــم بــه زیبایــی محــل زندگیتــان بیفزاییــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.kamilafarzana.designwallshelf/?l=fa


طرح و الگوی بافتنی
bonibon 

ایده هایــی بــرای بافتنــی کــه شــما را شــگفت زده خواهــد نمــود. در ایــن نرم افــزار راهنمــای گام بــه گام 
بــرای بافتــن ایــن طرح هــا موجــود اســت.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.bonibon.KnittingPatterns/?l=fa


یادآور قرص های من
Bouqt 

ــا  ــت. ب ــده اس ــی ش ــارداری طراح ــای ضدب ــرف قرص ه ــادآوری مص ــرای ی ــه ب ــردی ک ــۀ کارب ــک برنام ی
ــوش  ــان را فرام ــت قرص هایت ــچ وق ــر هی ــه دیگ ــوید ک ــن ش ــد مطمئ ــه می توانی ــن برنام ــتفاده از ای اس
ــما را  ــۀ ش ــادات ماهان ــارداری، ع ــای ضدب ــرف قرص ه ــادآوری مص ــر ی ــالوه ب ــه ع ــن برنام ــد. ای نمی کنی
ــما  ــه ش ــان ب ــی روزمره ت ــدن زندگ ــان ش ــرای آس ــاده ای ب ــنهادهای فوق الع ــد و پیش ــی می کن ــز بررس نی

می دهــد.

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/com.bouqt.mypill/?l=fa


مادرانه
 اندیشه مبنا

ــه  ــی دو طرف ــط تعامل ــک محی ــادران در ی ــرای م ــد ب ــی و مفی ــب خواندن ــن اپلیکیشــن شــامل مطال ای
اســت. قبــل از بــارداری، بــارداری، زایمــان، نگهــداری کــودک و تربیــت کــودک قســمتهای مختلــف ایــن 
ــود دارد. ــی وج ــبکه های اجتماع ــا ش ــراه ب ــه هم ــاوره در برنام ــکان مش ــد. ام ــکیل می ده ــه را تش برنام

دانلود رایگان

https://toopmarket.com/app/ir.jijibaji.madaraneh/?l=fa



