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N.    ساختمان داده ها  – خدمات ارزش افسوده –مهندسي نرم فسار ** نمرات آزمون اول كالسي دروس   - 

 - **طراحي و پیاده سازی زیر ساخت شبکه های كامپیوتری- شبکه های كامپیوتری 

 درس مهندسي نرم افسار اولنمرات پاسخ آزمون 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگي دانشجو ردیف

 یک فایل عكس 9 هٌْذسي ًرم افسار علي طاّرخاًي 1

 دٍ فایل عكس 9 هٌْذسي ًرم افسار هرین كٌاسي ّا 2

   هٌْذسي ًرم افسار سیذ حسیي سیذ رضایي 3

  pdfیک فایل  9 هٌْذسي ًرم افسار هاّاى صباغیاى 4

  pdfیک فایل  9 هٌْذسي ًرم افسارافشیي غالهحسیٌي سیویاری  5

 دٍ فایل عكس 9 هٌْذسي ًرم افسار حسي علیسادُ 6

 دٍ فایل عكس 9 هٌْذسي ًرم افسار علیرضا حكوي 7

 دٍ فایل عكس 9 هٌْذسي ًرم افسار علیرضا هَالیي 8

 سِ فایل عكس 9 هٌْذسي ًرم افسار ًسیبِ كاظوي 9

 دٍ فایل عكس 9 هٌْذسي ًرم افسار علي اكبر بابایي الوَتي 10

 دٍ فایل عكس 9 هٌْذسي ًرم افسار هحسي كریوي 11

12     

13     

14     
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 خدمات ارزش افسوده در فناوری اطالعاتنمرات پاسخ آزمون اول درس 

 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگي دانشجو ردیف

 یک فایل عكس 9 خذهات ارزش افسٍدُ علي طاّرخاًي 1

 یک فایل عكس 9 خذهات ارزش افسٍدُ هرین كٌاسي ّا 2

   خذهات ارزش افسٍدُ هرتضي خذابٌذُ 3

 دٍ فایل عكس 9 خذهات ارزش افسٍدُ حسي علیسادُ 4

 یک فایل عكس 9 خذهات ارزش افسٍدُ هحسي كریوي 5

  pdfیک فایل  9 خذهات ارزش افسٍدُ هاّاى صباغیاى 6

  pdfیک فایل  9 خذهات ارزش افسٍدُافشیي غالهحسیٌي سیویاری  7

 یک فایل عكس 9 خذهات ارزش افسٍدُ علیرضا حكوي 8

 یک فایل عكس 8 خذهات ارزش افسٍدُ علي اكبر بابایي الوَتي 9

 یک فایل عكس 9 خذهات ارزش افسٍدُ علیرضا هَالیي 10

   خذهات ارزش افسٍدُ ًسیبِ كاظوي دیستي 11

   خذهات ارزش افسٍدُ اهیر عباس عسگری 12

   خذهات ارزش افسٍدُ هیالد چگیٌي 13

   خذهات ارزش افسٍدُ هحوذ تَكلي 14
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  طراحي و پیاده سازی زیر ساخت شبکه های كامپیوترینمرات پاسخ آزمون اول درس

 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگي دانشجو ردیف

 یک فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ 1   +علي طاّرخاًي 1

 سِ فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ سیذ عبذ اهلل حسیٌي 2

 یک فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ هحسي كریوي 3

  pdfیک فایل  9 طراحي زیر ساخت شبكِ هاّاى صباغیاى 4

  pdfیک فایل  9 طراحي زیر ساخت شبكِافشیي غالهحسیٌي سیویاری  5

 یک فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ حسي علیسادُ 6

 یک فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ علیرضا حكوي 7

 دٍ فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ هرین كٌاسي ّا 8

 دٍ فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ هسعَد بیگذلي 9

 یک فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ علیرضا هَالیي 10

 یک فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ علي اكبر بابایي 11

 دٍ فایل عكس 9 طراحي زیر ساخت شبكِ ًسیبِ كاظوي 12

   طراحي زیر ساخت شبكِ سیذ حسیي سیذ رضایي 13

   طراحي زیر ساخت شبكِ هرتضي خذابٌذُ 14

   طراحي زیر ساخت شبكِ هیالد چگیٌي 15

   طراحي زیر ساخت شبكِ هحوذ تَكلي 16

 

 

  



4 
 

  شبکه های كامپیوترینمرات پاسخ آزمون اول درس

 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگي دانشجو ردیف

 پٌج فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری علي طاّرخاًي 1

 پٌج فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری سیذ عبذ اهلل حسیٌي 2

 یک فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری هحوذ حاجي كریوي 3

  pdfیک فایل  9 شبكِ ّای كاهپیَتری هاّاى صباغیاى 4

 سِ فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری سیذ هختار بابایي چگیٌي 5

 دٍ فایل عكس 8 شبكِ ّای كاهپیَتری سعیذ سردیًَذ چگیٌي 6

 دٍ فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری علیرضا حكوي 7

 سِ فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری هرین كٌاسي ّا 8

 یک فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری رضا هالكي 9

 دٍ فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری هسعَد بیگذلي 10

 یک فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری علي اكبر بابایي 11

 یک فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری هحسي كریوي 12

 یک فایل عكس 9 شبكِ ّای كاهپیَتری علیرضا تقي پَر داهاد 13

 pdfیک فایل  9 شبكِ ّای كاهپیَتری آرزٍ علیپَر 14

 pdfیک فایل  9 شبكِ ّای كاهپیَتری پیواى افشار 15

   شبكِ ّای كاهپیَتری سیذ حسیي سیذ رضایي 16

   شبكِ ّای كاهپیَتریتَكّلي  هحوّذ 17

   شبكِ ّای كاهپیَتریسعیذ صفری الوَتي  18

   شبكِ ّای كاهپیَتریكاظوي دیسبٌي  ًسیبِ  19
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  ساختمان داده ها درساولنمرات پاسخ آزمون 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگي دانشجو ردیف

 یک فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا علي طاّرخاًي 1

 دٍ فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا علیرضا تقي پَر داهاد 2

 دٍ فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا هحوذ حاجي كریوي 3

 pdfیک فایل  3 ساختوي دادُ ّا آرزٍ علیپَر 4

 دٍ فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا سیذ هختار بابایي چگیٌي 5

 pdfیک فایل  3 ساختوي دادُ ّا پیواى افشار 6

 دٍ فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا سعیذ سردیًَذ چگیٌي 7

   ساختوي دادُ ّا سعیذ صفری الوَتي 8

   ساختوي دادُ ّا رضا هالكي 9

 یک فایل زیپ 3 ساختوي دادُ ّا اشكاى رحواًي 10

11     

12     

 

  ساختمان داده ها درسدومنمرات پاسخ آزمون 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگي دانشجو ردیف

 یک فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا علي طاّرخاًي 1

 دٍ فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا سیذ هختار بابایي چگیٌي 2

 یک فایل زیپ 3 ساختوي دادُ ّا اشكاى رحواًي 3

 pdfیک فایل  3 ساختوي دادُ ّا آرزٍ علیپَر 4

 دٍ فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا علیرضا تقي پَر داهاد 5

 یک فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا هحوذ حاجي كریوي 6

 یک فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا سعیذ سردیًَذ چگیٌي 7

   ساختوي دادُ ّا سعیذ صفری الوَتي 8

   ساختوي دادُ ّا رضا هالكي 9

 دٍ فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا پیواى افشار 10

12     
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  ساختمان داده ها درسسومنمرات پاسخ آزمون 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگي دانشجو ردیف

 دٍ فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا علي طاّرخاًي 1

 دٍ فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا سیذ هختار بابایي چگیٌي 2

 یک فایل زیپ 3 ساختوي دادُ ّا اشكاى رحواًي 3

 pdfیک فایل  3 ساختوي دادُ ّا آرزٍ علیپَر 4

 یک فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا علیرضا تقي پَر داهاد 5

 یک فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا سعیذ سردیًَذ چگیٌي 6

   ساختوي دادُ ّا سعیذ صفری الوَتي 7

   ساختوي دادُ ّا رضا هالكي 8

 یک فایل عكس 3 ساختوي دادُ ّا پیواى افشار 9

 یک فایل عكس 2 ساختوي دادُ ّا هحوذ حاجي كریوي 10

11     

 

 


