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 درس کارگاه شبکه های کامپیوتری سومنمرات پاسخ آزمون 

 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف

  حاٍی چْار صفحpdfِیک فایل  5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  اهیرحسیي بقالْا 1

 چْار فایل عکس  5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  اهیذ رضا رحواًی 2

  حاٍی دٍ صفحpdfِیک فایل  5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  هجتبی ًیک هرام 3

 دٍ فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  عرفاى رضایی 4

  حاٍی دٍ عکسzipیک فایل  5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  هْراى شادهاى 5

 دٍ فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحوذ زیٌعلی تاجاًی 6

 دٍ فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  اشکاى رحواًی 7

 دٍ فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  هصطفی هحوذی 8

 دٍ فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  علی کشاٍرز اصالًی 9

 سِ فایل عکس  5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  ًیوا فریذ گرهی 10

 یک فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحسي رشیذی فرد 11

 یک فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  احساى هحوَدی 12

 چْار فایل عکس  5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  علیرضا هراًلَ 13

  حاٍی دٍ عکسzipیک فایل  5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  پَیا حاجی 14

 پٌج فایل عکس -  rarیک فایل  5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  علیرضا باٍیر 15

 یک فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحوذ بختیاری 16

  حاٍی دٍ عکسzipیک فایل  5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  سعیذ احوذپَر 17

 یک فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحوذحسیي هْذٍی کیا 18

 پایاى زهاى ارسال 0 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحوذ کبیری 19

 دٍ فایل عکس 5 3آزهَى - کارگاُ شبکِ  هجتبی عبادتی 20
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 درس کارگاه شبکه های کامپیوتری دومنمرات پاسخ آزمون 

 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف

 17mحجن باال  – سِ صفحِ – pdfیک فایل  5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  اهیرحسیي بقالْا 1

 چْار فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  اهیذ رضا رحواًی 2

  پٌج صفحِ– pdfیک فایل  5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  هجتبی ًیک هرام 3

 دٍ فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  عرفاى رضایی 4

 دارای پٌج عکس  - zipیک فایل  5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  هْراى شادهاى 5

 پٌج فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحوذ زیٌعلی تاجاًی 6

 ّفت فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  اشکاى رحواًی 7

 چْار فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  هصطفی هحوذی 8

 دٍ فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  علی کشاٍرز اصالًی 9

   دارای پٌج عکسzipیک فایل  5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  ًیوا فریذ گرهی 10

 چْار فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحسي رشیذی فرد 11

  پٌج عکس– zipیک فایل  5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  احساى هحوَدی 12

 ّفت فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  علیرضا هراًلَ 13

  چْار عکس– zipیک فایل  5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  پَیا حاجی 14

 ًِ عکس در پٌج فایل -  rarفایل  5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  علیرضا باٍیر 15

 دٍ فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحوذ بختیاری 16

   دارای سِ عکسzipیک فایل  5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  سعیذ احوذپَر 17

 سِ فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحوذحسیي هْذٍی کیا 18

 چْار فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  هحوذ کبیری 19

 شش فایل عکس 5 2آزهَى - کارگاُ شبکِ  هجتبی عبادتی 20
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 :  کارگاه شبکه های کامپیوتری

 نمرات پاسخ آزمون اول درس کارگاه شبکه های کامپیوتری

 (داًشجَیاًی کِ ًورُ صفر گرفتِ اًذ استثٌاعا در ایي ازهَى اٍل فرصت دارًذ هجذد با رفع هشکالت تَضیح دادُ شذُ فایل خَد را ارسال ًوایٌذ)

 

 توضیحات نمره درس نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف

  سِ صفحِ– pdfیک فایل  5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری اهیرحسیي بقالْا 1

 دٍ فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری اهیذ رضا رحواًی 2

 دٍ فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری هْراى شادهاى 3

 سِ فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری هحسي رشیذی فرد 4

  دٍ عکس– zipیک فایل  5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری احساى هحوَدی 5

 دٍ فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری علی کشاٍرز اصالًی 6

 پٌج فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری اشکاى رحواًی 7

 ّفت فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری هحوذ زیٌعلی تاجاًی 8

   دارای چْار عکسzipیک فایل  5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری ًیوا فریذ گرهی 9

 سِ فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری عرفاى رضایی 10

   دارای سِ عکسzipیک فایل  5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری سعیذ احوذپَر 11

 پٌج فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری هحوذ بختیاری 12

 سیسدُ عکس در چْار فایل -  rarفایل  5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری علیرضا باٍیر 13

 سِ فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری هحوذحسیي هْذٍی کیا 14

 شش فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری هصطفی هحوذی 15

  چْار صفحِ– pdfیک فایل  5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری هجتبی ًیک هرام 16

 چْار فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری پَیا حاجی 17

 دٍ فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری هحوذ کبیری 18

 دٍ فایل عکس 5 کارگاُ شبکِ کاهپیَتری هجتبی عبادتی 19

     
 

 


