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3931عضيضي هْساخَاسصهي هحوذسفيع  تشسسي ٍ آًاليض سيستن ّاي تطخيص ًفَر

3931استخش الِْتَضْشياى اهيذ طشاحي گشافيكي كاهپًَت ّاي تشًاهِ ّاي اًذسٍيذ

3931عثاسي ياسويتَضْشياى اهيذ هطالعِ ٍ تشسسي تكٌيك ّا ٍ سٍضْاي تشًاهِ ًَيسي اهي دس كاستشدّاي تحت ٍب

3931هعتوذ فاطوِاكثشي سضا تشسسي سٍضْاي تْيٌِ ساصي تش سٍي الواًْاي صًجيشُ تاهيي

3931صاسع ًيلَفشاكثشي سضا ساخت يك ضثكِ اجتواعي تا اتعادكَچك تا قاتليت تكاسگيشي تشسٍي دستگاُ ّاي هَتايل

3931تٌاى ّاًيِتَضْشياى اهيذ تشسسي ٍهقايسِ ضثكِ ّاي اجتواعي كاستشدي

3931ًَسٍص پَس حويذ سضاخَاسصهي هحوذسفيعTCP New Reno,TCP CU BIC تشسسي ٍ هقايسِ عولكشد

3931تقَايي سٍح الِتَضْشياى اهيذ طشاحي يك فشٍضگاُ ايٌتشًتي تا استفادُ اصسيستن هذيشيت هحتَاي جَهال

3931حسيٌي گَضِ فائضُخَاسصهي هحوذسفيع اهٌيت ضثكِ تشاي يك ساصهاى كَچك

3932قاضي گشي اضكاىجاٍيذاى سضا پيادُ ساصي يك تشًاهِ تحت ٍب جْت هذيشيت ضثكِ ّاي كاهپيَتشي ٍهخاتشاتي

3932تقذس عليجاٍيذاى سضاCisco تشسسي هذيشيت ضثكِ ّاي كاهپيَتشي ٍهخاتشاتي اص طشيق تجْيضات 

3932كطاٍسصي ضشاسُجاٍيذاى سضا طشاحي ٍپيادُ ساصي يك سيستن خثشُ جْت دادُ ّاي ضغلي

3932هحضٍى صيٌةخياهي سيذ سئَف پيادُ ساصي داضثَسد هذيشيتي داًطكذُ هٌْذسي فٌاٍسي اطالعات

3932خسشٍي هطيضي فشصياخياهي سيذ سئَف طشاحي داضثَسد هذيشيتي داًطكذُ هٌْذسي فٌاٍسي اطالعات

3932جوطيذي فش حجتخياهي سيذ سئَفهطالعِ هَسدي سايت داًطگاُ صٌعتي ضيشاص-   هعواسي اطالعات 

3932جعفش پَس هشيناكثشي سضا تشسسي ٍ اسصياتي كيفيت طشاحي ٍاسط كاستشي ٍب سايت داًطگاُ صٌعتي ضيشاص

3932هعٌَي فشًَشاكثشي سضا تشسسي ٍاسصياتي تكٌيك ٍاتضاسّاي تست اهٌيت ًشم افضاسّاي تحت ٍب

3932كطاٍسص ًگيياكثشي سضا اسصياتي فاكتَسّاي علَم ضٌاختي دس طشاحي ٍاسط كاستشٍب سايت داًطگاُ

3932تْشام لَضَس تاخلَ آيٌاصكطتگشي هٌيژُ تشسسي الگَسيتن ّاي ٍيشٍس ياتي ،هقايسِ ٍ اسصياتي آًْا

3932حسيٌي صّشاكطتگشي هٌيژُ تشسسي هذل ّاي تخصصي هٌاتع دس ساياًص اتشي ٍهقايسِ الگَسيتن ّاي هشتَط تِ آًْا

3932اتشاّيوي هيٌاتَضْشياى اهيذ تشسسي ٍاسصياتي استاًذاسدّاي طشاحي ٍاسط كاستشتشاي ٍب سايت دس داًطگاُ

3932سحواًي سحشتَضْشياى اهيذاسائِ طشاحي يك داضثَسد هذيشيتي تا استفادُ اص اتضاسّاي َّش تجاسي

3932حسي اتشاّيوي فاطوِتَضْشياى اهيذتشسسي هطالعِ ساختاسي داضثَسدّاي هذيشيتي ٍ اسائِ ٍ طشاحي يك هذل استاًذاسد

3932فشهاًي صّشااحوذصادُ هشضيِضٌاسايي تذافضاسّا ٍ تشسسي ًَع حوالت ًشم افضاسي ٍ آسية ّاي آى ّا

3932جضايشي سيذ اهيش حسييتَضْشياى اهيذطشاحي ًشم افضاس اسائِ خذهات الكتشًٍيكي اداسُ پست تش سٍي تلفي ّاي ّوشاُ
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3933ًادسي هْطيذخَاسصهي هحوذسفيعVPNپيادُ ساصي

3933پاكذل هحثَتِاكثشي سضاطشاحي ٍپيادُ ساصي ساهاًِ آًاليي هذيشيت فعاليت ّاي اًجوي ّاي علوي

3933اهيش احوذي آيذااكثشي سضاطشاحي ٍپيادُ ساصي ساهاًِ هثتٌي تش سيستن عاهل اًذسٍيذجْت دسيافت اخثاس ٍسٍيذادّا

3933هشادي عاطفِاكثشي سضاتشسسي ساّكاسّاي جذيذدسحَصُ دادُ ّاي حجين

3933طاّش پَس سي سخت سحشاكثشي سضاطشاحي سايت تاصي آًاليي

3933هعيي الْامتَضْشياى اهيذهطالعِ ٍتشسسي ساهاًِ ّاي هذيشيت هحتَا

3933تْثَد آيلييتَضْشياى اهيذطشاحي ٍپيادُ ساصي اپليكيطي هَتايل جْت اسائِ خذهات الكتشًٍيكي پست

3933سْشاتي سويِتَضْشياى اهيذ ٍپيادُ ساصي هَسد هطالعSQL Server Analysis Servicesِتشسسي اهكاًات دادُ كاٍي دس 

3933هٌصَسي صّشاخياهي سيذ سئَفتذٍيي هعواسي اطالعات ٍب سايت داًطگاُ صٌعتي ضيشاص

3933اكثش صادُ حسييتَضْشياى اهيذپيادُ ساصي ًشم افضاس اسائِ خذهاتالكتشًٍيكي اداسُ پست


