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 computer – it: زبان تخصصی لغات 

+ 

  تلفظ

  حمد علی باباپورم
  

Abbreviation اختصار  

Ability قابلیت - توانایی  

Abort خاتمه غیر عادى -  ماندن  نتیجه  بی - صرف نظر کردن   

Above نام برده  

Absolute مطلق  

Absorption جذب   

Access دسترسی 

Accessory  کمکی -ابزار فرعی  

Accommodating مناسب  

Accomplish انجام دادن  

According بنابراین  

According to  براساس -برطبق  

Accreditation اعتبارگذارى  

Accumulate جمع کردن  

Achieve  رسیدن - انجام دادن  

Acknohledge تصدیق کردن  

Acronym  انتهایی -سر نام  

Across سرتاسر  

Across the network  شبکهکل  

Active فعال 

Actual  واقعی -حقیقی  

Actually ًواقعا  

Adapter  سازگاردهنده -وفق دهنده  

Adhered اعتقاد داشتن  

Adjacent  همسایه - مجاور  
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Adjust تنظیم کردن  

advance پیشرفت  

advantage  سود -مزیت  

Advent ظهور  

Adversary مخالف -  دشمن  

Advertise انتشار دادن -  کردن  اعالن -  دادن  آگهی   

Advice  خبر -پند  

Agency  عامل -نماینده  -آژانس  

Agent  نماینده - عامل  

Aggregation   تراکم -تجمع  

Aging  سالخورده - کهنه  

Agreement  توافق –قرارداد  

Aided  کمک کرده -پشتیبانی کرده  

Alarm هشدار  

Alliance اتحاد  

Allocation دادن اختصاص  

Allow  اجازه دادن -پذیرفتن  

Almost ًتقریبا  

Already  قبال - پیش از این  

Alter  اصالح کردن -تغییر دادن  

Alternative جایگزین  

Amber  نارنجی -ارغوانی  

Ambiguous مبهم  

Among درمیان  

Amount مقدار  

Amplifier تقویت کننده  

Analogy شباهت  

Anatomy  ساختار -ساختمان  
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Announce خبر دادن  

Anti ضد  

Appear پدیدار شدن  

Appearance  طلوع -ظهور  

Append ترکیب -  پیوستن  

Appliance  وسیله -اسباب  

Application  درخواست - کاربرد  

Apply  به کار بستن -اجرا کردن  

Approach روش  

Appropriate  مناسب - منظور کردن  

Approximate تخمین زدن  

Arbitration  قضاوت کردن -داورى  

Architecture معماري  

Area  مساحت -ناحیه 

Armor زره پوش  

Arose روي دادن  

Around  ًاطراف -حدودا  

Arrival ورود  

Asset دارایی  

Assign اختصاص دادن  

Assignment  تکلیف -وظیفه  

Assist  کمک کردن -همکار  

Assistance  کمک   -دستیاري  

Associate همدست - وابسته - شریک  

Association  وابستگی -شرکت  

Assume فرض کردن  

Assumption گمان فرض  

Asymmetric نابرابر  
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Attachment  وابستگی -ضمیمه  

Attempt  سعی -کوشش  

Attenuate  شدن تضعیف  

Attorney وکیل  

Attractive option امکان جالب  

Attribute مشخصه  

Auction حراج  

Authenticate  تصدیق کردن - سندیت  - اهراز هویت 

Authorize اجازه  

Autonomous خود مختار  

Auxiliary کمکی  

Available در دسترس  

Avoid پرهیز کردن  

Aware آگاه   

Backbone  تنه -بدنه  - ستون فقرات  

Backward  وارونه -به عقب  

Badge عالمت - نشانه  

Balance  توازن - تعادل  

Balancing تراز  

Bandwidth پهناي باند  

Barrier  دیوار -مانع  

Basis پایه  

Batch  گروهی - دسته  

Baud عالمت در ثانیه  

Bear  تحمل کردن -خرس -حمل کردن  -تولید کردن  

Bearer  حمل کننده - حامل  

Behavior رفتار  

Bell زنگ  
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Belong  تعلق داشتن -وابسته بودن  

Bending خمیدگى  

Benefit  مزایا -سود  

Beyond  برتر از  

Binding  اجباري -اتصال  

Birth تولد  

Blinking چشمک زنى  

Block  مانع شدن -مسدود کردن  

Blow ضربه  

Booming  شکوفا شدن - ترقی کردن  

Bounce پرش   

Boundary  خط -مرز  

Break  جدا کردن -شکستن 

Bridge پل  

Brief  خالصه -کوتاه  

Broad گشاد، -  پهن  

Broadcast  داده پراکنی -پخش  

Broken شکسته  

Buffer  میانگیر -روکش  - سپر  

Building ساختمان  

Built  ترکیب -ساخت  

Busy مشغول  

Cable کابل  

Campus فضاي باز  

Candidate  کاندید -داوطلب  

Capability توانایی  

Capable قادر  

Capture  ضبط کردن - گرفتن  
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Carrier  حامل -حمال 

Carry بردن  

Cascade به صورت آبشاري  

Case روکش - مورد  

Catalyst سازمان دهنده -  تشکیالت دهنده  

Category  رده - دسته 

Cause سبب علت  

Caution  اخطار -توجه  

Cease توقف  

Celebrated  معروف  -مشهور  

Cellular  خانهخانه به  -سلولی  

Certain  حتمی -بعضی  

Certainly ًمطمئنا  

Certificate گواهی نامه 

Certified گواهی  

Chain  حلقه -رشته  -زنجیر  

Characteristics خصوصیات  

Chip تراشه  

Choice گزینه  

Chunk  تکه اطالعاتی  

circle  مدار -دایره  

Circuit  جریان -دوره -دور   

Cladding روکش فلزي  

Client  موکل - مشتري  

Close wait انتظار نزدیک  

Cloverleaf چهارراه  

Clutter مخلوط  

Collect  کردن  آوري  جمع - مجموعه   
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Collection  آوري  جمع - مجموعه   

Collision  برخورد -تصادم 

Combine ترکیب  

Come up  مطرح شدن -  مدنآپیش  

Command فرمان  

Commercial تجاري  

Commit  انجام دادن - اجرا  

Common عمومی  

Communicate گفتگو کردن  

communication ارتباطات  

Community  جامعه - اجتماع 

Compare  مشابه - مقایسه  

Compatibility  مطابقت -سازگاري  

Competing رقابت کردن  

Competitive رقابتی  

Complex  مرکب -پیچیده  

component  قطعه - تشکیل دهنده  - سازنده  

Comprehension فهم درك  

Comprising شامل  

Concentrated متمرکز دادن مثل هاب  

Concept  مفهوم -عقیده  

Condition وضعیت  

Conduct  بردن -رفتار کردن  

Conductor  رسانا -رهبر  

Confidential محرمانه  

Configuration پیکر بندي 

Conflict  اختالف -دعوا  

Conform  مطابقت دادن -سازگار بودن  
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Congestion  ازدحام -تراکم  

Connect کردن  وصل -   بستن   

Consider  توجه کردن -رسیدگی کردن  

Consist شامل  

Consistency  هماهنگی -پایداري  

Console میز فرمان  

Conspicuous انگشت نما  

Constraint اجبار  

Consultant مشاور  

Contain- Context محتوا  

Contiguous همجوار  

Contract قرارداد  

Contrast رنگ زمینه - مقابل  

Converge تشابه  

Convergence همگرایی  

Conversation گفتگو  

Convert تبدیل  

Coordinate  هماهنگ کردن -منظم کردن  

Copper مس  

Cord  طناب -سیم  

Corporate متحد  

Corporation شرکت  

Correspond  مانند  -برابر  

Corrupt  خراب -فاسد  

Cost  هزینه -  ارزش  

Count  حساب کردن -شمردن 

Course  درس -دوره  

Court حیاط  
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Crash شکستن  درهم   

Credit اعتباري  

Critical  حیاتی -مهم  

Criticism  انتقاد -نقد  

Cultural فرهنگی  

Current کنونی  

Currently  حاضردر حال  

Curriculum آموزشی  برنامه   

Custom  سنت -رسم  

Customer مشتري  

Cycle دوره  

Deadlock بن بست  

Deal سر و کار داشتن  

Debug خطایابی  

Decided قطعی  

Decision  تصمیم -قرار  

Decode رمزگشایی  

Decrease کاهش  

Decrement کاهش 

Dedicate اختصاصی 

Default  پیش فرض  

Defeat شکست  

Define تعیین کردن  

Definition مشخصات -  معنى -  تعریف  

Degradation تخریب - از هم پاشیدگى  

Delay تاخیر  

Delicate نازك  

Delimiter حائل   
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Delivery تحویل  

Demand  درخواست -تقاضا  

Denial  تکذیب -انکار  -رد   

Deny رد  

Department  شعبه -بخش  

Dependent وابسته  

Depending مربوط  

Deploy یافتن  گسترش   

Describe  توصیف کردن - شرح دادن  

Description  مشخصات - توصیف  

Design  طرح کردن  -طراحى  

Designated  تخصیص دادن -معین کردن -نامزد کردن  

Desirable لوب مط - خواستنى    

Desire خواست  

Destination مقصد  

Detail  جزئیات -شرح  

Detect  تشخیص دادن -پیدا کردن  

Determination تعیین -   تصمیم  

Determine معین کردن  

Detriment ضرر  

Development توسعه  

Dial شماره گرفتن  

Dialog گفتگو  

Diameter قطر 

Difference فرق  

Different مختلف  

Difficult مشکل  

Diffuse  منتشر -پراکنده  
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Dig کاوش  

Digestion هضم  

Dimension اندازه  

Direct  هدایت کردن -راهنمایی کردن  

Direction  مسیر -دستور  

Disable از کار انداختن  

Disadvantage معایب  

Discard  دور انداختن - delete 

Discover  کشف کردن -دریافتن  

Discuss بحث کردن  

Disgruntled ناراضی   

Dish آنتن  

Dispatch ارسال  

Dissects تشریح کردن  

Distance فاصله  

Distant فاصله دار - دور  

Distinguishing مشخص -   دهنده  تشخیص   

Distribution  توزیع -پخش  

Diverse متغیر  

Domain  حوزه - قلمرو  

Dominant برتر -مسلط  

Double دوبرابر  

Drop انداختن -  سقوط  

Dual دوتایى  

Due پرداختی  

Due to به دلیل  

Dummy  تقلبی - زاید  

Duplex دوتایی  
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Duplicate  تکثیر کردن -کپی کردن  

Duplicate مشابه  

Duration  طی - مدت  

During  در طی -درمدت  

During درمدت  

Dynamic  حرکتی - پویا  

Early اولیه  

Earn به دست آوردن  

Easy راحت  

Echo بازتاب  

Economy  اقتصاد  

Edge مرز - لبه  

Effective مفید  

Efficiency بازده  

Efficient  موثر -کارآمد  

Effort سعی -  کوشش -  تالش   

Egress خروجی  

Either و ان  این - از دوتا  

Eject بیرون انداختن 

Elapse سقوط  - منقضى شدن  - گذشتن  

Elect انتخاب کردن  

Election انتخاب  

Elevator باالبر  

Eligible  مطلوب - واجد شرایط  

Eliminate برطرف کردن  

Embed  جا دادن - تعبیه کردن  

Emphasis تاکید  

Employee  کارگر -کارمند  
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Employee کارمند  

Employer کارفرما  

Empty خالی -  تهی   

Emulate  تقلید کردن - رقابت کردن  

Encode رمز کردن  

Engine  ماشین -موتور  

Enhance  باال بردن -افزودن  

Enormous  قابل توجه -عظیم  

Ensure مطمئن ساختن  

Enterprise  اقدام کننده -سرمایه گذار  

Entire رستد -  تمام   

Entry ورودي  

Environment  اطراف -محیط  

Equipment تجهیزات  

Equivalent  برابر -معادل  

Essential ضروري  

Establish  مثبت -برقرار  

Evaluate سنجیدن -  کردن ارزیابى  

Event  واقعه -رویداد 

Eventual شرطی  

Exactly  بدرستی - به کلی  

Examination امتحان   

Examine بررسی  

Exceed تجاوزکردن از  

Except به جز  

Exception استثناء  

Exclude  محروم شدن - مانع شدن  

Excluding به جز  
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Exclusive  منحصر بفرد - یکتا  

Execute اجرا شدن  

Exercise مشق -  تمرین   

Exist بودن - موجود بودن  

Existing موجود  

Expand گسترش دادن  

Expansion  گسترش - توسعه  

Expect انتظار  

Expensive گران  

Experience  آزمایش -تجربه  

Experiment امتحان  

Expert  کارشناس -متخصص  

Expire منقضی شدن - تمام شدن  

Explain توضیح دادن  

Explanation   توضیح -تفسیر  - شرح 

Exploit رفتار  

Exploration  یابش -کشف  

Explosion انفجار  

Extend توسعه دادن  

Extensio  اضافه - توسعه  

Extrapolate قیاس کردن    

Fabricate  درست کردن -ساختن  

Facilitate  آسان کردن - تسهیل  

Failure  شکست -خرابی  

Fairly منصفانه  

Fault اشتباه خطا  

Favorable مطلوب  

Feasible  عملی -امکان پذیر  -شدنی  
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Feature ویژگی - خصوصیت  - چهره  

Fewer کمتر  

Fiber optic فیبر نوري  

Field زمین  

Figure شکل  

Filled پر  

Financial مالى  

Firmware سفت افزار  

Fix  قراردادن -معین کردن  -ثابت  

Flap  آویزان - شل  

Floating شناور  

Flood  طوفان -رود  

Floor همکف - طبقه  

Flow جریان - روند  

Foil زرورق 

Follow زیرین - پیروي کردن  - دنبال کردن  

Following موارد زیر  

For instance به عنوان مثال  

Foresight پیش بینی  

Forest جنگل  

Forgo جدا از  

Foundation  موسسه -بنیاد  

Fraction  کسري -بخشی  

Fragment  قطعه - تکه  

Frail  سست -ضعیف  

Frequent  تکرار -مکرر  

Function  کارکرد -وظیفه  

fundamental اصلی  
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Further بعدى -  دیگر - بیشتر  

Future آینده  

Gain  سود - پیش رفتن  

Garbled در هم  

Gateway  گذرگاه -دروازه  

Generate  ایجاد کردن - تولید  

Generic  کلی -عمومی  

Geometrical هندسی  

Giant پکت بزرگ( غول(  

Given  معین -داده  

Global جهانی  

Gotten بدست آمده  

Gracefully زیبایی  

Grade  رتبه- پایه -درجه  

Great  زیاد - بزرگ  

Guard  پاسبان -نگهبان 

Guided راهنمایی کرده  

Guidelines راهنما  

Handshaking دست دادن  

Happen اتفاق افتادن  

Harbor پناه دادن  

Harm آسیب  

Harmless بی ضرر  

Hash مخلوط  

Haul حمل کردن -مسافت حمل  

Header  سرساز -سردار  -ابتدا  

Heading عنوان  

Hierarchical سلسله مراتبی  
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Hit ضربه  

Homo انسان  

Hop پرش  

Host میزبان 

Hotspot نقطه داغ  

Humidity رطوبت  

Hybrid  مخلوط -پیوندي  -ترکیبی  

Hyper  مافوق - اضافه - بیش از حد  

Identification شناسایی  

Identify  شناختن -هویت  

Ignore  چشم پوشیدن -نادیده گرفتن  

Illegal خالف  

Immense  عظیم - بزرگ  

Immensely بی اندازه  

Immortal پذیر فنا  

Impact  ضربه - فشار  -تاثیر  

Impedance  مقاومت - مقاومت برق  

Implement  انجام دادن -ابزار  

Implementation پیاده سازي  

Important مهم  

Improve بهترکردن  

Improvement بهبود  

Include شامل شدن  

Including از جمله  

Inconsistent متناقض  

Incorporate یکی کردن  

Increase افزایش  

Incredibly باور کردنی  
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Increment توسعه - افزایش  

Incurr موجب شدن  

Independent مستقل  

Indicate نشان دادن -بیان کردن  

Individual  تک - فرد  

Indoor داخلی  

Industry صنعت  

Inferior نامرغوب -  درجه دوم  

Infinite  بی پایان -بی شمار  

Influence گذاشتن تاثیر  

Infrastructure  سازمان -زیرساخت 

Ingress ورود  

Inhibit ممنوع  

Initial  اصلی -اول  

Initialization مقدار دهی اولیه - فرمت  

Initially  در ابتدا - در آغاز  

Inject تزریق کردن  

Injection تزریق  

Insert  داخل کردن -جا دادن  -درج  

Insignificant ناچیز 

Inspection  بازرسی -بازدید  

Install نصب  

Instance مثل -  نمونه  

Instantaneous  لحظه ایی -آنی  

Instead به جاي  

Institute موسسه  

Instrument ابزار  

Insulation عایق  
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Insurance بیمه  

Integrate  کامل کردن -یکی کردن  

Integrity  صحت -درستی  

Intelligence  اطالعات -هوش  

Intelligent تیز هوش  

Intended مورد نظر  

Interaction  تعامل -ارتباط  

Interconnection اتصاالت داخلی  

Interface  رابط - واسط  

Interference دخالت  

Intermittent غیر دائمی   

Interoperability همکاري داشتن  

Interpreter مترجم  

Interrupt وقفه  

Intersection چهارراه  

Interval فاصله  

Intervention دخالت - نفوذ  

Intricate پیچیده  

Introduced معرفی کردن 

Introduction مقدمه  

Intruder  فضول -مزاحم  

Intrusion تجاوز -  اجازه بدون  

Invert معکوس  

Invite کردن  دعوت   

Involved مورد بحث -  در گیر   

Isolate تنها گذاشتن  

Issue  عمل -فرستادن  -ناشی شدن  

Jacket جلد  
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Junior  کوچکتر -درجه پایین  

Kernel هسته  

Knowledge دانش  

Laboratory آزمایشگاه  

Late  گذشته -دیر  

Latency پنهانی  

Lawyer وکیل  

Lay طرح  

Layer الیه   

Lead to راهنمایی کردن  

Leap  عبوردادن -جهش  -بریدن  

Lease  کرایه -اجاره  

Least کمترین  

Leisure time اوقات فراغت  

Length ول ط   

Less کمتر  

License  گواهینامه -اجازه گرفتن  

Likewise همچنین  

Limit  حد -محدودکردن  

Literal  لفظی -حرفی  

Local محلی  

Logical منطقی  

Look for جستجو کردن  

Look up  نگاه کردن -جستجو  

Loss  زیان -ضرر  

Lower پایین تر  

Lull آرامش  

Maintenance نگه داري  
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Male plug فیش نري  

Manageable قابل کنترل  

mandatory اجباري  

Manner  روش -راه  

Manual دستی  

Mapping مسیردهى  

Market بازار  

Marvel شگفتی  

Mask پوشش 

Massage پیغام  

Massive بزرگ  

Material کاال -مصالح – مواد  

Matter اهمیت -  ماده   

Mature  عاقل - بالغ شدن  

Mean متوسط   

Mechanism  طرزکار - ساختمان  -میکانیزم  

Medium  متوسط -رسانه  

Membership عضویت  

Merely تنها  

Mesh گراف 

Method روش  

Methodical  با قاعده - منظم  

Metric  متري - اندازه ایی  

Metropolitan کالن شهر 

Mid  نیمه - وسط  

Mitigation تسکین  

Mode حالت  

Modified شده  اصالح  
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Module ماژول  

Motivation انگیزه  

Mounted  سوار شده -نصب شده  

Multiple چندگانه  

Multiplex  سهیم کردن - چندتایی کردن  

Namely به عبارت دیگر  

Narrow باریک - تنگ   

Native محلی  

Negation  خنثی -منفی  

Negotiate گفتگو 

Neighborhood  مجاورت - همسایه  

Node گره  

Notice اخطار - توجه  

Notification خبر  

Object  شی -هدف  

Occur اتفاق افتادن  

Offer  عرضه -پیشنهاد  

Often اغلب  

Omission غفلت  

Operating عامل  

Operation عملیات  

Opinion نظر  

Opportunity فرصت  

Optical  نوري - چشمی  

Optimized بهینه شده  

Option  انتخاب - اختیار  

Orbit  مدار -مسیر  

Order  سفارش -نظم  
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Ordinary معمولی  

Organiz  آرایش دادن -سازماندهی  

Organization سازمان 

Oriented جهت دار  

Originator بنیانگذار -  موسس  

Other words به عبارت دیگر  

Outdoor خارجی  

Outlet پریز  

Overview مرور کلی  

Packet بسته کوچک  

Pair  زوج -جفت 

Parallel  همزمان - موازي  

Parent  والدین - پدر یا مادر  

Parity تساوى - برابرى  

Parser کننده  تجزیه   

Partial  مختصر - نیمه کامل  - جزئی  

Participate  سهیم شدن - شرکت کردن  

Particle ذره  

Particular  ویژه -خاص  

partner شریک 

Passage  متن -عبارت  -عبور  -تصویب  

Passing عبور  

Passive غیرفعال  

patch  به هم پیوستن - وصله  

path میسر  

Patient روند  

patrons  حامی -دوست  

pattern الگو  
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Pause مکث  

Payload بار مفید  

Peer نظیر 

Pending  انتظار -درمدت  - درطی  

Percent درصد  

perfectly به طور کامل  

Perform انجام دادن  

Performance  کارایی - اجرا  

Period  دوره - مدت  

Periodic  نوبتی -دوره ایی  

Peripheral خارجی  

Permanent  ثابت -پایدار  

Permission  دستور -اجازه  

Permit مجاز کردن -  دادن  اجازه   

Perspective دورنماى   

Petition درخواست دادن  

Phase مرحله  

Pitch درجه  

Planning طراحی - برنامه ریزي  

Plate  روکش -صفحه  

Platform جایگاه - پایگاه  

Poisoning مسمومیت  

Policy سیاست -تدبیر  - روش  

Polished صیقلی  

Polite معدب  

Poll نظرسنجى  

Pool مخزن  

Popular  اشتراکی -عمومی  
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Portion بخش  

Position موضع  

Possible ممکن  

Possible state حاالت ممکن  

Practical عملی  

Practice  عمل -تمرین  

Preamble  مقدمه -توضیحات  

Precisely دقیق  

Predictable قابل پشتیبانی  

Preferences  مزیت -برتري  

Preferred  ترجیح دادن - مقدم  

Premise قبلی  فرض -  مقدم   

Prepare اماده کردن - تهیه کردن  

present کردن  ، عرضه  دادن  ارائه   

presentation معرفی -  نمایش   

Pressing فشار  

Prevent منع کردن  

Preview پیش دید  

Primary اولیه  

Principle  مبدا - قاعده  

Priority اولویت  

Privacy  تنهایی -پنهانی  

Private خصوصی  

privilege  مزیت -امتیاز   

Probably شاید  

Product  محصول  

Productivity  بازدهی - بهره وري  

Professional تخصصی  
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Promiscuous بی قاعده 

Promote ترویج دادن  

Prompt  کلیدآماده دریافت از صفحه  - سریع  

Pronounce تلفظ  

Proof دلیل -  مدرك  

propagation  انتشار -پخش 

Proper  کامل -مناسب  

Properties خصوصیات  

Proposal  پیشنهاد  

Propose  طرح -پیشنهاد  

Proprietary وابسته به مالک -  اختصاصى  

protocol پیوند نامه 

Proud مغرور  

Provide  مهیا کردن -تهیه کردن  

Provider  تامین کننده -سرویس دهنده  

Pruning هرس  

Public عمومی  

Publish منتشر کردن  

Punch  مهر -استامپ  -منگه  

Purchase خرید  

Purpose  منظور - مقصود  

Putty بتونه  

Quality کیفیت  

Quarter یک چهارم  

Quench  خاموش کردن -دفع کردن  

Quest مهمان  

Queue صف  

Quit  ترك کردن -خارج شدن  
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Quote اعالم کردن  

Radius شعاع 

Raise in pay  حقوقافزایش  

Range  مرتب کردن -محدود  - گستره  

Ranging دامنه  

Rapid سریع  

Rate میزان - سرعت  

Rather بیشتر  

Raw خام  

Real time بال درنگ   

Reality  واقعیت -یعنی  

Realm  ناحیه - مملکت  

Reason          دلیل  

Recipient گیرنده  

Recognition  شناسایی -شناختن  

Recognized شناختن  

Recommendation توصیه  

Reconnaissance شناسایى کردن  

Record سابقه  

Redirect راهنمایی دوباره  

Redistribution توزیع مجدد  

Redundancy  فراوانی - افزونگی  

Refer مراجعه کردن - اشاره کردن  

Reference مرجع  

Reference مرجع  

Refugee پناهنده  

Refuse قبول نکردن - نپذیرفتن  

Regardless عالوه بر  
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Regardless of صرف نظر از  

Regular مرتب -  منظم  

Regulates درست کردن  

Rejection  رد - مردود  

Related وابسته - مربوط  

Relationship ارتباط  

Relay تقویت  

Release  پخش -رهایی  -آزادي  

Relevant  مربوط -مناسب  

Reliability  قابلیت اطمینان -اعتبار  

Reliable معتبر - قابل اعتماد  

Relible قابل اعتماد  

Reluctance بی میلی  

Remains مانده  

Remember آوردنطربخا   

Reminder یادآوري  

Remote دور افتاده  

Replay پخش  

Replica  عین -المثنی  

Replication  پاسخ -انعکاس  

Reply پاسخ دادن  

Request درخواست  

Require نیازمند  

Reserve ذخیره  

Resident  ساکن -مقیم  

Resilient انعطاف پذیر  

Resolve  تصمیم -ترجمه  - تجزیه شدن  

Respective مربوطه  
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Respond پاسخ دادن  

Response  واکنش - پاسخ  

Restrict محدود کردن  

Resume  ادامه یافتن - تاریخچه  -سوابق  

Reverse معکوس   

Revision تجدید نظر  

Rid پاك کردن  

Rigid سخت  

Riser بلند شونده  

Rodent جانور زنده  

Rogue  پاك کردن -آواره 

Role نقش  

Roll چرخش  

Round  کامل کردن - چرخش  

Route مسیر  

Router راه پیما 

Routine روال  

Rule  دستور - عادت  -خط کش  

Rumor شایعه  

Same همان  

Same همان جور یکسان  

Satellite ماهواره  

Satisfy  راضی کردن - ادا کردن  

Scalability گسترش - مقیاس پذیرى  

Scalable باالرفتنى  

Scale اندازه  

Scatter کردن  پخش -  پراکندن   

Schedule برنامه زمان بندى  
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Scheme  نقشه -طرح  

School مدرسه  

Scientific علمی  

Scope  هدف -میدان  - حوزه 

Secret راز  -  محرمانه 

Semaphore مخابره توسط پرچم  

Semi نیم  

Sense  حس کردن - حس  

Sensitivity حساسیت  

Separate جدا کردن  

Sequence  توالی - ترتیب  

Serial  نوبتی - دنباله دار  -سري  

Serious مهم - جدى  

Server  نوکر -خدمتکار  

Session جلسه   

Shark متقلب  

Sheet ورق  

Shell  جلد -عایق  

Shield  محفظه - سپر 

Shortcoming معایب  

Show نشان داده شده  

Sight  دید - بینش  -تماشا  

Sign امضا  

Significant مهم  

Signify یعنی  

Silence خاموشی  

Similar شبیه  

Simple ساده 



Babapour2010@gmail.com 
 

31 
 

Simplification سازي  ساده   

Simply به سادگی  

Simulator  سازشبیه  

Simultaneous همزمان  

Single تک  

Skill  استادي - مهارت  

Skill استادي -   مهارت   

Slot شیار  

Slot expansion  شکاف توسعه -شیار  

Smart  زرنگ -فعال  

Snapshot نمایش لحظه اى  

Sniff بو کشیدن  

Snoop  جاسوس -جستجو کننده  

Sole  تنها -زیر  

Solid ناب -  خالص   

Solution راه حل  

Solve حل کردن  

Source  مبدأ -منبع  

Span اندازه  

Spanning tree درخت پوشا  

Spare  نازك -یدك  

Spawn تولید کردن  

Specific ویژه  

Spectrum  بینایی - منظر  

Split جدا کردن  

Spoof  حقه بازي  

Spread  وسعت -گسترش  

Stable  اصطبل - ثابت  -محکم  



Babapour2010@gmail.com 
 

32 
 

Stack  دسته -بسته  

Staff کارمندان -  پرسنل  

Stage مرحله  

Statement گفته  

Static  بدون تحرك –ایستا  –ثابت  

Station  ایستگاه -مکان کامپیوتر مورد نظر  

Statistics آمار  

Status وضعیت 

Storage ذخیره سازي  

Store ذخیره  

Straight  راست -مستقیم  

Strand رشته  

Strength توانایی  

Striped راه راه - خط دار  

Structure  ساختن -سازمان دادن  

Structure ساختمان  - ساختار  

Style  روش - سبک  

Submit  تسلیم کردن -ارائه دادن  

Subnet زیرشبکه  

Subscriber مشترك  

Subsequently سپس  

Subset زیرمجموعه  

Successful پیروز -   موفق  

Such  اینطور - چنین  

Sudden  غیر منتظره - ناگهانی  

Suffix  پسوند ساختن - پسوندي  

Suite  دنباله - همراه - آپارتمان  

Summary خالصه  

Supervisor سرپرست  
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Supplicant درخواست کننده  

Supplier  تامین کننده -تهیه کننده  

Supply  ذخیره  -در دسترس قرار دادن- 
  رساندن-تهیه کردن 

Support پشتیبان  

Sure مطمئن  

Surface سطح  

Survey  بازدید -بررسی  

Suspend به عقب انداختن  

Sustain تحمل کردن - نگهداشتن  

Symbol  هر مظ -نماد  

Symmetric برابر  

Synchronization همزمانی  

Syntax  ترکیب - گرامر -نحوه  

Synthesis ترکیب  

Talent استعداد  

Task کار  

Teaching aid کمک درسی  

Tear down متالشى کردن  

Technique  شگرد -تکنیک  

Telnet   پروتکلی است که کامپیوتر را از طریق
  خط تلفن به شبکه متصل می سازد

Temperature دما  

Template قالب - الگو   

Temporary موقت  

Terminal نهایى - انتهائى  

Terminate  پایان یافتن -پایان دادن  

Ternary  مبناي سه -سه تایی  

Therefore بنابراین  

Thick ضخیم 
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Thin نازك 

Threat  ترساندن -تهدید  

Three سه  

Through  تمام -سرتاسر - از طریق  -ازمیان  

Throughput توان عملیاتی  

Thus بنابراین  

Tight  محکم -تنگ  -کیپ  

Tips راهنمایی - نکات  

Together  همدیگر - باهم  

Tolerance حد تغییرات - تحمل  

Topic موضوع  

Topology توپولوژى  

Towards روبه  

Trace  دنبال کردن -رد پا  -اثر 

Tracking ردیابی  

Traditional سنتى  

Traffic ترافیک  

Trail آزمایشی  

Trailer  تریلی -یدك  - تریلی  

Train آموزش دادن  

Training  آموزش -تدریس  -تربیت  

Transaction تراکنش  

Transit عبور کردن  

Translation ترجمه  

Transmit  رساندن -انتقال دادن  

Transmitter فرستنده  

Transparent  پشت نما -روشن  

Transport حامل -کردن   حمل   
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Traps  دام - تله 

Treat رفتار کردن  

Treble   سه برابر - سه تایی  

Tree درخت  

Tremendous بزرگ  

Trip سفر  

Triple سه برابر  

Trivial  ناچیز -جزئی  

Trouble shoot عیب زدایی  

Truly به راستی  

Trunk  شاه سیم -ستون فقرات  - تنه  -بدنه  

Trust اطمینان - اعتماد  

Tube  تیوب -تونل  -لوله  

Tunnel  تونل - کانال 

Twisted ساده 

Typical نوعی  

Ultimate  نهایت -آخر  

Ultra فوق العاده  

Unfortunately متاسفانه  

Unique  منحصر بفرد - یکتا 

Universe  دنیا -جهان  

Unless مگراینکه  

Unreachable غیر قابل دسترس  

Unstable  بی ثبات -سست  

Ups باطري ذخیره برق  

Uptime زمان فعالیت  

Urgent ضروري -  فوري   

Utility  کاربردي -سودمند  
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Utilization  بکارگیرى - استفاده  

Vacation تعطیالت  

Valid  صحیح -معتبر  

Variable متغیر  

Variation  متغیر - تغییر  

Varied متغیر  

Various  گوناگون - مختلف  

Vector بردار  

Vendors فروشنده  

Verification  تایید -تصدیق  -رسیدگی  

Verify تحقیق کردن - رسیدگى کردن  

Versus  در برابر - در مقابل 

Via  توسط -از طریق  

Violation تخلف -  تجاوز  

Virtual مجازي 

Vision  تصور  -بینایی  

Vital  حیاتی -مهم  

Volatile  پریدنی -فرار  

Volunteer  داوطلب  

Voter راي دهنده  

Wake بیدار کردن  

Weakness ضعف  

Weight  سنگینی - وزن 

Wheeled چرخه  

Wide  پهن - وسیع 

Wire crimper سیم چین  

Wired  محیط سیمی - سیمی  

Within  در مدت -در داخل  
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Wonder شگفت انگیز  

Workshop کارگاه  

Worry  نگرانی -اندیشه  

Worthwhile با ارزش  

Would توانستن  

Zone محدوده  
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