
شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 
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تعداد كل 

آزمون ها 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

70از نهم3467177يزداميرحسين- عقيلي مهريزي 18130از متوسطه117794اصفهانعليرضا- دياني دردشتي 1

38از يازدهم3677049كاشانساراسادات- سكوت نوش ابادي 5331از نهم267735اصفهانمحمدامين- بركتين 2

183از متوسطه3846863بروجردعليرضا- بهرامي 4732از يازدهم527429اصفهانايمان- قائلي 3

27از يازدهم3997816اهوازمحمدحسين- محمدي 6433از نهم567180اصفهاننويدرضا- قاسمي كهريزسنگي 4

25از تابستان4257179چمستانمرتضي- توكلي 3334از يازدهم797429اصفهانحسين- سعيدي 5

35از يازدهم4437132كرمانشاهرادين- خندان 3835از يازدهم967057اصفهانارمان- رياحي 6

33از يازدهم4466688كيارزهرا- مهربان گهروئي 3736از يازدهم1427113اصفهانعلي- طالئي 7

50از دهم4497128شهرضاعليرضا- مظلومي 4037از يازدهم1447422اصفهانارش- رجايي 8

29از يازدهم4696917كاشاناسد- فيروزي 2938از يازدهم1607075شاهين شهرصبا- شجاعي 9

43از يازدهم4807378بروجنفاطمه- كريميان 3639از يازدهم1857370اصفهاناوا- بيات 10

46از يازدهم4927126بابلسيدامين- محمودي 5640از دهم2046837اصفهانعليرضا- قنبري 11

27از تابستان5127186خرم آبادحسين- ناظري 3741از يازدهم2087174اصفهانفاطمه- قرباني 12

57از دهم5157109نجف آبادنگين- خزائلي 3142از يازدهم2387298اصفهانبهار- شهيدان 13

52از دهم5156737شهرضامهدي- نوروزي 2743از دهم2477103تهرانمحمدمهدي- فدوي 14

177از متوسطه5847024گلپايگانمحمد- جمالي 2044از تابستان2777265اصفهانسپهر- قهرائي 15

63از دهم5846875سيرجان(ف)پرنيا- خواجوئي نژاد 2445از تابستان2807153مكاتبه ايمريم- نجات بخش 16

16از مهر5936748قمعلي اكبر- اميدواريان 3446از يازدهم2886964اصفهان(ف)مينا- محمدي 17

26از يازدهم6007112نهاونداحمدرضا- رجبي 1247از مهر3036832تهراننگين- شكراللهي 18

75از نهم6036894شهركردهانيه- فروزنده شهركي 2848از يازدهم3136856اصفهان(ف)پريسا- رضوانيان 19

25از يازدهم3166963اصفهاناميرسروش- محمدي دستجا 20

1118از متوسطه1357016ايذه(ف)محدثه- احمدي مقدم 7349از نهم3257570اصفهانفاطمه- وشوشادي 21

27از تابستان1566993ايذهايدا- مرداني 1650از مهر3277021اصفهانارين- جعفري 22

38از يازدهم1666970ميبدعلي- تهراني فرد 3351از يازدهم3296970اصفهانسارا- اديب فرد 23

17از تابستان1956941اصفهانحسين- صادقي 2652از دهم3347134اصفهانحامد- قندهاري علويجه 24

1129از متوسطه2246794مهريزسجاد- زارع 3953از يازدهم3366770تهرانفاطمه- ودادي 25

12از بهمن2566696لردگانمحمدحسين- شيخي سيني 1154از مهر3416786تهران(ف)سيدعليرضا- توالئي زواره 26

39از يازدهم3167208ميبدسيدعلي- عالئي شوركي 2055از تابستان3566953اصفهانسيدمهران- سهي 27

67از دهم3306580لردگان(ف)مهدي- نادري لردجاني 56

37از يازدهم3536750داراناميرمحمد- هاشمي 3557از دهم1417279دولت آبادمحمدحسن- معماريان دستجردي 28

41از دهم3437222اهوازعلي- رزمي 29

 نفر64:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 84 تعداد قبول شدگان کانون 6875 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان نيمسال اول--پزشکي

330  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 515  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 327  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 404 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون20 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 40 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 84از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز20 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،57  نفر از دبستان و متوسطه7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

ww
w.
ka
no
on
.ir



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

73از نهم6326903آبادهمحمد- كرمي ترك قشقائي 5218از دهم3577250شيرازمحمد- يعقوبي 1

45از يازدهم6346834سنندجپريسا- ائيني 4019از يازدهم4146875اصفهانمحمدحسين- قرائت خيابان 2

34از يازدهم6536588بابلحسين- محمداميني اميري 3120از يازدهم4576713شيرازكيميا- غضنفري جهرمي 3

67از نهم6567023بروجردهستي- نوبخت 114021از متوسطه4597337مشهدمليكا- اسمعيل زاده مقدم 4

157از دبستان6597035قزوينبهين- بهداد 3822از يازدهم4616736اصفهانمحمدرضا- ملكوتي خواه 5

63از نهم6756761بروجردعرشيا- گودرزي 3823از دهم4676905مشهد(ف)پوريا- وحيدي 6

18از مهر6786954زاهدانعلي- اصغري مقدم 3524از يازدهم4767121مشهدريحانه- رجبي نيازابادي 7

63از دهم6846840نيشابورعلي- نقابي 1825از تابستان4767017بهارستانعطيه- باقري 8

48از دهم7017113فارسان ايدا- اسالمي فارساني 5126از يازدهم4796875اصفهانمحمدحسين- حاتم پوراذرخواراني 9

63از نهم5056320اصفهان(ف)محمد- رحيمي پور 10

72از نهم2006555شهربابكفاطمه- تقي زاده نديكي 27

13از مهر2196247تهران(ف)ارش- زين الديني ميمند 4428از يازدهم2656882يزدمحمدكاظم- بابايي 11

138از دبستان2216775دوروداحسان- استركي 4329از يازدهم5216858نجف آبادفاطمه- ايزدي نجف ابادي 12

45از يازدهم3666572لردگان(ف)علي- حسين پوراقائي 4530از دهم6057263خرم آباداسرا- ولدي 13

42از يازدهم4156595ميبديوسف- زارع مهرجردي 2531از تابستان6077124خرم آبادادريس- بيرانوند 14

32از يازدهم4737387ميبداميرمحمد- محموديان محموداباد 1832از مهر6106880رفسنجانرقيه- كريمي نوقي پور 15

167از متوسطه5046553فارسان اذر- مرداني كراني 4433از دهم6136709اهواز(ف)سينا- سلطاني عالسوند 16

18از يازدهم6177199يزدايدا- ميرشمسي 17

 نفر40:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 49 تعداد قبول شدگان کانون 6736 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان نيمسال دوم--پزشکي

473  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 675  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 479  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 632 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون21 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 49از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز9 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،36  نفر از دبستان و متوسطه4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

ww
w.
ka
no
on
.ir



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

39از دهم5126710اصفهان(ف)شهريار- بغدادي 3115از يازدهم587249اصفهانپريسا- محمدي 1

57از دهم5217046مشهدفاطمه- راعي 2616از يازدهم897326اصفهانفرهاد- مسائلي 2

77از نهم5236669مشهد(ف)سيدمحسن- موسوي االشلو 3417از يازدهم1746596اصفهان(ف)نيلوفر- علي بابائي 3

28از يازدهم5666482مشهدمحمدصادق- ايماني فر 3318از يازدهم2327306اصفهاناميرحسين- طاهري نيا 4

12از آبان2396867اصفهان(ف)سوگل- جعفري پزوه 5

67از نهم3747054سنندجسوران- كوكبيان 3219از يازدهم2636360اصفهانسيدعمار- رفيعي پورعلوي 6

20از يازدهم5687275ماليرمبين- عباس پور 3020از يازدهم2847186اصفهانعلي رضا- عزيزي 7

28از يازدهم6206919كاشانبهادر- باباقرباني 1921از مهر2856660اصفهانعلي- طاهرزاده اصفهاني 8

58از دهم6327245نجف آبادمحمد- صادقي 4722از يازدهم3006838اصفهانمحسن- برزوسيچاني 9

39از دهم6686918يزدمهدخت- داغي اناركي 1623از مهر3116438تهران(ف)اميرحسين- معصومي 10

37از يازدهم7017142بروجردعلي- لطفي 4724از دهم3926946تبريزاحمدرضا- بابازاده اغ اسماعيلي 11

61از نهم7206892سيرجانمهديس- رعائي 3425از يازدهم4516951اصفهاناميرمحمد- احمدي 12

33از يازدهم8247006نجف آبادعباس- فتحي جوزداني 6226از دهم4646773اصفهان(ف)فرشاد- هورمند 13

12از تابستان4676800اصفهانسامان- صوابي اصفهاني 14

17از آبان3576649شهركرد(ف)سعيد- اپرا 27

62از نهم3786804لردگاناسحاق- نوروزي مصير 28

 نفر30:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 37 تعداد قبول شدگان کانون 6710 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--دندانپزشکي

720  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 467  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 545 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون20 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 39 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 37از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

1منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز7  نفر از اول ،دوم يا سوم و 29 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

18از مهر18496028خرم آبادرويا- گماري 4016از نهم1826725اصفهاننيما- شيراني ليري 1

168از متوسطه21856361نيشابور(ف)سينا- امين نژاد 1317از مهر6156451اصفهانغزال- توانگرريزي 2

21از تابستان24286322اراكحسن- كرجي 5218از دهم10676450اصفهانسحر- زهراني 3

35از يازدهم24356159ماليرعليرضا- افشاري 19919از متوسطه12236743لواساناتساينا- ايماني قشالق چائي 4

19از تابستان26646552يزدسيدمصطفي- موسوي بفروئي 1620از مهر14796674اصفهانعرفان- برجيان بروجني 5

38از يازدهم27146650سبزوارياسمن- محبي فر 3521از يازدهم15516583اصفهانايدا- بهرامي پوراصفهاني 6

175از متوسطه27526736نهاوندپرناز- كاظمي 3822از دهم16296383اصفهانعادل- شيراني 7

53از دهم27526700خميني شهرعرفان- هدايي 4623از دهم17946488تبريزعلي- كرمي 8

20از مهر27746366اصفهان(ف)ارمان- نادري 2624از يازدهم18026691اصفهانمحمدعلي- بشتام 9

26از تابستان28546131سبزوارامير- فقيهي راد 3825از يازدهم18206461اصفهانمهران- فالمرزي فوالدي 10

19از مهر2376799ابركوهمحمد- بهرامي 3226از دهم10446797خميني شهرعلي- حيدرنژاد 11

44از يازدهم8246639شهربابكمريم- احمدي بهزادفرخي 4727از دهم12566734شهركردسيده فاطمه- ميرزاده دهكردي 12

61از دهم11586897زرقانپارسا- پشنگه 2528از يازدهم16336339يزدعلي- وفائي شاهي 13

25از يازدهم13506250ميبدپارسا- امامي ميبدي 1629از آبان16746238كرج(ف)اتوسا- نظامي 14

26از تابستان16796456قزويناحسان- اكبري نيا 15

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 35 تعداد قبول شدگان کانون 6361 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--داروسازي

1158  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2752  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1802  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2307 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون19 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 35از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز12  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 20 ،1  نفر از متوسطه3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

12از بهمن18386421ازنا(ف)محمد- كريمي 316از يازدهم26326475تبريز(ف)حسين- قنبري سهرون 1

67از دهم23456587كوهدشت(ف)حسين- ميرزائي 7

178از متوسطه23876430اميديه(ف)نازنين- نصوحي دهنوي 408از دهم30416321گرگانمحمدمهدي- مسكري 2

193از متوسطه23946320الشتر(ف)سينا- حسنوند 439از يازدهم34646335خميني شهرمهدي- رضائي ادرياني 3

25از تابستان35876342قمريحانه- شفيعي دهر 4

1104از متوسطه36886045ماليرمهدي- بياتي خلوزيني 5

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6320 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--فيزيوتراپي

2387  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3587  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3426 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 13از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،6  نفر از دبستان و متوسطه4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 50 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

63از دهم43136175دهاقان(ف)مريم- اقائي عطاابادي 236از يازدهم50946091شيراز(ف)محدثه- جعفري 1

15از آبان43395471ني ريزعليرضا- برهاني 7

30از يازدهم44666072فارسان (ف)زهرا- رضائي 498از دهم57985815خميني شهرحامد- فردعمادي 2

12از بهمن69545936لردگانمحمدحسن- شهبازي 459از دهم66206274هفشجانفاطمه- حق وردي 3

13از مهر37296158فيروزآباد(ف)شيما- كاكولوند 4

40از يازدهم39015790ماهانطاهره- ملكوتي نيا 5

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5815 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--تکنولوژي پرتوشناسي

4466  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6697  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6659 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 27 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 15از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز7  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

13از آبان27985591ياسوج(ف)افسانه- بناوند 213از مهر50056066نهاوندابوالفضل- كياني 1

45از دهم29596104آبدانان(ف)محمد- الياسي 11174از متوسطه51686674الهيجان(ف)اريان- اديب عباسي 2

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 6066 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--ساخت پروتزهاي دنداني

5005 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم و 2 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 39 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 7از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

64از دهم57165500قم(ف)زينب- اميني 636از دهم32356287اصفهانمحمد- زارع 1

15از مهر57615554فالورجان(ف)فاطمه- رشيدي 447از دهم35626200اصفهان(ف)شهريار- شوشتري 2

25از يازدهم57856384كرج(ف)گلبرگ- خدادوستان 718از نهم39386312تبريز(ف)ابراهيم- افتخاري 3

18از مهر58136391يزد(ف)هستي- سيفي 9

15از آذر52866088نيشابور(ف)مينا- شاكري 4

19از مهر24486027كبودرآهنگ(ف)مهدي- طاقتي عبدي پور 3910از يازدهم56786158قم(ف)علي- زارع خورميزي 5

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6027 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--شنوايي شناسي

5785  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3562  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5761 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 11از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

17از تابستان78965878يزدشقايق- جعفري ندوشن 125از آذر37666213اصفهان(ف)زهرا- بصيرت 1

51از نهم79686168اقليد(ف)فاطمه- ناظمي 1866از متوسطه48095955اصفهاناميرشايان- چادگاني پور 2

18از تابستان86035788كاشانمحمدمهدي- شايان مقدم 7

52از دهم69856711گلپايگانشميم- خوشنويسان 3

27از تابستان65745632تيرانمريم- خدائي ورپشتي 348از يازدهم73045980درچه پياز(ف)مهسا- بهرامي 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5878 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--علوم آزمايشگاهي

7968  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7896 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 12از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم و 6 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

23از تابستان116025484ساوهعلي- محمدعليخاني 206از تابستان59046443بيرجند(ف)حانيه- رحماني 1

37از يازدهم117625575گلپايگان(ف)مرضيه- عبدالرحمن 567از دهم61485517اصفهانسيدعليرضا- اصولي 2

61از نهم55155767شوشتر(ف)سميه- مرادي 358از يازدهم76175911شهرضازهرا- عارف 3

43از دهم91065338نائينزهرا- ابراهيمي سهراني 579از دهم98016492تيرانحامد- يزداني 4

47از يازدهم105055537فالورجانزهرا- فرهمندسودرجاني 5

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5484 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--هوشبري

11602  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6148  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10505 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون19 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 39 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 11از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

46از يازدهم67636216زرين شهرفائزه- فرهادي 1215از آبان32756317اصفهانصبا- صابري تيراني 1

34از دهم68385759كرمانشاه(ف)رضا- عمراني 3816از يازدهم34436378اصفهان(ف)نازنين- استكي اورگاني 2

42از يازدهم69295784دولت آباد(ف)زهراسادات- ميريونسي كرهرودي 1317از مهر35865692اصفهانرضا- اسدي 3

23از تابستان70205883زواره اردستانمائده- سلطانيان 6918از نهم40686264اصفهان(ف)عليرضا- جليل شش بهره 4

32از يازدهم73135825مباركهاميرحسين- رستمي مباركه 6519از نهم43706001اصفهان(ف)سيدعلي- موسوي 5

21از مهر76755803اصفهان(ف)امير- يگانگي 1120از مهر44415551اصفهان(ف)علي- نوري 6

37از يازدهم77495900شاهين شهراميرمحمد- شفيعي 2721از يازدهم47225938اصفهان(ف)محمد- محمدي 7

53از نهم23875923فريدونشهر(ف)محمد- دهقان 3322از يازدهم29946437يزدمحيا- ابوالمعصومي هنزا 8

35از يازدهم33795943شاهين شهرفاطمه- زيبائي 4123از يازدهم46346385نجف آبادعارفه- رفيعي 9

16از آبان34496360پلدختراميررضا- كاوكش 4124از يازدهم55856731فوالد شهر(ف)علي- رشيدي 10

73از نهم37115450ياسوج(ف)سيدشايان- اكبري يوسف اباد 2925از يازدهم56276063اردكانحديث- طالعي اردكاني 11

72از نهم38396132الشتر(ف)پويا- يوسفوند 1726از مهر64445688دهگالن(ف)ابوالفضل- كرمي 12

63از نهم39935984ابركوه(ف)فاطمه- صالحي ابرقوئي 5927از نهم66305468محالت(ف)رضا- حاج محمدحسيني 13

47از يازدهم66536228خرم آباد(ف)بهارك- سبزواري 14

 نفر22:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 5784 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان نيمسال اول--پرستاري

3839  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7313  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4441  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6653 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 38 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 31از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز9  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 22 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

39از يازدهم72376005شهركردحسين- حبيبي 2514از يازدهم25375683اصفهانسينا- محمدرحيم نيا 1

38از يازدهم73495879خرم آباد(ف)سياوش- ميرچگني 15715از متوسطه48216044اصفهان(ف)محمدمهدي- اخگر 2

57از نهم76376237گلپايگان(ف)عاطفه- طاالري 5716از دهم48375668اصفهانفاطمه- علي ياري اميرابادي 3

19از مهر77825906فالورجان(ف)مريم- احمدي مزرعچه 6817از دهم54015709اصفهانمهسا- اسماعيلي 4

38از دهم77936028مباركه(ف)نيلوفر- اميني 6118از دهم54135560اصفهانزهرا- محمدبيگي خوندابي 5

66از دهم80375716زرين شهر(ف)عليرضا- سليميان ريزي 1019از مهر60936184اصفهانعليرضا- اكبري 6

70از نهم86286029شاهين شهر(ف)نگين سادات- بني هاشمي دهكردي 6120از دهم62255834اصفهانايمان- مرداني تودشكي 7

59از دهم100885637تيراندانيال- دادخواه تهراني 2721از يازدهم66355398اصفهانمحمدرضا- ماراني 8

32از يازدهم40276182تاكستان(ف)ساناز- يزدي 3722از يازدهم60515921نجف آبادفاطمه- مهديه نجف ابادي 9

19از مهر40555972بيجار(ف)امير- حسين زاده 2323از تابستان67375564خميني شهرمهسا- قرباني 10

85از نهم42925474اسالم آبادغرب(ف)اميرحسين- باده دوست 17724از دبستان68176799مالير(ف)سارا- جهاني 11

13از دي44335860تيران(ف)ليال- احمدي 1825از مهر69565821اردستانبيتا- مهراور 12

35از يازدهم68205824ابركوه(ف)محمدحسين- فالح زاده ابرقوئي 3326از دهم71785830شهرضاصبا- سودائي 13

 نفر28:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 37 تعداد قبول شدگان کانون 5668 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان نيمسال دوم--پرستاري

4433  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8037  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6225  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7208 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 37از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز9 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،23  نفر از دبستان و متوسطه5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

15از مهر244075166فرخ شهر(ف)زهرا- هاشمي 465از يازدهم138065455اصفهانعارفه- كريمي فراني 1

13از آبان251574982ياسوج(ف)شيوا- شريفي 796از نهم143555123اصفهانناهيد- باغي مورناني 2

58از دهم146494983اصفهانسحر- كهكشان 3

32از يازدهم130054732اصفهان(ف)ابوالفضل- رضائي گشيزگاني 7

43از يازدهم224664924فرخ شهر(ف)منصوره- قهرمان شهركي 4

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4982 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--بهداشت عمومي

24407  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14355  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 23437 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 31 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 10از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

67از نهم114435983بندرانزلي(ف)ماهان- بخشي زاده گراكوئي 415از نهم66575740اصفهان(ف)سيداميرمحمد- هاشمي جزي 1

24از تابستان117265679سيرجانسارا- خراساني 206از يازدهم77655461اصفهانعلي- مرادي خراجي 2

37از يازدهم78095346شيراز(ف)سيدعليرضا- موسوي 3

66از نهم74265888شازنداراك(ف)زهرا- رضائي 7

58از دهم75065676اسفراين(ف)هلنا- روحاني 418از دهم105685907شاهين شهرسيدحسين- ترابي 4

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5676 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--تکنولوژي اتاق عمل

11443  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7765  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10568 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 40 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 11از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

ww
w.
ka
no
on
.ir



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

43از يازدهم61555611رودبارمنجيل(ف)الهه- مرادي رشته رودي 493از يازدهم84136279دزفولعليرضا- سليمي مهر 1

16از آذر65935427كرمانشاه(ف)نيلوفر- كرمي رحيم ابادي 284از يازدهم88115898يزدمينو- شهبازيفر 2

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5611 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--گفتاردرماني

8811  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8612 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 3 ،1  نفر از دبستان يا متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 8از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

32از يازدهم269075033كرمانفاطمه- كاظمي 294از يازدهم197184699اصفهان(ف)سحر- منصوري 1

44از يازدهم254234926تيرانفاطمه- محمدي اراني 265از تابستان226014825نجف آبادرضا- جعفرزاده قهدريجاني 2

15از تابستان248395214شهرضافرشته- جعفريان عمروابادي 3

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 4825 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--مهندسي بهداشت محيط

26907  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 27306 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 27 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

21از يازدهم52696044كاشانامين- بديعي 207از تابستان32576668اصفهانزكيه- اعتباري 1

16از آبان53686346قم(ف)محمدمتين- مهجوريان 118از آذر32956155اصفهان(ف)مائده- بنائي پور 2

12از مهر35446112تهران(ف)كيميا- فتح زاده 3

42از يازدهم40216201ميبداميرمهدي- فتوحي اردكاني 539از نهم36565709اصفهان(ف)علي- سمسار 4

13از آبان41145603بابل(ف)كوثر- حسيني سفيدابي 10

59از نهم44765799تنكابن(ف)ارميتا- داروئي 3511از يازدهم48195916كاشانمريم- اخباري 5

54از دهم49436091يزد(ف)ريحانه- افشين فر 6

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5916 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--علوم تغذيه

4476  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5368  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3544  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4881 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 17از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز7  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

ww
w.
ka
no
on
.ir



شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

25از يازدهم66985914شهربابكمحمدجواد- ميمندي نيابابكي 115از تابستان91035806بابل(ف)سيداريا- صادق زاده 1

36از يازدهم75215762اراك(ف)صغري- كريمي 106از آبان106535669محالت(ف)حسين- بهرامي 2

14از تابستان76585621يزدسيده نگار- حسيني بافقي 1897از متوسطه112686095كرمان(ف)عرفان- فنائي 3

26از يازدهم79845709قشم(ف)محمد- دريانورد 508از نهم112776019اسالم شهر(ف)احسان- خلدي دولق 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5709 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--اعضاي مصنوعي

7658  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 11268  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 10653 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم و 6 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 11از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

25از يازدهم69296237كرج(ف)ايسان- احمدپور 1664از متوسطه38465964شيراز(ف)ميترا- اكبري زاده 1

15از خرداد49425774تهرانعرفانه- عباسي جوزداني 2

170از متوسطه42925940خويعلي- دبيري 5

20از يازدهم65606777دولت آباد(ف)اميرحسين- زارعان 3

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5940 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--کاردرماني

4040  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5751 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون13 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 30 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 9از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 5 ،1  نفر از متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

26از تابستان294294952خميني شهر(ف)حسين- حاج هاشمي ورنوسفادراني 178از تابستان116814686اصفهان(ف)علي- فروغي ابري 1

76از نهم299204987آران و بيدگلمريم- بنيادي نصرابادي 119از مهر145405178اصفهانپدرام- رجائي 2

24از تابستان313434991كاشانزهرا- خرم گاه 10

29از يازدهم135886074اهواززهرا- صالحي 3

15از مهر187515198طبسرضوان- فاطمي 1311از آبان217155278يزدزهره السادات- علوي 4

15از مهر201234869زرند(ف)حديث- پوريزدي 3212از يازدهم223614791بيرجندمحمد- چهكندي 5

96از دبستان255354251دهاقان(ف)سيدمحمد- حجازي دهاقاني 1213از مهر246905215تهران(ف)روجا- ولي پور 6

16از آبان279794697سبزوار(ف)حميد- باسره 7

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4791 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--مديريت خدمات بهداشتي درماني

20123  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 29920  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 28704 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 28 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 14از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز10  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 3  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

ww
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

53از دهم157564958دهاقان(ف)فاطمه سادات- حجازي دهاقاني 265از تابستان73995592شاهين شهرمحمدعقيل- غفاري فر 1

26از تابستان164745259بوئين مياندشتياسمين- مهدور 6

19از مهر176634782آبدانان(ف)شبنم- شاهرخ حسيني 147از مهر159365388اراكدرسا- خسرواني 2

53از دهم208785333سرپل ذهاب(ف)محمدمهدي- سليماني 508از دهم203195464شهرضاثمين- جهانباني 3

66از دهم208405414دليجان(ف)زهرا- اريان پور 4

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5259 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار

17663  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 20840  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 20840 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 9از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

16از آبان406804517فالورجان(ف)زهرا- قرباني شروداني 264از تابستان202084835خميني شهرزينب- رضائي ادرياني 1

32از يازدهم273115322خرم آباد(ف)جواد- كوشكي 2

1106از متوسطه192005775قره ضياءالدينمحمدامين- محمودزاده 585از دهم332804942بروجن(ف)سارا- ملك محمدي 3

24از تابستان260474648فالورجانمهتاب- كاظمي ونهري 6

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 4648 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي اصفهان--کتابداري واطالع رساني پزشکي

33280  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 31703 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 9از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 

 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

. آزمون برنامه اي کانون شرکت کرده اند10 حداقل 98اين جدول مربوط به کانوني هايي است که سال :  آزمون برنامه اي10حداقل 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم و 3 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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