
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

1104از متوسطه2297091الهيجانميثاق- محمدپور 3835از دهم1357008تهراناهو- عضدانلو 1

188از متوسطه2327580بهشهرعلي- بهرامي گرجي 4136از يازدهم1497453اصفهانمحيا- قدوسي 2

15از مهر2336492بابلمحمدرضا- سلماني جلودار 1537از آبان1787087تهرانسارا- سعيدپور 3

190از متوسطه2357480بنابرضا- كريم نژندخاص 3138از يازدهم1956899تهرانسيدسهيل- حسين سرابي 4

174از متوسطه2367462كرمانمهال- قادري پور 1639از يازدهم1996994تهرانمحمدرضا- درخشي 5

31از يازدهم2377002بهبهان(ف)فاطمه- بهور 1640از تابستان2007112تهرانكيميا- سوزن كار 6

40از دهم2387301اهوازنگار- تركمن 1141از آبان2066961تهرانارين- مرادي فر 7

28از تابستان2397440خرم آبادعليرضا- عيدي 1342از مهر2487088تهرانعلي- سليماني روزبهاني 8

55از دهم2467429اردبيلفرشيد- فاضلي 43

46از دهم2487245زاهدانمحمدمهدي- باستان 8044از نهم987461قزوينسيداميرحسين- هاشميان 9

19از مهر2526948همدانفاطمه- احمدي 5845از دهم1197262خرم آبادمهدي- مومني فيلي 10

39از يازدهم2587266همدانارش- فالحي 5146از دهم1457387يزدامير- ايت نيا 11

26از تابستان2597365شهريارعلي- خرسندي 7047از نهم1617580اردبيلاميررضا- سيفي اتشگاه 12

43از دهم2616916آبادهاحمد- يارائي 7048از نهم1637090بندپيماهان- جان شكر 13

68از نهم2657097الهيجانسيدارين- ميرنصرالهي پارسا 2849از تابستان1677256قزوينمحمدمبين- معيني 14

48از يازدهم2706529ساريابوالفضل- علي نژادتيلكي 7250از نهم1796406ساريساغر- بابازاده 15

30از يازدهم2757081يزداميرمحمد- رنجبرجمال ابادي 4251از يازدهم1817162همدانمهدي- شيرين دخت 16

35از دهم2787126ساريسيدمرتضي- عسكري امرئي 4952از دهم1907156بابلمحمدامين- درويشي اهنگر 17

70از نهم2826977زاهدان(ف)مبينا- خائف زاده 2853از تابستان1947168خرم آباداحمدرضا- مبشر 18

57از دهم2837077خرم آبادمريم- اقائي 6254از دهم1977340اراكمحمدعلي- مختاري 19

75از نهم2847606اردبيلنگين- وثوقي فرد 6355از دهم1997119بابلسيده زهرا- بخشي چوب بستي 20

53از دهم2847294تربت حيدريهمجتبي- احمدي ازغندي 3756از يازدهم2007151يزدمحمداحسان- زحمت كش سردوراهي 21

36از دهم2897310اهوازسروش- مريد 4357از يازدهم2027699اهوازصدف- گل گل 22

53از دهم2906953تربت حيدريهزينب- احمدي 4158از دهم2037294نورايدا- سعادت 23

49از نهم2917233ساريپوريا- اسپهبدي 1959از مهر2046823اروميه(ف)نويد- درويش پورخرم اباد 24

44از دهم2986935ماليرعلي- رحيمي 6660از نهم2057214سيرجانسينا- جهانشاهي 25

126از دبستان3037188اردبيلمحمدرضا- بردباراذر 3961از يازدهم2097169آران و بيدگلهانيه- علي اكبرزاده اراني 26

47از يازدهم3097496يزدمحمدمهدي- دهقان نيري 4962از دهم2107402اهوازمهرداد- طبيب نژادعزيزي 27

54از دهم3096992رودسرفاطمه- حق بين مريداني 3163از يازدهم2177332همدانمهرشاد- جواهري افخم 28

149از دبستان3117070ملكاناميرحسن- انتظاري 4264از يازدهم2187265قمعباس- براتي 29

43از يازدهم3127036قممحمدجواد- براتي 4065از دهم2197703اهوازامين- راضي جاللي 30

47از دهم3157415نيشابورسپيده- راد 5266از دهم2247083آملسيدشهريار- درياباري 31

61از نهم3187144سيرجانپرديس- رعائي 1967از مهر2256875خرم آباد(ف)نيلوفر- پيرحياتي 32

56از دهم3197109سنندجكارو- كمانگرپور 5068از يازدهم2277185قزوينمهديس- بهمن پور 33

18از مهر3196971قم(ف)زهرا- خدامحمدي 2069از مهر2286889سنندجپدرام- سلطاني 34

 نفر127:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 161 تعداد قبول شدگان کانون 6933 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--پزشکي

744  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 324  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 220  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 318 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 
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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

 نفر127:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 161 تعداد قبول شدگان کانون 6933 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--پزشکي

744  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 324  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 220  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 318 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

40از دهم3247268كرمانسپهر- باقري 70

50از نهم467375قائنسيدامير- مهدوي 2889از تابستان3267203بروجردشهباز- بنائي 71

1107از متوسطه496659دهدشت(ف)ميالد- پورزاهد 6690از نهم3286862خرم آبادايلين- حيدري 72

58از نهم526714تنكابنامين- جنت علي پور 5891از دهم3327192آملسيدطاها- حسيني 73

81از نهم567083بم(ف)محمدحسين- دريجاني نسب 6992از دهم3637323قمريحانه سادات- رضويان 74

21از تابستان617052ايالمفاطمه- دوستي 5693از دهم3657098قزوين(ف)نگين- سيدموسوي 75

24از تابستان677342كبودرآهنگمحمدمهدي- جعفري 5094از يازدهم3916970قممصطفي- عبدالهي سروي 76

95از نهم707229فردوسسيدمصطفي- نقوي مقدم 9995از دبستان4207235قزوينعلي- كولجي 77

143از دبستان737147هشترود(ف)سعيد- علوي 4496از يازدهم4347006شاهرودفاطمه- هراتي 78

17از مهر777379تالشسروش- عبادي كزج 4697از يازدهم4357007قزوينديبا- شيرمحمدي 79

81از نهم786480علي آبادكتول(ف)الهام- قريشي 5898از دهم4376954كرجزهرا- هادي اعظم 80

43از دهم806870ميبدمحمدجواد- رضواني بفروئي 4199از يازدهم4426988سمنانمحمدمتين- مونسان 81

1110از متوسطه857090قره ضياءالدين(ف)زهرا- اسماعيلي قره ضياالدين 27100از تابستان4457263قمزهره سادات- برقعي قمي 82

1100از متوسطه956854عباس آبادعليرضا- ثامني كيواني 73101از نهم4516694اراك(ف)علي- انعامي 83

91از نهم1007013آذرشهرامين- علي اصغرزاده ينگجه 49102از يازدهم4526933قممحمدمهدي- المعي رامندي 84

44از نهم6266434خدابنده(ف)نسرين- محمدي 40103از يازدهم4556589كرجشيث- تورنگ 85

56از دهم6296605خدابندههادي- رجبي 67104از نهم4596734خمين(ف)محمد- متقي 86

66از دهم6346525آبيكمرتضي- بابايي 42105از يازدهم4627198شهريارسپهر- فرزادي نسب 87

1101از متوسطه6666526شهر قدس(ف)رضا- سليمي 35106از يازدهم4627096زنجانحميدرضا- بيات 88

1103از متوسطه7896716شهرجديد پرند(ف)نگار- بوربورجام بزرگي 107

14از دي8126308خرمدره(ف)زهرا- مهدي خاني 108

71از نهم8566434تاكستان(ف)كيانوش- رحماني 109

 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 161از 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 

. 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  نفرنيز34 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،110  نفر از دبستان و متوسطه17 :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

54از دهم32896663يزد(ف)حانيه- فالح 228از يازدهم21686115مشهد(ف)اميررضا- مهاجرزاده 1

16از مهر32895905كرجنيما- كريمي 9

49از نهم33436445قم(ف)زهرا- هاللي 1510از مهر25466582قائم شهرسيدعليرضا- طاهري هريكندئي 2

46از يازدهم30036254يزدفاطمه- حيدري 3

32از يازدهم13796122يزدمحمدامين- فالح بافقي 6011از دهم31766365يزدپرنيان- نعمتيان 4

61از دهم19066235بوئين زهرا(ف)محدثه- خلجي 3612از يازدهم31856692كرج(ف)فاطمه- مالمحمودزاده 5

62از دهم19366376اسالم شهر(ف)مريم- علومي كلو 4113از يازدهم32356348ابهرمهران- عابديني 6

67از نهم32526412مالير(ف)بهشاد- قياسوند 7

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 6122 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--فيزيوتراپي

1906  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3289  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3252 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون19 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 46 : (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 .

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  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم و 12 ،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

67از نهم66826192تربت حيدريهپوريا- داناي سيوكي 2410از يازدهم32276031اصفهانپرهام- اجري پور 1

1104از متوسطه66975773بهشهر(ف)معصومه- قاسمي 2611از تابستان40476061مشهداميرحسين- ساالري 2

26از يازدهم69465761كرج(ف)بهنوش- ولي پورگودرزي 1212از تابستان49306138تهراننيوشا- محمدي 3

19از مهر71615478محمديه(ف)عليرضا- رستمي 13

66از دهم54006209زنجان(ف)محمدامين- حيدري 4

13از دي15485996خويمهديه- راد 6014از نهم60876074اهواز(ف)معصومه- درويش فالحي 5

61از دهم23036421نظرآباد(ف)زهرا- شعبان زاده مقدم 1815از مهر61936138اردبيلشقايق- اسالمي 6

45از دهم52855812پاكدشتفاطمه- عباس پور 1816از مهر62515842كرمانيوسف- مير 7

43از يازدهم53365590مالرد(ف)سپهر- خدامرادي 2617از تابستان65546097خرم آبادنيما- قدمي 8

33از يازدهم65956215بيرجندفرناز- فرزانه پور 9

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 5773 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--تکنولوژي پرتوشناسي

5285  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6946  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4930  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6554 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 24از 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  نفرنيز13  نفر از اول ،دوم يا سوم و 10 ،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

28از يازدهم46296550اسالم شهرمهدي- طوري بيله درق 127از مهر30595845تهران(ف)زهرا- صحرانشين ساماني 1

39از دهم46296358كرج(ف)الهه- عزيزي حليمه جاني 8

16از مهر33616198بهار(ف)احسان- صادقي هدايت 2

60از دهم25416596ني ريز(ف)فاطمه- نيك اقبال 179از مهر41036077محمد شهر(ف)سيدعليرضا- عزيزي 3

79از نهم25595988ارسنجان(ف)فاطمه- خادم الحسيني 2610از تابستان45246075سبزوارشهره- يعقوبي نژاد 4

35از يازدهم25636208فسا(ف)محسن- علي محمدي 4511از نهم45596218خرم آباد(ف)نازنين- بازوند 5

76از نهم25635852ديواندره(ف)كيانوش- مراديان 4112از يازدهم46006476قزوينرضا- حسني پاكدهي 6

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5988 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--بينايي سنجي

2563  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4629  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3050  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4551 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (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 18از 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 12 ،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

29از يازدهم37036288ساري(ف)سمانه- توراني 476از نهم33556383تبريز(ف)نيره- دهقان زاده 1

18از مهر53685779كرمانشاه(ف)محمود- سامير 357از يازدهم35546395شيراز(ف)فاطمه- اعتماد 2

22از يازدهم55066100هشتگرد(ف)فائزه- قربان زاده قصبه 208از تابستان36416471تهرانيكتا- عباسي 3

64از دهم55606637اردبيلشيما- ساسانيان 509از دهم36415742مشهد(ف)درسا- سعادتي 4

14از آبان37455812تهران(ف)مليكا- اركان نژاد 5

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5812 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--شنوايي شناسي

5506  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3641  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4557 : (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 .

2منطقه ي 1منطقه 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 7 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 33 : (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 
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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 مهر61406037كاشانزهراسادات- سجادي نوش ابادي 258از دهم39346024شيراز(ف)پارسا- اصالني 1

56از دهم62955479اراك(ف)ستايش- جهانبان 329از يازدهم44346176تهرانتارا- مومني 2

40از يازدهم66396353كرجمطهره- روستا 1310از آبان46795643تهران(ف)علي- توكلي بنيزي 3

39از دهم67636231ورامين(ف)فاطمه- يزداني 11

40از يازدهم53466096سبزوار(ف)محمد- سنگ سفيدي 4

18از مهر35525946اسكو(ف)سيدمحمدعرفان- روشن ضميراسكوئي 2212از تابستان54006019كرمانمنصوره- حسينعلي زاده 5

25از تابستان37085393مالردصدف- ايوبي 1913از مهر56786116آستارا(ف)صغري- خرازي حور 6

1111از متوسطه60825736زنجانمهرداد- نوروزي 7

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 5736 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--علوم آزمايشگاهي

3708  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6639  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4586  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6140 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (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 19از 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  نفرنيز9  نفر از اول ،دوم يا سوم و 9 ،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

171از متوسطه91765965ورامينمحمدكاظم- مميوند 325از يازدهم52855573تهراناگابي- زاكاريان سواراني 1

87از نهم49666031ازنا(ف)رضا- لك 686از دهم85755723الهيجانمحمدجواد- حسني سطلسري 2

16از آبان77176380فرديس(ف)بتول سادات- حسيني 777از نهم87395396مرند(ف)هادي- دادبين 3

19از مهر88945673الهيجان(ف)فاطمه- اسجدي 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5647 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--هوشبري

4966  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8894  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8817 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (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 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 

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 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

20از مهر57855942ساري(ف)سيده سارا- هاديان 1312از آذر23475833مشهد(ف)تكتم- ساقي 1

53از دهم68865558شهريارعليرضا- جعفري 1813از مهر27266339مشهد(ف)سجاد- فهيم فر 2

19از مهر73495969اسالم شهر(ف)فاطمه- نورمحمدي 15914از متوسطه35825936اصفهان(ف)رضا- محققيان گورتاني 3

53از دهم74245927اسالم شهر(ف)الهام- قدرت نيا 7515از نهم41706376مشهد(ف)زهرا- عرفاني 4

19از مهر75195921اسالم شهرابوالفضل- صالحي ميانجي 3616از دهم42536323تهرانسر(ف)اشكان- لطفي گرگان 5

16از آبان52006005تهران(ف)مهرانه- مومنيان 6

79از نهم29836183بندر دير(ف)زينب- ربيعي 17

80از نهم30336252سرابله(ف)حسام الدين- احمدي 2318از يازدهم50056211گرگان(ف)اميررضا- فرماني 7

64از نهم30876629سردشت(ف)معين- خانه اي 2519از تابستان53126362سنندجميالد- برومند 8

41از يازدهم31306122كوهدشت(ف)پريا- ادينه وند 5920از دهم53936035گرگانمطهره- مصطفي لو 9

1112از متوسطه43626014تهرانحانيه- علياري بابانظر 2521از يازدهم55476201خميني شهر(ف)مصطفي- شمسي كهريزسنگي 10

51از دهم49296085فرديس(ف)شاهين- توكلي تميجاني 1822از مهر55855977كرمانشاه(ف)عاطفه- شيخي 11

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 5969 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

4929  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7349  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4253  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5540 : (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  نفرنيز14  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 15 ،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

19از تابستان82646189شهريارمريم- حضرتي پور 1612از مهر55115631تهران(ف)فاطمه- انيسي 1

1109از متوسطه85565714كرج(ف)مرضيه- زراعي يام 1613از مهر55375945تهران(ف)سارا- شيخعلي 2

58از نهم97315573اسالم شهر(ف)مهدي- نيكنام 5414از دهم64716215تهرانمهدي- اماني اقبالغ 3

54از نهم66435612تهراناميرحسين- مهراني 4

20از تابستان31855585ديواندرهمحمد- سرمستي 3015از دهم68084982تهران(ف)محمدمهدي- جعفري 5

32از يازدهم32945919زرين آبادخدابنده(ف)عباس- زنجاني 16

77از نهم33435858گچساران(ف)محمد- فتحي 4417از دهم61335894قم(ف)مهدي- واعظي كرهرودي 6

27از تابستان33635925پارس آباد مغانگيتا- ندرتي 1518از آذر62006257كاشانزهرا- زارع 7

1122از متوسطه33746161نورآباد(ف)عليرضا- نجفي دوليسكاني 2419از يازدهم63246134رشت(ف)نگين- محمدي نقلبري 8

55از دهم38766161كاشمر(ف)زينب- صادق پور 2420از يازدهم63346177خرم آباد(ف)سيده نرگس- طاهري موسوي 9

82از نهم62785857مالرد(ف)مريم- مسلمي يله قارشو 5021از نهم64056375آمل(ف)سيده كيميا- اسماعيلي 10

17از مهر78515590شهر قدساميرمحمد- بختياري 19222از متوسطه64235941بجنورد(ف)شكوفه- رسالتي 11

 نفر20:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 5655 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

6278  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8556  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6808  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6447 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (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 33از 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  نفرنيز13  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 17 ،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

56از دهم96405818مباركه(ف)زهرا- كريمي ديزيچه 136از مهر40686159تهرانصدف- ذرات 1

18از مهر64385420تهران(ف)زهرا- حسينجاني 2

39از يازدهم34816100تهرانفاطمه- زرين گل 8

17از مهر47265831علي آبادكتولسما- ديلمي 359از دهم68606317يزدعارفه- ردائي 3

77از نهم86516063اراك(ف)دنيا- بهرامي هزاوه 4

17از مهر87235787ساريالناز- اميني ماندي محله 5

 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 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 

. 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 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

3منطقه ي 

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5787 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--مامايي

4726  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9640  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8723 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري
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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

45از يازدهم81435793قم(ف)فاطمه- داودابادي 176از مهر56265885تهران(ف)سروش- بهجو 1

59از دهم83265714اراك(ف)مبينا- صالحي فر 517از دهم56265758تبريز(ف)مهرشاد- پويا 2

38از يازدهم84645730قم(ف)نرگس- تقوي زاده 368از دهم56396127تهرانكيميا- اردالني 3

31از يازدهم80015697اسالم شهرسيده فاطمه- محمدي نسب 179از مهر43835839تهران(ف)ساينا- ميرزائي اميرابادي 4

67از نهم44776143ماليرمحمد- خانجاني 5

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5730 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

8326  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5626  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8072 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 43 : (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 

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 اول ،دوم يا سوم و 9 ،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

185از متوسطه65106402اهواز(ف)نگين- سودمند 184از مهر36416006تهران(ف)حورا- كيامهر 1

183از متوسطه65956229همدان(ف)سيده فائزه- حسيني يمين 115از تابستان45275564تهرانمحمد- غفاري 2

17از مهر31555664راور(ف)زينب- هدايتي ابكوهي راوري 246از يازدهم39146520همدانفاطمه- باباخانيان 3

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5664 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--گفتاردرماني

6510  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5519 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 37 : (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 

 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  نفرنيز4  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 2 ،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

50از دهم35105638شيروان(ف)دنيا- باقري 174از مهر42915816تهران(ف)علي- مظلومي 1

37از يازدهم36246051تهرانصدف- اميني 5

65از نهم36466173تاكستان(ف)اميرمحمد- رحماني 606از دهم36456266شهرضامحمدحسين- ترابي 2

56از نهم52016154قائم شهر(ف)پرنيان- شكوهي كوچكسرائي 3

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5816 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--اعضاي مصنوعي

3624  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4746 : (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 7از 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  نفرنيز2  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (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

59از دهم62516446تربت حيدريه(ف)نعيمه- چاكري بيرجندي 19210از متوسطه34486127تهران(ف)مريم- برغاني برزگري 1

1104از متوسطه63586409خرم آباد(ف)گلنوش- خيرالهي 3011از يازدهم34576255تهران(ف)كيانا- منتظر 2

45از يازدهم64055688يزد(ف)مينا- دست پاك 1012از مهر39826226تهران(ف)فاطمه سادات- ميرحيدري 3

76از نهم64236165بابل(ف)يسنا- شكري 1913از يازدهم40475872پرديس(ف)الهام- احمدزاده 4

193از متوسطه23426189پيرانشهر(ف)فريبا- عباسيان 3714از يازدهم53466123كرمانشاهمهرشاد- مرادي 5

161از متوسطه35315971اسفراينزهرا- كاظمي 13915از متوسطه55206341اهواز(ف)كيانا- محموديان 6

62از دهم36146125نورآباد(ف)شيدا- كوراني 2116از تابستان58296114تهران(ف)اميرحسين- رضائي 7

174از متوسطه37825958صحنه(ف)فرشته- محمدي سمنگاني 1717از مهر59726487اميركال(ف)محمدعلي- حسين زاده سمناني 8

55از دهم60246228كرمان(ف)منصوره- محمدي انائي 9

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6114 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي ايران--کاردرماني

3614  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6405  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3982  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6090 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (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 24از 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 1،11  نفر از دبستان و متوسطه6 :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

22از تابستان218995757شهريارارمين- خلجزاده 143از مهر98575690تهران(ف)محمدحسين- كيواني بروجني 1

21از تابستان130975059شبسترسبا- موسوي انزابي 394از دهم150815715سيرجان(ف)علي اصغر- ستوده نياكراني 2

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5002 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

9926  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 14185 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (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 8از 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  نفرنيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم و 3 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 


