
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

1138از متوسطه9846619نور(ف)كيميا- رمضاني 4335از يازدهم5646861تهرانفاطمه- قلي زاده كردي 1

69از نهم10176837بابل(ف)سيده يگانه- طاهري 2036از تابستان6116630مشهد(ف)فاطمه- باقريان 2

62از دهم10226549بابلسيداميررضا- طاهري اطاقسرا 1437از خرداد8956446تهرانكيان- شيرطاوني 3

57از دهم10526856گرگان(ف)پديده- جرجاني 2338از تابستان9026431مشهدحامد- احمدي 4

57از نهم10807065گرگاندانيال- عزتي 39

173از متوسطه11096599بابل(ف)پارسا- غالم زاده لداري 5040از يازدهم2677269آملمريم- صالحي 5

173از متوسطه11156729آمل(ف)مهرگان- محمدي 5441از دهم3466867اميركالمحمدجعفر- اثناعشري اميري 6

48از دهم11536783جويباراميراحسان- رضواني ثاني جويباري 5042از يازدهم3717036آملمبينا- صالحي 7

50از يازدهم11556779بابلكوثر- جعفري 6343از دهم4407283بابلاتنا- شمس تبار 8

64از نهم11586907آملنيما- رضائي 15044از متوسطه5726865بهشهر(ف)محمدرضا- جهانگيري 9

45از دهم11666899قائم شهرمحمدمهدي- رهبر 6645از نهم5756862بابلمظاهر- ادبي فيروزجايي 10

54از دهم11766738بابلرضا- حسن زاده بائي 5646از دهم5867132بابلشميم- جهاني بهنميري 11

45از يازدهم12147063اميركالمارال- محسني لنگوري 6347از دهم5986318محمودآبادمحمدهادي- شعباني 12

48از يازدهم12146893آملارمين- رضازاده 4048از يازدهم6287038بابلبنيامين- سجادي خشكرودي 13

35از يازدهم12266239بابل(ف)فاطمه- اقاگل تبار 4949از دهم6456828گرگان(ف)امنه- حسن قاسمي 14

19از مهر12796775گرگانكيانا- ميرزائي 3550از يازدهم6546753اميركالارشيا- حاجي محمدي اميري 15

55از نهم12796770ساريسيداميرحسين- ساداتيان اجارستاقي 3851از دهم6797248بابلاميرعلي- قلي پورگودرزي 16

75از نهم13037147سبزوارثمين- عدلي 6652از نهم7067140نورشكيبا- علي پور 17

75از نهم13096807كاشمر(ف)نيما- نخعي محمدزاده 6453از دهم7287138بابلعلي- عابدي فيروزجايي 18

72از نهم13116996نوشهرمحمد- درخشش 4954از يازدهم7326630قائم شهردانيال- فالحتي 19

71از نهم13206246ساريمحمد- نوريان 3055از يازدهم7446783بجنوردمهدي- شاكري 20

30از يازدهم13267061ساريسيداميرحسين- عابدي 5056از يازدهم7487132سبزواراميرحسين- خسروجردي 21

72از نهم13266657آملحسانه- پرويزي عمران 5857از نهم7546759بابل(ف)مهدي- درزي درونكال 22

27از تابستان7936946اميركالسيدمحمد- موسي زاده موسوي 23

51از يازدهم2136709گنبدالياس- محمدالق 3958از دهم8037167آملنگار- نعمتي 24

47از يازدهم2857059كردكويفاطمه- كياني 4159از يازدهم8546866قائم شهرمتين- كردي فرامرزي 25

24از تابستان3116415نكامحمدرضا- رستمي 4160از يازدهم8647024اميركالمجتبي- اهلل ياراحمدي 26

46از يازدهم3726485بهنميرحسين- حسن پورعزيزي 4561از يازدهم8737152بجنوردمهديس- وفادارقاسمي 27

42از دهم4066658كردكوي(ف)راحله- گوگجه لي 7162از نهم8876873اميركالعلي- فرهادي 28

68از نهم4206920بندرتركمنعلي- كر 4863از دهم8946928بابلسيده سرمه- قريشي 29

26از تابستان4426633بندرتركمناحمد- تواق محمدي 7664از نهم9157141گرمسارغزل- قاسمي 30

66از دهم4936271گنبد(ف)احسان- اسكندري 5665از دهم9216934آملاميررضا- حسن زاده 31

46از دهم5406637گنبد(ف)جواد- كمالي 3166از يازدهم9466757آملمبين- ضيايي راد 32

50از يازدهم5736387كاللهزهرا- اكبري 6167از دهم9676808آملمحمدرضا- ولي زاده 33

20از مهر6386277كالله(ف)محمدامين- گزمه 3968از يازدهم9766807گرگانفاطمه- كريمي اصل 34

 نفر80:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 95 تعداد قبول شدگان کانون 6637 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--پزشکي

540  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1158  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 895  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1052 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون22 : (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 95از 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  نفرنيز15 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،74  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

162از دبستان8846829قوچان(ف)ارمان- ابراهيمي حصار 4710از يازدهم3027504بابلصبا- كردي نيافيروزجاه 1

66از نهم9136835نيشابورنيما- كميليان 4511از دهم4046873قائم شهر(ف)نگين- نوروزيان لهرمي 2

40از دهم9816634گرگاناروند- دماوندي كمالي 5712از دهم4966948بابلپارسا- بيژني 3

58از دهم10346462فريدون كنارسيده مبينا- هاشميان سوته 7513از نهم5627351بابلمحمدرضا- گلعموئي 4

56از دهم10856778شاهرودسورنا- روزبه 6814از نهم5626834بابلسيدمهدي- مظهرموسوي 5

69از نهم10996753بجنوردشهريار- شمشيرگران 2215از تابستان5816548اميركالفاطمه- اقابابائيان 6

43از يازدهم11046804سبزواررضا- خسروي 4916از يازدهم6946850آملعلي- بهزادي 7

17از مهر7446765سبزوار(ف)فائزه- بهمن 8

48از يازدهم3077074مينودشتمهدي- ممشلي 1817از آبان8566933قوچاننگين- ندافان 9

74از نهم3186825گنبد(ف)ايدا- گرگاني 18

 نفر20:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6753 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--دندانپزشکي

981  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 903 : (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 28از 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  نفرنيز8  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 18 ،1  نفر از دبستان يا متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 46 : (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

41از دهم40886206قائم شهر(ف)ارش- خادميان 1110از مهر27235871مشهد(ف)علي- فرجي نوغاني 1

34از دهم41286218نيشابور(ف)ياسمن سادات- اكرامي 19011از متوسطه27486330تهرانسركريم- نيكنامي 2

50از نهم41506539قوچانمريم- زينلي بردر 2012از مهر28066087مشهد(ف)عاطفه- جنتي اقالطفعلي 3

17از مهر41705977قائم شهر(ف)اميرحسين- خداشناس گل افشاني 13

43از نهم41946363نيشابور(ف)كامران- حجتي نسب 1314از مهر20476179سارينازنين- احمديان 4

71از نهم35286231بابل(ف)شكيال- لطيفي شيردار 5

190از متوسطه20925901چناران(ف)رضا- قادري 5615از دهم35876385بابلسركوثر- بابائيان 6

73از نهم23476064هشتگرد(ف)صبا- معدني پور 7916از نهم36786580بهشهرطه- جعفري تيرتاشي 7

58از دهم25756469آبيك(ف)سيدعلي- ايمان دوست 7517از نهم37376312بهشهر(ف)مريم- پريچهره تروجني 8

66از دهم40426158چالوس(ف)مهدي- شيخي 9

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 6087 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--فيزيوتراپي

2347  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4150  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2748  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4088 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 51 : (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  نفرنيز4  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 12 ،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

41از دهم105556299گرگان(ف)زهرا- كاظمي لمراسكي 118از دي72606531تهران(ف)شايان- ابراهيمي دوست 1

38از يازدهم106315879تربت حيدريهاميرحسين- تركماني 9

25از يازدهم115305849آملاتوسا- نيك زاد 1410از مهر41285799بابلتارا- اميري 2

16از مهر117405364نوشهر(ف)سحرناز- اسجدي 5911از نهم56465867زنجان(ف)پريسا- مهديلو 3

41از دهم131035173گرگان(ف)عارف- سراواني 1612از مهر68386652بابل(ف)محمد- فالح مرزناكي 4

30از يازدهم84135747گرگان(ف)فاطمه- شربتي نوكنده 5

19از مهر64905442كردكوي(ف)هانيه سادات- نقيبي 1613از آبان88345509بومهن(ف)عرفان- اكثيري 6

76از نهم95935625سوادكوه(ف)مجيد- راز 18214از متوسطه103055964چابكسر(ف)فاطمه- شيرزاد 7

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 5509 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--تکنولوژي پرتوشناسي

6490  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 11530  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6782  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 10555 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون13 : (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

33از يازدهم125035018محمودآبادفاطمه- محمودي 318از يازدهم76805705تهراناميرحسين- رحمتي 1

52از دهم65745797مالردنيما- مستوفي 1819از متوسطه40486463نورشوكت- نيك نژاد 2

40از يازدهم74004940استهبانزينب- رفعتي 4210از يازدهم80065770چالوسعارفه- كلهر 3

174از متوسطه75775753جاجرممحمدصادق- رحمانيان 2011از مهر95745919بجنوردتوران- وحيدي 4

43از يازدهم109925298جاجرمنگار- احمدي 2712از يازدهم100275856قزوين(ف)حديث- نوري 5

47از دهم113075501بندرتركمن(ف)نازگل- ايري 5613از نهم106825579نوشهر(ف)مريم- زركي 6

14از آذر123535243سبزوار(ف)زهرا- قدسيان 7

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 5298 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--تکنولوژي پرتودرماني

10992  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 12353  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 11150 : (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 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 

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 9 ،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

27از تابستان60786071شهريارسحر- اهي اندي 195از مهر37886438تبريز(ف)فاطمه- اصالني لجين 1

37از نهم41516182مشهد(ف)كيميا- كاوسي 2

26از تابستان32446417شيروانالهام- خالق زاده بيك 6

1127از متوسطه34996250اسفراين(ف)سودابه- منصوري جوشقان 247از يازدهم60726926خرم آباد(ف)انيس- احمدپور 3

62از نهم60726160قائم شهر(ف)سيداشكان- حسيني كبريا 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6160 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--شنوايي شناسي

6072  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6072 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 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  نفرنيز4  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

48از يازدهم131796008بابلمهنا- معتدل 169از مهر97595416تهران(ف)ساراسادات- حسيني شيوائي 1

22از تابستان135005700قائم شهرفاطمه زهرا- افرابندپي 10

63از نهم138875646رامسرنشاط- ابوالقاسمي 2911از يازدهم47146280بابلمحمد- ذبيحي 2

59از نهم150205935نور(ف)سيداميرحسين- عقيلي 3312از يازدهم56946182قائم شهرسيدابوالفضل- زماني وسطي كالئي 3

59از نهم152825485رامسر(ف)سپيده- ابراهيمي نصيراباد 1613از مهر85636210بابلسر(ف)رامين- جعفري 4

58از دهم87625945بابلسركيانا- حاجي اقاپوركله بستي 5

1103از متوسطه26856211تنكابن(ف)حميدرضا- خلعتبري ليماكي 3414از يازدهم92575690بابلسرهومن- پاكزادثابت 6

11از مهر70025598رامسر(ف)امين- خلعتبري مكرم 1415از تابستان95475514بروجنحامد- رافعي بروجني 7

179از متوسطه104945982چالوس(ف)اميررضا- مظلومي 8

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5598 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--علوم آزمايشگاهي

13887  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7436  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11837 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (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 20از 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  نفرنيز7  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 11 ،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

16از آبان161575026قائم شهر(ف)فرينا- مرادي قادي 138از مهر108745299مشهد(ف)ياسمن- مهدي زاده دربان 1

23از تابستان163995392اميركالمهرگان- حيدرنژادرمي 9

12از مهر166135793تهران(ف)شيرين- جانبازفوتمي 2710از دهم126535243بندپيفاطمه زهرا- كريمي 2

30از دهم171245169الهيجان(ف)مهسا- حيدري 8111از نهم133715806نورفاطمه- سبزي 3

34از يازدهم135505119آملسامان- قلي پور 4

60از نهم104845959تنكابن(ف)سيدپويا- ميراحمدي 1312از آذر141024646بابل(ف)سينا- شمسي زادسه ساري 5

63از نهم112785367تنكابن(ف)سامان- درودي 2313از تابستان156145402رامسرسينا- احمديان 6

57از نهم159205601بابلمعصومه- داداشي تنكابني 7

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5119 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--هوشبري

16399  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16157 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (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 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  نفرنيز9  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 9 :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

42از يازدهم80495722بابلشيدا- پيروزه 2715از يازدهم36345882آملفاطمه- برزگر 1

40از يازدهم81795394قائم شهر(ف)مطهره- حق پرست مجاوري 3016از يازدهم44526207بابلرضا- محمودي 2

195از متوسطه82796185نور(ف)اميرحسين- ساالريان 1817از مهر48016079بابلمهرشاد- احمدي بالف 3

47از يازدهم83446553بابلزهرا- خمسه 5118از دهم55856015قائم شهر(ف)فائزه- داودي خطير 4

57از دهم85125872آمل(ف)محمدمهدي- ملك 4519از دهم56595787چالوس(ف)گوهر- نيرومند 5

11از بهمن86985369قائم شهر(ف)مائده- حسن نيااهنگري 1320از آذر57335679بابلعلي- شيرزادكبريا 6

15از آبان88445443بابلفردوس- اكبري لنگوري 5321از نهم59846115بندپيرضا- بابائي كامي 7

42از دهم90375416بابل(ف)ايمان- خورشيدي 3322از يازدهم64735584بابلسنبل- طهماسب پورنقارچي 8

53از دهم90695683بابل(ف)درسا- فخري علمداري 4123از دهم69366182گرگان(ف)حامد- قرباني 9

32از يازدهم92285836قائم شهر(ف)زهرا- نوري 3924از يازدهم69765511قائم شهر(ف)مهسا- فتحي كوچكسرائي 10

57از نهم71696236قائم شهر(ف)سيده مينا- قاسميان ركني 11

39از يازدهم48595704گنبدالهام- سيدي 2425از تابستان74685697بابلمحمد- رسولي مهر 12

18از مهر54665889گنبد(ف)طاهره- قديري 4726از نهم79435676اميركال(ف)اميررضا- ابراهيم زاده افروزي 13

34از يازدهم65535533حسن كيف/كالردشت (ف)رضا- دلفاني 3627از يازدهم79846105بابلسر(ف)مرتضي- نوروزي 14

63از دهم66505740زيراب سوادكوه(ف)اميررضا- قبادي نژاد 28

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 36 تعداد قبول شدگان کانون 5676 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--پرستاري

6553  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8512  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8179 : (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 36از 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  نفرنيز9  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 24 ،1  نفر از متوسطه3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 39 : (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

52از دهم174565484بابلپريا- پورمجيديان 478از دهم125835812بابل(ف)نازنين- كريمي حمزه كالئي 1

18از مهر187455297چمستانمهديه- اسدي 559از دهم133595622آملنگين- نائيجي 2

20از مهر188875179نور(ف)زينب- ساالريان 2810از يازدهم135375828بابلسيده نگار- سجاديان مرزبالي 3

16از تابستان152025435آملكوثر- رستم زاده اطاقسرائي 4

50از دهم117575508كاشمر(ف)فاطمه- مصطفوي 2711از تابستان158855484بابلمريم- جعفري گاوزن 5

25از يازدهم120564965هشتگرد(ف)نسترن- شمشيري قره بالغ 2012از مهر171245209آمل(ف)سحر- صيادي 6

68از نهم139255265آمل(ف)سيده فائزه- حسيني 1513از تابستان172404948بابلفاطمه- علي اكبري لداري 7

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 4976 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--مامايي

12056  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 17456  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 17182 : (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 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 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  نفرنيز8  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (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

22از تابستان285645449قائم شهرفاطمه- حمزه 498از يازدهم139765590آملزهرا- تقي زاده 1

53از دهم288555737بابل(ف)فاطمه- چراتيان 199از تابستان206035189چمستانكوثر- صادقي 2

26از يازدهم293316610قائم شهر(ف)الهه السادات- طباطبائي 1210از آبان211324794آملمهديه- فدائي 3

12از مهر223615217اميركالفائزه- باباعلي زاده اميري 4

48از دهم88335364ياسوج(ف)ارمان- ضرغامي فر 1811از مهر242265196چمستانكوثر- طالبي 5

12از دي157225032بابل(ف)مبينا- گرگاني فيروزجاه 2012از تابستان276844988رامسر(ف)كوثر- افتخاري 6

61از دهم175945030شهر قدس(ف)محدثه- عظيمي 1713از تابستان283645271بابلسيده نگار- موسوي 7

34از يازدهم185165320نقده(ف)رضا- علي بابائي 14

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5032 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--بهداشت عمومي

17594  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 28585  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 28464 : (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 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 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  نفرنيز8  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 30 : (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

27از يازدهم152025382آملفاطمه زهرا- قنبري نياكي 257از تابستان77855474تهرانفرينوش- رستكار 1

30از يازدهم164125482بابلمريم- تقي پورطاهر 8

17از تابستان165175384بابلاميرمحمد- مصطفي زاده مرزناكي 389از يازدهم91205330قائم شهر(ف)روح اله- هادي نژاد 2

19از تابستان182765024بابلسرمحمد- فضل اله زاده 4210از يازدهم105435693بابل(ف)فاطمه- حاجي نژاد 3

46از دهم117265816آملفاطمه- شعباني 4

13از مهر94165314آملفائقه- حسين زاده 4011از يازدهم122985718آملنرگس- فاضلي تبار 5

14از مهر136415358قائم شهر(ف)زهرا- شاكري 6

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5358 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

16517  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15807 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 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 

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  نفرنيز8  نفر از اول ،دوم يا سوم و 8 ،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

175از متوسطه65535776آمل(ف)ايدا- ملكي السمي 406از يازدهم56386080اميركالالهه- علي برشي 1

36از يازدهم66785770گنبد(ف)سليمه- فخري داشلي برون 157از مهر83845803بابل(ف)ساجده- حيدرزاده تنكابني 2

48از يازدهم71445528آشخانهمبينا- محمدنيا 318از يازدهم85756117قم(ف)نسترن- پويافر 3

12از مهر74005414مشهد(ف)كيميا- ايرانيان 499از نهم90015918قائم شهر(ف)اشكان- محمدي 4

22از يازدهم82745656اسفراين(ف)فاطمه- مرادي 2510از دهم96846325قائم شهر(ف)محمدپارسا- جعفرزاده مجاوري 5

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 5656 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بابل--گفتاردرماني

7400  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9684  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8788 : (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 9 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (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 14از 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

39از يازدهم296585051بابلزينب- واليي كبريا 397از يازدهم199155260بابلفاطمه- خدادادي 1

27از تابستان299975326آملاميررضا- لونجي 398از يازدهم219335201بابلفاطمه زهرا- واليي كبريا 2

14از مهر312894757جويبار(ف)نگين- صادقزاده 589از دهم236844853بابل(ف)سيده زهرا- موسوي مجد 3

50از دهم252545460قائم شهر(ف)معصومه- نبي زاده 4

15از مهر194114820ورامين(ف)پريسا- سياه تيري 17810از متوسطه267114713آمل(ف)كوثر- پورتقي 5

26از يازدهم196065051بابل(ف)سمانه- ولي زاده صلحدار 4811از يازدهم293125186بابلفاطمه- ابراهيم زاده فرسو 6

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 4853 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

19411  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 29997  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 29485 : (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 16از 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 11 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 34 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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به كانون 
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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

58از دهم95215373قممحمد- فرامرزي فرد 196از مهر40125653مشهد(ف)حنانه- پاكباز 1

76از نهم103546169سمنان(ف)سيده زينب- حسيني ركني 147از تابستان51965846تهران(ف)محمد- سلمانيان جزه 2

25از تابستان105325989مرندمريم- محمدزاده 438از يازدهم70736099مشهدمحمدرضا- مفرديان 3

42از دهم45675632الوند(ف)حسن- زارعيان 589از دهم57336234گناباد(ف)علي- رجبي 4

67از دهم71165365اسفراينمنا- خاكپور 4510از دهم71055880بابلسرمحمدامين- اقابرارنژاد 5

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5632 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشكي بابل--تكنولوژي پزشكي هسته اي

10354  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5196  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7116 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون19 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 41 : (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؟ 
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. 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 11 :چند سال کانوني بوده اند؟ 


