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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 
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تعداد كل 

آزمون ها 
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63از دهم4597169بندر کنگ و چارکعرفان- ايراني 2210از يازدهم16866590تهرانسيده پرنيان- اقبالي 1

42از يازدهم5836139المرد(ف)محمد- شكراله پور 11

183از متوسطه5956444داراب(ف)الهه- شهسواري 1512از مهر21156817بندرعباس(ف)صحرا- افشين 2

71از نهم6606039بندر کنگ و چارک(ف)يوسف- متحدي 6113از نهم21316601ساري(ف)کيانا- جعفري 3

41از يازدهم9906672فسافاطمه- اردالي 15114از متوسطه21956138بندرعباس(ف)محمد- غني پور 4

146از دبستان10966289آذرشهرمهديه- همتي قرمزگلي 6515از نهم22356948اردکان(ف)مريم- فتوحي اردکاني 5

179از متوسطه11266428بندر کنگ و چارک(ف)محمد- شباني 5216از دهم23226529رشت(ف)محمدمهدي- نورمحمدبرندق 6

54از دهم11516391ياسوج(ف)اميدرضا- مستوفي نيا 1317از مهر23346235قزوين(ف)پرهام- موج باف قزويني 7

56از دهم24836339گرگانفاطمه زهرا- سيدکلبادي 8

181از متوسطه3746553بندر کنگ و چارک(ف)سميه- پلوي 9

 نفر22:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 28 تعداد قبول شدگان کانون 6168 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

1126  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2334  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2163 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 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 .

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  نفرنيز6 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،15  نفر از دبستان و متوسطه7 :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

1101از متوسطه25626383بهنميرعلي- فيروزپوربندپي 3314از يازدهم8276688شيرازمحمدعلي- عسكري 1

18از مهر25886637مرند(ف)محمد- عبدالحسين زاده 2015از تابستان14186494اصفهانطه- نيكخواه 2

72از نهم26086361آبادهعارف- يعقوبي شورباخلو 1016از مهر15926989تبريز(ف)پريا- نيك نفس 3

22از تابستان17066621اصفهانارين- فتحيان پور 4

183از متوسطه11746592بستك(ف)الناز- ميري 6217از دهم17636402تهراناميرمحمد- ميرزائي مطلق 5

58از نهم12036456شهربابكفاطمه- محمودي ميمند 2818از يازدهم17676495تبريز(ف)نسيم- اقاپور 6

64از نهم12106418پارسيان(ف)فاطمه- غواص زاده 4119از دهم17916518شيرازمهدي- يوسفي 7

20از مهر12196283قروه(ف)محمد- رضائي 20

196از متوسطه12276552شبسترمهسا- مرادزاده مقدم 3521از دهم25046136سمنان(ف)علي- نيكنامي 8

49از دهم12276190جيرفتعلي- سعيدي گراغاني 17622از متوسطه25086273مباركه(ف)محمدرضا- مختارزاده 9

73از نهم12356555ياسوج(ف)عليرضا- راستيان نسب 7823از نهم25216279بندرانزلي(ف)پارسا- اشتاب 10

75از نهم12756636برازجان(ف)رضيه- جوكار 3824از دهم25286464ساريسحر- معصومي اخگر 11

168از متوسطه12926392استهبانافروز- عليشاهي 2825از يازدهم25576058سارينيايش- كرباسي 12

59از نهم13016494بندر كنگ و چارک(ف)محمدسعيد- ساالري 2526از تابستان25626725باغ بهادران(ف)رضا- ايزدي الي بيدي 13

 نفر26:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 6361 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

1292  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2588  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1767  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2515 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 47 : (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  نفرنيز7 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،21  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

69از نهم21956487اقليد(ف)محمد- تدين 315از يازدهم10026582مشهدمهشيد- عباس زاده 1

36از يازدهم22446510سنندجصبا- ملكي 566از دهم15476792تهران(ف)محسن- مهدوي 2

18از مهر22646905حاجي آباد(ف)محمد- موسي پور 187از مهر15546621تبريز(ف)زهرا- اسدي 3

64از نهم21366392آمل(ف)فاطمه- قلي پور 4

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 6392 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--دندانپزشکي

2244  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1547  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2166 : (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 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 

. 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 10 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 40 : (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

36از يازدهم27376253آباده(ف)مليكا- مسعودي 4510از يازدهم14796389مشهدالياس- افشار 1

16از تابستان28246275ساريمهنا- يعقوبي ارزفوني 2311از يازدهم17396076شيراز(ف)حسن- سخنوريان 2

19از تابستان32296346تهران(ف)عقيل- احترامي كلوچاني 19312از متوسطه18476599شيرازاوريئل- زادمهر 3

42از دهم36016094نيشابور(ف)ابوالفضل- اهوئي 1813از مهر18476164اصفهانكسري- توالئيان 4

47از نهم18536494شيرازدنيا- پرويزي 5

38از يازدهم13856681ياسوج(ف)فرزانه- نامداري 5714از نهم18766437شيراز(ف)فاطمه- فريدوني 6

55از دهم15826444بجستانجواد- كارگر 3015از يازدهم19196233اصفهانارمان- مدح خوان 7

132از دبستان18696172برازجان(ف)مليكا- هدايت 2116از يازدهم19316157شيرازمحدثه- بهشتي نيا 8

25از يازدهم21775889دارابنجمه- كمالي 2517از دهم23275873شيرازعليرضا- نجفي 9

36از يازدهم21936399ياسوج(ف)فرزاد- پيل افكن 18

 نفر21:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6157 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--داروسازي

2177  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3593  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2327  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2577 : (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 27از 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 

. 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  نفرنيز6  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 19 ،1  نفر از دبستان يا متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 37 : (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

38از يازدهم47876494يزدفاطمه- برزگربفروئي 677از دهم24866337مشهد(ف)اتنا- باوفاي خرق 1

41از دهم48086291كرماننويد- صمداني 8

66از نهم19276190كاشمرعلي- رستمي 2

47از دهم18216259پيرانشهرصابر- قادري 449از نهم32636167يزدمحمدجواد- جاهدي 3

193از متوسطه23336289ني ريز(ف)ايدا- جوادپور 2710از يازدهم34486348كرمانويدا- ارمات 4

54از نهم25476571فراشبند(ف)علي- قاسمي نژاد 18611از متوسطه40156962رشتنازنين- قنبري 5

38از يازدهم40276154يزدزهرا- دولت دوست 6

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 6190 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--داروسازي

2333  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4787  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4021 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون18 : (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 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  نفرنيز3  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 11 ،1  نفر از متوسطه3 :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

20از تابستان81515711فسافاطمه- صف دار 456از دهم88755649شيراز(ف)زهرا- ابراهيمي 1

34از يازدهم91065204بندر خمير(ف)ميثم- اگاهي 427از نهم97425269شيراز(ف)فاطمه- عباسي 2

19از مهر92055754بندرعباس(ف)اناهيتا- ساالري 8

55از نهم92055434برازجان(ف)سارا- سلماني پور 159از مهر134115392اصفهان(ف)رويا- بخشائي 3

167از متوسطه97205874مسجدسليمان(ف)عليرضا- مرادي 6610از نهم140885591سيرجان(ف)الناز- حاج ميرزاسعيدي 4

51از دهم72285905فيروزآباد(ف)كيميا- مرادي 5

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 5392 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--تکنولوژي پرتوشناسي

9205  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9704  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9720 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (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 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 .

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  نفرنيز5  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 7 ،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

12از مهر84615676بندرعباس(ف)پدرام- بلبلي زاده 256از تابستان104065898الرفروغ- رجائي 1

56از نهم120825212ارسنجان(ف)فاطمه- محمودي 447از نهم143776142اقليد(ف)وحيد- قرباني 2

20از تابستان138455208رودان(ف)عليرضا- خرج خواه 368از دهم151235636يزدمحمدابراهيم- ياوري 3

20از مهر147995042بندر کنگ و چارک(ف)زهرا- زارعي 679از نهم183445084بندرعباس(ف)محمدامين- وطن پرست دابانلو 4

48از دهم154995007بندر کنگ و چارک(ف)فاطمه- صحراگر 10

63از دهم49015412سراوانمحمدعلي- کلكلي 5

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5208 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--علوم آزمايشگاهي

14799  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 15123  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14961 : (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 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 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  نفرنيز6  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 7 ،1  نفر از دبستان يا متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 40 : (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

187از متوسطه77496019حاجي آبادعليرضا- اب ساالن 188از مهر95175455اصفهانمحمدحسن- يزدان پرست 1

25از يازدهم83105536بندر کنگ و چارک(ف)ايدا- سلطان پور 9

29از يازدهم85866159دارابسلمان- جشني زاري 5410از دهم136565885شهرضا(ف)علي- کاشفي 2

40از نهم88215832ميناب(ف)معين- جمالي 5311از نهم143696149اردبيل(ف)سميرا- مالك 3

46از يازدهم88995424حاجي آبادراضيه- دولتي 12

184از متوسطه129815791حاجي آبادابوالفضل- قرباني 18413از متوسطه57865995بندر کنگ و چارک(ف)عفاف- مبارکي 4

34از دهم161225081ميناب(ف)علي- عباسي 1714از مهر61265565ياسوج(ف)سيدعليرضا- حسيني 5

49از يازدهم68496024حاجي آبادهانيه- پوران ني تلخ 6

20از مهر69335224رودان(ف)اميرحسين- باللي 7

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5424 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

9214  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9366 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 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 .

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  نفرنيز5 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،10  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

20از تابستان158795197كاللهصابره- خدايي 444از دهم105515265تهران(ف)اميرحسين- باخدا 1

59از نهم160025084تنكابنفاطمه- نوري 5

59از نهم230375427قائم شهر(ف)فاطمه زهرا- خدادادي تيركالئي 2

35از يازدهم155295219داالهو(ف)داود- كرمي 3

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5197 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس نيمسال دوم--پرستاري

15879  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 20978 : (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 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 .

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  نفرنيز1  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

159از متوسطه124505541حاجي آبادعلي- جعفري پوردراگاهي 317از دهم101185242شيراز(ف)اميرحسين- فرج پوراردال 1

20از تابستان128135225بندر کنگ و چارکمحدثه- الماسي 8

38از يازدهم155835037حاجي آبادمهدي- کريمي کهه 309از يازدهم121765095آبادهزهرا- اسماعيلي 2

63از نهم266755368رودان(ف)ميالد- رکن الديني 10

30از يازدهم312044745المرد(ف)محمد- حسن پور 3811از يازدهم87845551رودانمعصومه- ساالري نودژ 3

46از يازدهم94045561مرودشتاميرمحمد- سليماني 4

36از دهم104535510نورآباد ممسني(ف)فاطمه- ساساني پور 5

10از بهمن105884604رشت(ف)منصور- وقار 6

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5037 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

26675  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 12813 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 29 : (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 .

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  نفرنيز6  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

33از يازدهم119435421داراب(ف)معصومه- خوب 406از يازدهم109155657شيراز(ف)شيرين- اوجي 1

19از مهر121905546حاجي آبادپگاه- ولي الهي 7

23از يازدهم137105556رودان(ف)صديقه- درويشي 758از نهم170215380سيرجان(ف)وجيهه- فيروزي قهستاني 2

23از يازدهم141354938داراب(ف)فاطمه- فيروزي 9

20از يازدهم141605072گاليكش(ف)زينب- رجبي 3210از يازدهم81285579رودان(ف)فاطمه- رنجبري 3

33از يازدهم102585157بندر کنگ و چارک(ف)مرضيه- احمدي 4

20از مهر108995047کهنوجفاطمه- مهدي زاده خرم اباد 5

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5072 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--مامايي

14135  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 14148 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 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 .

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  نفرنيز2  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

172از متوسطه189734841چناران(ف)الهه- سرابي 204از مهر221415093بهشهر(ف)فاطمه زهرا- قرباني 1

10از مهر217234831قشم(ف)ثنا- اسماعيلي 135از مهر224985250آملمبينا- ابراهيمي 2

176از متوسطه227125472ياسوج(ف)طاهره- ياوري نسب 6

19از مهر184865307مريوانهديه- حسيني 3

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4831 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--بهداشت عمومي

21723  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 22141 : (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 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 .

3منطقه 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 2 ،1  نفر از متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون11 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 29 : (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

76از نهم297245167حاجي آبادزينب- صالحي 116از دي362624945سيرجان(ف)مهسا- عزت ابادي پور 1

29از يازدهم349234537رودان(ف)فاطمه- عاشوري 147از آبان363194733سيرجان(ف)مهديه- شهسواري 2

33از نهم359704615بندر كنگ و چارك(ف)شكيبا- تموك 458از يازدهم410994472شاهين شهرعطيه- كمال 3

49از دهم380164542بندر كنگ و چارك(ف)فائزه- بازياري 9

25از يازدهم394504749بندر كنگ و چارك(ف)فاطمه- مالئي 1810از مهر282764839بستك(ف)فاطمه- ساعي 4

15از آبان296534671قادراباد(ف)فاطمه- خسروانيان 5

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 4615 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

38016  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 41099  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 38016 : (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 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 .

3منطقه 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  نفرنيز6  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون13 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 29 : (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

18از مهر240855137بستكعدنان- اخشيخ 174از آبان191464945شيراز(ف)ستاره- اراسته 1

12از دي265095079كرجمحمد- ياري ينگجه 5

183از متوسطه294735211حاجي آبادفاطمه زهرا- ساالري جائيني 1696از متوسطه360195041سيرجانكوثر- صالحي 2

30از يازدهم234514694دلوار(ف)عاطفه- صديق 3

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4694 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس--بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها

26509  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 27991 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون13 : (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 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 .

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  نفرنيز4  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 2 ،1  نفر از متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 


