
شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

21از تابستان4077014تبريزحسن- مقامي 4626از يازدهم707025تبريزابوالفضل- تقي زاده 1

59از نهم777517تبريزاميروحيد- نيكان فر 2

19از مهر2347319اروميهامير- محمدي قره باغ 6727از نهم1137210تبريزحسان- علي محمدي سيابان 3

80از نهم2747179بنابفراز- احمدخاني بناب 5328از دهم1167473تبريزشهريار- فرج زاده 4

60از دهم3306940اردبيل(ف)نيما- فتح اللهي علي بالغي 19229از متوسطه1457559تبريزاميريوسف- حسام 5

77از نهم3717283مرندحميدرضا- باغي كشكي 5930از نهم1487396تبريزپارسا- مستقيمي مطلق 6

19از مهر4006761اروميهحسين- مهدي زاده 7031از نهم1587228تبريزايال- سركش 7

1104از متوسطه4067030اردبيلايدا- جمال زاده 6132از نهم1767282تبريزامين- دائي سرخابي 8

82از نهم4277283مرندمهدي- زحمت يار 5933از دهم2077073تبريز(ف)مهدي- شاكري فر 9

51از يازدهم4316878مرندمرتضي- خدائي مهر 3534از يازدهم2137152تبريزسامان- غالمي خامنه 10

46از دهم4586982سنندجمريم- فصيحي 112435از متوسطه2177663تبريزامير- نجفي داغليان 11

77از نهم4877196اردبيلارمان- طهماسبي 1236از مهر2607006تبريز(ف)شكيبا- رنگ اوران 12

16از آبان5047043اردبيلمحمد- پارسا 112337از متوسطه2737127تبريزاميررضا- ورزقاني 13

17از مهر5217176اروميهمبين- مبادرثاني 6238از نهم2757437تبريزساحل- غالمي 14

37از يازدهم5467300مرنداسرا- فضل الهي 113239از متوسطه2767130تبريزمهدي- رسولي 15

70از نهم2806963تبريزسينا- غفاري 16

47از دهم637162شبسترايدين- قهرماني 110340از متوسطه2906931تبريز(ف)ميالد- حسن زاده كوالني 17

71از دهم1127051خويمهسا- محمدنقي زاده 5041از دهم3036745تبريزسپهر- نورائين 18

61از دهم1197270خويفاطمه- غفاري 6442از دهم3327426تبريزمهدي- زارع شاهمرس 19

146از دبستان1317141مشكين شهرالهه- خسروي 6343از نهم3327144تبريززهرا- عزتي تبريزي 20

1125از متوسطه1326809مياندوآبمحمد- قراباغلوشهابي 19344از متوسطه3447050تبريزيوسفعلي- يوسفي سردصحرايي سردرود 21

15از آذر1357020مهابادكيا- قهرماني 7545از نهم3596868تبريززهرا- حميدي 22

71از نهم1386636بانه(ف)شهريار- احمدپور 6046از نهم3697245تبريززهرا- سيدبرحق 23

57از دهم1417328تكابالهه- فتاحي 5847از دهم3776970تبريزثمين- ضابط 24

81از نهم1576923خويليال- مندالو 1848از مهر3926810تبريزيلدا- طاعتي علمداري 25

67از دهم1756886ملكان(ف)رويا- صادقي 49

55از نهم1767356مشكين شهرشيما- احمدي 50

 نفر61:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون61: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 71 تعداد قبول شدگان کانون 6982 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

157  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 487  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 332  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 369 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون21 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 61 : (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 71از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

1منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز10 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،48  نفر از دبستان و متوسطه13 :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

63از نهم7066859بجنوردزهرا- مشتري 2725از تابستان1977394تبريزسيدمهراد- طالب زاده 1

138از دبستان7446849بجنوردمبينا- عوض زاده 5926از دهم2947068تبريزبهنام- فاضل هروي 2

47از دهم7566997سنندجكاويان- خرم 3627از يازدهم3386453تهراناميرعباس- غايرين 3

18از مهر7606619اروميهمائده- زلفي گل 4828از نهم4167289تبريزحسن- اميري شيخ احمدلو 4

63از نهم7676601اردبيلاميررضا- جاللي 3729از يازدهم4256518تبريز(ف)محمدثنا- قهرماني دهبكري 5

57از نهم4736234تبريز(ف)فاطمه- موسوي 6

197از متوسطه836497ليالنامير- جهان ديده 5230از نهم4866909تبريززهرا- محمدي 7

65از نهم1507347نقدهفاطمه- مهدي زاده 6131از نهم4947012تبريزاميررضا- اراد 8

27از تابستان1787148مياندوآبحامد- صمدي 2632از تابستان4987045تبريزعلي- بخشي ديزج 9

47از دهم1796733اسكوحسين- بنازاده 5533از دهم5067050تبريزاشكان- چائي رسولي تبريزي 10

81از نهم1836833پارس آباد مغانعلي- طهماسي 2334از دهم5087051تهرانپارسا- شويكلو 11

30از يازدهم1856997تهراننگار- ميانجي 2435از يازدهم5137377تبريزسيدعلي- موسوي 12

25از يازدهم1856749مياندوآب(ف)مريم- نويدفر 2036از تابستان5146450مشهدمهسا- وطن پرست 13

61از دهم1946974كليبر(ف)سينا- اب درديده 5737از دهم5166960تبريزانيس- غالمي 14

52از دهم1986858بوكان(ف)سيامند- سليماني خزاعي 6538از دهم5176883تبريزدنيز- قربان زاده نظرلو 15

181از متوسطه2077098مشكين شهرهادي- علي زاده 1939از مهر5416802تبريز(ف)زهرا- محمدي 16

44از يازدهم2127180نقدهمحمدرضا- زوار 4340از يازدهم5486960تبريزفرناز- گوزل پور 17

81از نهم2227188مشكين شهرمحمدرضا- اكرمي قصابه 41

38از يازدهم2317015اهرنغمه- نجفي 13942از دبستان4247146اروميهركسانا- نوروزي 18

69از نهم2336417جلفا(ف)شقايق- جبرائيلي سيه رود 1543از آبان5066792سارينازنين- ميرزائي 19

29از يازدهم2366663اهرصابر- يوسفي چرچلو 4444از يازدهم5566735زنجاننويد- تيموري 20

65از نهم2386851مشكين شهرصدرا- شكرزاده الهرودي 4845از دهم5697029ميانهمحدثه- حبيبي بيرون 21

44از يازدهم2437149اهرسارا- بهمرام 4946از نهم6716555اردبيلپوريا- دباغ عبداللهي 22

149از دبستان2526879هشترود(ف)اميررضا- شيري مسعوداباد 5047از دهم6827153زنجانمحمدامين- بيگدلي 23

144از دبستان6917176ميانهاميرحسين- محمدي 24

 نفر53:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 63 تعداد قبول شدگان کانون 6749 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

233  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 756  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 516  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 538 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون20 : (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 63از 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  نفرنيز10 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،44  نفر از دبستان و متوسطه9 :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

43از دهم31246419ميانهبيتا- كاظمي 583از دهم21426701تبريزايلين- اسفندياري نژاد 1

55از دهم8156383هريس(ف)جواد- نوراللهي موسالو 444از يازدهم30346364مراغهاميرحسين- اميردوست 2

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 4 تعداد قبول شدگان کانون 6383 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(مناطق محروم )دانشگاه علوم پزشکي تبريز بومي آذربايجان شرقي--پزشکي

 آزمون21 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 50 : (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 4از 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 

.  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم به کانون آمده اند4 :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 يازدهم4576964مراغهصبا- قرباني 6316از دهم1817343تبريزفاطمه- جاللي 1

62از دهم5437307مرندمحمدحسين- اجتماعي 6317از دهم2927163تبريزياشار- نقي پور 2

37از يازدهم5676683مرند(ف)ابوالفضل- خورشيدي بناب 5818از دهم3257001تبريزهادي- زارعي تازه كند 3

77از نهم6206696بنابمهدي- عاشق احمداباد 5219از دهم3286983تبريزارين- مهام 4

57از دهم7257001اردبيل(ف)اميررضا- شاهي اليله 1520از آذر3436877تبريز(ف)مينا- قدسي هريسي 5

42از يازدهم8127044ميانهرضا- محمدي اشناري 19021از متوسطه3506853تبريز(ف)ارزو- شفاعت 6

50از دهم8366658كيانمحمدعلي- عليرضائي شهركي 5022از دهم3557013تبريزاميرحسين- اساسي 7

17از مهر4086857تبريز(ف)محمدرضا- كرمزاده اسفنجاني 8

33از يازدهم1876878سلماساسرا- صادقي قره قشالقي 19523از متوسطه4217397تبريزايسل- غالم اف 9

20از مهر2047017سنندج(ف)حميد- حيدري 18924از متوسطه4296942تبريزفاطمه- اسماعيلي 10

14از آبان2186772تبريز(ف)مينا- اسعدي هريس 4225از دهم4326263تبريز(ف)ايناز- اقدامي شجاعي 11

19از مهر2436737تبريز(ف)محمدرضا- حريري 6726از نهم4416740تبريز(ف)شيما- اسالمي خسروشاهي 12

34از يازدهم2916331پيرانشهر(ف)سارا- حسن نژاد 5227از دهم4497059تبريزپارسا- ساعي 13

197از دبستان3026946قره ضياءالدينسينا- واحديان 1128از تابستان5256407تبريز(ف)ارشام- ازادي مرند 14

53از دهم3246925خوي(ف)نگين- سيدمرداني 16829از متوسطه5726798تبريز(ف)عرفان- شفيعي 15

 نفر32:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون49: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 40 تعداد قبول شدگان کانون 6740 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--دندانپزشکي

302  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 812  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 451  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 534 : (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 40از 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  نفرنيز8 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،26  نفر از دبستان و متوسطه6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 49 : (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

10از مهر12826881تهران(ف)حسين- عبدالمحمدزاده 3812از يازدهم7646821تبريزسارا- فروتن راد 1

42از يازدهم13596339ميانهفرهان- عبداللهي 2113از تابستان9276663تبريزانيما- واعظي 2

120از دبستان13776860ملكانليال- سليماني 1014از مهر10076170تهران(ف)زهرا- نجف زاده 3

16از آبان18536652مرند(ف)سيدطاها- ساجدي نژاد 18815از متوسطه11826718تبريز(ف)ثمر- مهاري 4

22از تابستان21236565مرند(ف)احسان- پورمحمدنگارستان 8016از نهم13016421مرندمهيار- خدربيگلي 5

40از يازدهم22876618مراغهسيده ثمين- امين زاده 5217از دهم14506586تبريزدنيز- زلفي 6

38از يازدهم14596566شوطهاتف- قاسم زاده 7

49از دهم3706436اهرفاطمه- محمودي 4118از يازدهم16146828تبريزهليا- بنده حق 8

1114از متوسطه3936879ملكانليال- بابازادملكي 4119از يازدهم16906429تبريزسينا- پاك خصال 9

78از نهم9126407ممقانسونا- مظلومي ممقاني 3320از يازدهم18456355تبريز(ف)هاله- ارشدي 10

44از يازدهم10216347شبسترپويا- محمدي 21

15از مهر10176941اروميهگل نسا- اكبريان 11

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 26 تعداد قبول شدگان کانون 6421 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيمسال اول--داروسازي

912  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2123  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1614  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1537 : (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 26از 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،15  نفر از دبستان و متوسطه4 :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

40از يازدهم18376341اردبيل(ف)زهرا- غالمزاده خاكپور 389از يازدهم13376275تبريزمعصومه- صلحائي كهنموئي 1

47از يازدهم19156378ابهرعليرضا- محبي 17910از متوسطه15645674تبريز(ف)سپهر- موالئي 2

53از دهم28246562نوشهر(ف)اميرحسين- قدرتي گيلوائي 6211از نهم17266273تبريزژينا- شيخ اقائي 3

48از يازدهم32046219مرندمجتبي- اشرفي 6412از نهم17566652تبريز(ف)سپيده- برزگرباروق 4

23از تابستان19316389مشهدسيده مريم- رضوي عمراني 5

47از دهم11226226هشترود(ف)سعيد- سيفي 5313از دهم19366586تبريزاتنا- كرم نژاد 6

72از نهم11606482نقده(ف)نسا- جعفري 4914از دهم20076182تبريز(ف)نسترن- مژنوني 7

65از نهم11696468خلخال(ف)راضيه- فرض اله پور 3215از يازدهم21266362تبريز(ف)فاطمه- يوسفي 8

74از نهم14196518خويزهرا- شجاعت دوست 16

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 6273 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيمسال دوم--داروسازي

1169  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2824  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2007  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1931 : (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 25از 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  نفرنيز2  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 20 ،1  نفر از متوسطه3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 53 : (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

77از نهم37126065مرند(ف)امين- غالمي ديزجيكان 296از يازدهم18946242تبريزپگاه- رسولي 1

65از نهم20246497تبريز(ف)هادي- عليجاني ممقاني 2

39از يازدهم19256862سلماساميرحسين- قرائتي 177از مهر23365847اهر(ف)علي- خيري عبدالجبار 3

40از دهم20176091خوي(ف)حسين- عليزاده 188از آبان23816147تبريز(ف)پريا- عليائي باويل عليائي 4

20از تابستان20305966آذرشهر(ف)عاطفه- غفاري قديم 439از دهم24256452تبريز(ف)زهرا- انسان پورزرقان 5

75از نهم23816568قره ضياءالدينعرفان- اصغري 10

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 6065 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--فيزيوتراپي

2381  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2381  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2381 : (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 

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 10 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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

12از آبان71906206سنندج(ف)دنيا- زندي 6310از نهم29615808تبريزسمانه- نيمه فروش 1

63از دهم74685694مرند(ف)امين- ملكاني 6711از نهم29986186سردرودسارا- سيف شيرامين 2

24از يازدهم83015550اردبيلعلي- باقرزارع 5712از دهم33345955تبريز(ف)كوثر- نوشين فرد 3

51از دهم49236432تبريزحامد- اژدري كجاباد 4

18از مهر38086082اهرعرفان- كريمي 3013از يازدهم49525896تبريزالهه- پورپرتوي االنق 5

43از دهم44135607جلفامريم- رشتبريان هلق 1514از تابستان53856216تبريز(ف)پريا- عالي باف 6

128از دبستان44766466مشكين شهرعلي اصغر- شكردرگاهي 1815از مهر54246104تبريز(ف)شايان- نادري 7

24از يازدهم65316093ملكان(ف)مهدي- رضوي 1716از تابستان57135888تبريزگيتا- ابراهيمي تبار 8

1111از متوسطه65746111خوي(ف)كوثر- بابانژاد 17

20از مهر60876190تبريز(ف)سعيده- اميري 9

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 26 تعداد قبول شدگان کانون 5808 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--تکنولوژي پرتوشناسي

6531  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7468  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5424  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6087 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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؟ 

 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 26از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز9  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 15 ،1  نفر از دبستان يا 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

48از يازدهم26795996مرندميراميرحسين- سجادي 169از مهر24496332تبريزمحمدرضا- اصالني 1

57از نهم64646186زنجان(ف)پويا- اسكندري 5210از دهم37666544تبريز(ف)ايدين- ظهري 2

19از تابستان73726037تبريزمهسا- كيوان فر 1111از مهر44655943تبريز(ف)ارين- رنجبردستجرد 3

64از نهم47366021تبريز(ف)عسل- مقدسي 4

91از نهم16076169شوطمهناز- پركاربلخكانلو 3212از دهم49145685تبريز(ف)مليكا- امامعلي زاده 5

70از نهم34016003مهاباد(ف)پويا- نيك فر 16213از متوسطه51706471تبريز(ف)اذين- خدادوست 6

31از يازدهم35806051اسكومجتبي- زارع اسكوئي 19714از متوسطه52996530تهرانعلي- عفت نژاد 7

58از دهم70895752تبريزمهديه- مهري مقصودلو 5115از نهم54855792تبريز(ف)فاطمه- سليماني 8

30از دهم74265734اهرفاطمه- جواني 16

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 5792 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيمسال اول--علوم آزمايشگاهي

7089  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7294  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5326  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5485 : (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 22از 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  نفرنيز5 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،14  نفر از دبستان و متوسطه3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از آبان52376060شيروان(ف)نوشين- اسمعيلي مقدم 476از دهم61745392اردبيل(ف)اميررضا- عابدي اندراب 1

40از دهم53885808ياسوج(ف)محمد- فتحي ناصراباد 477از نهم62945994تبريزكيامهر- ره گوي 2

30از يازدهم56925902خوي(ف)نسترن- كرلو 8

62از نهم57165438تبريزرسول- نرماني كردلر 689از نهم66975854مرند(ف)صبا- قهرمان نژاد 3

184از متوسطه73405750اردبيلفاطمه السادات- سيدسليماني 4

73از نهم41735715مشكين شهر(ف)صدف- متولي خياوي 5

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 5438 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيمسال دوم--علوم آزمايشگاهي

5692  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7340  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6496 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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؟ 

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم و 11 ،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

74از نهم26056188خوي(ف)زهرا- كفيلي 738از نهم30776025تبريزكوثر- درخشاني 1

11از مهر28346021خويشادي- صالحين 589از دهم33975947تبريز(ف)حانيه- بيرام زاده 2

58از دهم48516268خويمحمد- بدال 4010از يازدهم52995957تبريز(ف)الهام السادات- صفوي 3

16از آبان55505520مهاباد(ف)ابراهيم- رسول پور 4311از نهم70975511تبريز(ف)ناديا- پاك منش 4

43از يازدهم56405637ممقانالهه- حاجي پاشائي ممقاني 18412از متوسطه72086409تبريز(ف)بهكام- تهم 5

44از يازدهم95185559ملكان(ف)اميررضا- گلي زاده ملكي 1813از مهر80855524تبريز(ف)الچين- ذكري 6

16از مهر90495296تبريز(ف)مهدي- قلي پور 7

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5559 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--هوشبري

5640  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8085  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7097 : (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 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  نفرنيز7  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 11 ،1  نفر از دبستان يا متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (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 20از 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

40از يازدهم66305943اردبيلپدرام- شادمان 2218از تابستان18276424تبريزعاطفه- محمدجعفري 1

32از يازدهم68316068مراغهمريم- درخشان سعيداباد 1419از مهر26126096تبريز(ف)محمدرضا- حيدرنژاد 2

23از يازدهم73285676ميانه(ف)عرفان- قندچي 6920از نهم27336310تبريز(ف)مهالسادات- عالي 3

16از مهر29856201تبريز(ف)ثنا- شيرمحمدي 4

71از نهم24486109آذرشهراميرعلي- تيموري خانميري 3621از يازدهم31876081تبريز(ف)الهه- اكبري ميانبازور 5

194از متوسطه28616548سلماس(ف)ميالد- بابازاده 1522از مهر32016658تبريز(ف)علي- عبدي سهرون 6

81از نهم28736232خوي(ف)مهيار- حاجي علمحمدلو 1623از مهر33195968تبريز(ف)فاطمه- ايماني 7

170از متوسطه32776268شوط(ف)سيدامين- حسيني 2524از يازدهم33686414تبريز(ف)نويد- العباد 8

37از يازدهم33576043مشكين شهر(ف)رضا- پورحسن خياوي 4225از يازدهم36816220تبريز(ف)معصومه- عيوضي سيه كالن 9

159از متوسطه35645720اهر(ف)محمد- رستم پور 2826از يازدهم37606123تبريز(ف)مژگان- سيدنژادبارنجي 10

37از يازدهم36055874بوكان(ف)هالله- قادري 1527از مهر37825801تبريز(ف)كتايون- بهمني 11

50از نهم37465615سقز(ف)اسرين- دليريان 1928از مهر39085886تبريز(ف)فائزه- سهرابي قراخانلو 12

23از تابستان37545632قره ضياءالدين(ف)حميدرضا- يوسفي 7629از نهم40266560تبريزمحمدرضا- يوسفي قراملكي 13

82از نهم37976351جوانرود(ف)پدرام- ظهيري 3430از يازدهم45616332تبريز(ف)حسين- توحيدتوراقاي 14

34از يازدهم39305640اهر(ف)سمانه- احمدي اقبالغ 3731از يازدهم47195918تبريز(ف)محدثه- عزتي عبدالجبار 15

54از دهم39455996آذرشهررضا- رنجبري جراغيلي 32

85از نهم42725973سراب(ف)نگين- رنجبرسليماني 4433از يازدهم61156310اردبيلسياوش- برومندي 16

21از مهر49395749اهرزينب- ابراهيمي 2034از مهر61696080اردبيلمائده- بهارلو 17

 نفر34:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 46 تعداد قبول شدگان کانون 5918 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

3945  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6831  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4026  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4149 : (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 46از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز12 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،27  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

1124از متوسطه87995989ماليرزهرا- غياثوند 2116از تابستان39386077تبريززهرا- خاني 1

20از مهر90015840تبريز(ف)حنانه- خبازي دولت اباد 5417از نهم48216423تبريز(ف)محمد- صادق 2

51از دهم49956044تبريز(ف)الهه- محمدپور 3

18از آبان24305887بوكانناصر- علي يار 1718از مهر52075777تبريز(ف)عليرضا- رضوان خواه 4

1113از متوسطه35065872آذرشهراسما- شيرمحمدي گاوگاني 1419از يازدهم52605559تبريز(ف)احسان- امامي پور 5

58از دهم38975911ديواندره(ف)سبحان- شهبازي 1820از مهر53626154تبريزامين- محمدي نسب 6

14از مهر41935696تبريز(ف)ياشار- موفقي اذر 2921از يازدهم53695535تبريز(ف)الهام- توفيق 7

54از دهم42346132ملكان(ف)سميرا- غفوري 6122از دهم54475641تبريزمريم- يگانه احمدي 8

1111از متوسطه44465717مهاباد(ف)شيرين- صداقتيان 7723از نهم54745601تبريز(ف)محمدرضا- ظريف اسفهالن 9

54از نهم44765618اهراميررضا- شباني خضركندي 4124از نهم56455921تبريز(ف)نيلوفر- پاكفرد 10

20از مهر45595771مهابادساالر- حمزه پور 3425از دهم56775665تبريز(ف)سما- محمدزاده ماراالني اصل 11

189از متوسطه47736181جوانرود(ف)پرستو- حيدري 6026از نهم58466273تبريز(ف)الهه- موقرنيا 12

192از متوسطه48126505خوي(ف)اميرمحمد- خلخالي 27

41از يازدهم50046062اسكوسيما- سالمي اسكوئي 1828از مهر67745886تبريز(ف)كوثر- مقبولي 13

16از مهر51685709هريس(ف)محمدرضا- زرنقي 1429از مهر75485639اردبيل(ف)شادي- شكري خانقاه عليا 14

51از دهم77106258مرند(ف)فاطمه- عاقل ونديامي 15

 نفر33:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 50 تعداد قبول شدگان کانون 5665 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

4773  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8799  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5474  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5260 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 45 : (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 50از 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  نفرنيز17 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،25  نفر از دبستان و متوسطه8 :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

30از يازدهم92205614تبريز(ف)فاطمه- حسيني نژادشادباد 587از نهم79835746تبريزياسمين- طباطباوكيلي 1

55از نهم92525734تبريزسميرا- وزيري تيمورلويي 228از يازدهم82685275تبريز(ف)زهرا- شاطري 2

183از متوسطه93846060تبريز(ف)فرشته- شاكر 369از يازدهم85425847تبريزحديث- بهاور 3

26از يازدهم89375262تبريز(ف)مهديه- كاوه 4

20از تابستان62726110مراغهزينب- قياسي 4810از يازدهم89895494تبريزايسا- محمودي شاهسوار 5

31از يازدهم91185402تبريزفاطمه- جمشيدي اقدم 6

172از دبستان78305786جلفا(ف)فرناز- نوروزپورارسي 11

162از متوسطه106476548سراب(ف)صبا- جوادي 12

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5402 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--مامايي

8586  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9252  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9169 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (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 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 .

1منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز4 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،9  نفر از دبستان و متوسطه4 :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

78از نهم131995091آذرشهرريحانه- قرجه داغي الوانق 157از مهر137525482تبريز(ف)شقايق- زباني 1

21از تابستان139075175سلماس(ف)عذري- عظيمي سوره 378از يازدهم157865271تبريزاحسان- عبدالحسين فام 2

181از متوسطه166865286بوكان(ف)نگار- شريف اذر 149از آذر165345043تبريز(ف)فرزانه- عيدلي 3

46از دهم176125203چالدران سياه چشمه(ف)جميله- بيگلري 10

11از مهر176124752شهرك سهند(ف)عليرضا- عشاقي 2011از تابستان191375117مرندمعصومه- عباسي 4

11از آذر216974774مرند(ف)خديجه- صادقي 5

40از يازدهم127315651سردشتمتين- برياجي 6

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 17 تعداد قبول شدگان کانون 5091 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--بهداشت عمومي

17612  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 19137  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15786  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17612 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 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  نفرنيز7  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 7 ،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

39از يازدهم85815663تبريزفائزه- احمدي 307از يازدهم64185736تبريزاسما- جعفرپور 1

53از نهم86105399تبريز(ف)صبا- عطاپور 208از تابستان65665444تبريز(ف)فاطمه- ترابي 2

19از تابستان67235571تبريز(ف)رضا- زارعي چنزق 3

64از دهم52986385مراغهليال- اقاخاني خانقاه 269از تابستان73815685تبريزفاطمه- فدائي 4

14از تابستان117516166مراغهمحمد- عظمي 6010از نهم83465637تبريز(ف)اميرعلي- غفراني 5

10از مهر84995542تبريز(ف)شالله- حيدرپورتبريزي 6

19از مهر60975597اسكومهسا- اتشين اسفنجاني 11

18از مهر83285846خدا آفرين(ف)مهدي- اصغري 12

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5444 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

7841  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8581  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8346 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (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 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 .

1منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز9  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

43از يازدهم26375811مشكين شهرليال- حقيري 164از مهر36215774تبريز(ف)رويا- خلج كندري 1

44از يازدهم26955882مشكين شهرفاطمه- فيض اللهي ميرك 705از نهم63326300تبريزايال- ره جو 2

187از متوسطه35706183شبستر(ف)فاطمه- بهشتي وايقان 6

50از نهم108595979كرمانشاه(ف)صبا- الهياري 3

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5811 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--گفتاردرماني

2695  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6332 : (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 1منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم و 4 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

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

57از نهم202515121پارس آباد مغان(ف)هايده- نعمتي 124از دي146895257تبريز(ف)مريم- زاهدي كلوجه 1

67از نهم209285014ملكان(ف)حانيه- تقي زاده 215از تابستان161786049تبريز(ف)اعظم- نوري برمس 2

19از مهر227796337كبودرآهنگ(ف)الهام- ابراهيم خاني 6

14از مهر286216958تبريز(ف)الهه- شاه محمدي 3

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5121 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

22779  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 14689  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 22779 : (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 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 

. 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 4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 24 : (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

13از يازدهم57415720بندرانزلي(ف)فاطمه- خداخواه جدي 399از يازدهم24636402تبريزفردين- حسن پور 1

58از دهم61936392رشت(ف)اميررضا- استواري بلگوري 4110از يازدهم25576679تبريز(ف)ميرعلي- شفيعي 2

172از متوسطه33346608تبريز(ف)زهره- فيروزي 3

20از مهر31005838آبيك(ف)رضا- نكونام 5211از دهم37395947تبريز(ف)عاطفه- سلماني وندباسمنج 4

41از دهم35355655آستارا(ف)همتا- عبداله نيا 4812از دهم38285945تبريزثنا- افتابي يوسف اباد 5

20از مهر41865943سرابمريم- فصيحي 5113از نهم38575919تبريز(ف)اسما- سهراب نوي 6

14از مهر45945677مشهد(ف)جواد- معيري فر 14

68از نهم50736178خوي(ف)هادي- شيرزاد 5515از نهم42386304قزوين(ف)مهديه- حيدري 7

12از آبان56816025تهران(ف)گل سا- سقائي 2716از يازدهم53465753ساري(ف)مينا- كياسودكالئي 8

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5753 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--علوم تغذيه

5073  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5741  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3828  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5073 : (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 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 

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 14 ،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

45از نهم209885296يزداميرعلي- بيك پور 314از يازدهم124344853تبريزفاطمه- عليزاده فنانلو 1

17از مهر141805216تبريز(ف)سارا- قاسمي 2

40از دهم219085843اسالم شهر(ف)محمد- شكري 5

30از يازدهم238524938اسكوكوثر- تقوي كلجاهي 1756از متوسطه195485077اراك(ف)اميرحسين- شفيعي 3

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4938 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--علوم و صنايع غذايي

13255  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 21448 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (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 10از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6 ،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

22از يازدهم84025625كرمان(ف)سيدمصطفي- ميرتاج الديني 1946از متوسطه31156647تبريز(ف)صبا- قضائي 1

74از نهم86736171الهيجانسيدعلي- ميراسدي نيا 587از دهم39156001تبريز(ف)سحر- رنجبري كسانق 2

68از دهم40326177مهابادشادمهر- سپاسي 188از مهر80235714كرج(ف)هانيه- اقابراري 3

132از دبستان43326062انار(ف)محمدعلي- پورغالمي قربان ابادي 539از دهم81126060بجنورد(ف)مهرشاد- ابراهيمي 4

20از مهر52305671مهاباد(ف)حنيفه- خليل پور 3210از دهم83376323قزوين(ف)سارا- حسن جاني 5

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5714 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--کاردرماني

5230  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8673  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3915  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8112 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون13 : (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 .

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 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

50از دهم240935007ملكان(ف)شقايق- قطبي ملكي 325از يازدهم210545276همدانروژينا- اكبري 1

48از دهم212736409اردبيل(ف)طوبي- نجف زاده 2

15از مهر168165478مهاباد(ف)فائزه- خالندي 396از دهم223855063همدان(ف)مهديس- گوهرپور 3

52از دهم173815359خوي(ف)زهرا- موسوي نژاد 517از يازدهم226645189مراغهسيده مهديه- حاتم نژاد 4

23از تابستان187004942بانهكوثر- حسيني 8

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون49: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5063 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تبريز--فناوري اطالعات سالمت

17381  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 22664  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 21829 : (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 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 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  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 49 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده 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

18از مهر243314651همدان(ف)فرزانه- رسول شريفي 169از مهر137074754سردرود(ف)الهه- قرباني قوشقيه 1

36از يازدهم299465008ميانهعلي- زماني سبزي 1310از مهر139614756تبريز(ف)شيما- دهقان 2

17از مهر140196470تبريز(ف)مبين- حسن زاده توتونتاب 3

12از تابستان79575105نقده(ف)حسين- ايماني فر 3811از دهم150175213تبريز(ف)معصومه- پوركريم 4

19از مهر144565254سردشتاريان- معروفي 2912از يازدهم154775268تبريز(ف)مهران- اسفندياري كلجاهي 5

16از مهر165104463قروه درجزين(ف)فريده- گلشني پايدار 2313از يازدهم170664832تبريزعسل- دلجوان اكبري 6

10از آبان166734909خوي(ف)سميرا- بايراملو 1314از آبان179864823تبريز(ف)شهربانو- گل محمدي 7

180از متوسطه189104748سراب(ف)شيوا- بابازاده قورتالر 15

18از مهر212045036زنجانزينب- مرادلو 8

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون20: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 4756 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

16673  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 24331  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 17066  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17526 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون13 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 20 : (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 21از 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  نفرنيز15  نفر از اول ،دوم يا سوم و 5 ،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 نهم163665326هشترود(ف)علي- نظامي رشيد 395از يازدهم69835281تبريزعلي- مطيع شرعي 1

11از بهمن167134966سلماس(ف)سحر- تاتاري 156از مهر124215133تبريز(ف)پرستو- وصلي 2

19از مهر168475042بانه(ف)شبنم- خالدي 137از دي137075124تبريز(ف)مهدي- جدي قره بابا 3

76از نهم229205125اردبيل(ف)زهرا- كسرايي 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5124 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

16713  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 13707  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 16713 : (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 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 

. 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 7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون13 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 34 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 


