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ميانگين تراز 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 
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45از دهم87837كرمانحسين- گله داري 19138از متوسطه27857تبريزمحسن- راستكار 1

177از متوسطه87452اردبيلسپيده- پشت دار 3339از يازدهم47972تبريزرسا- ظفري 2

50از دهم107944گرگاناميرسامان- نوشك 3940از يازدهم58022تبريزمحمدرضا- ارشدي صوفياني 3

147از دبستان117527زنجانحميدرضا- سعيدي 2541از تابستان127514مشهدفاطمه- اصلي سماغچه 4

25از تابستان147539قمسيده فاطمه زهرا- حسيني 5342از دهم137464تهراناناهيد- ميثمي 5

28از تابستان167609نيشابورهانيه- سهيلي مقدم 14843از دبستان147893تبريزسمانه- توتونچيان 6

46از دهم177733اروميههانيه- محمودزاده 3444از دهم187800تهرانسجاد- حمزه پور 7

187از متوسطه187708اروميهعلي سا- محبي 16345از متوسطه197923تبريزاميررضا- عباس نژاد 8

59از نهم207695خرم آبادخشايار- اشكبوس 8846از نهم217583تهرانمحمدامين- زارع قشالقي 9

1127از متوسطه217763رشتالله- نجفي ديارجان 1447از مهر237368تهرانياسين- رهنماي كرداسيابي 10

69از نهم227740اهوازحسين- اسكندري نيا 4248از يازدهم257606تبريزعلي- طرزمني 11

192از متوسطه237714آملسجاد- عمادي 2649از تابستان277182مشهدحسن علي- ساقي 12

50از دهم257519زاهدانپويا- مرادي 4550از دهم317061اصفهاناميرحسين- شعربافچي 13

172از دبستان277577بيرجندكيميا- درمياني 19451از متوسطه337704تبريزعلي- زرين نيا 14

44از يازدهم287628بيرجنداميرحسام- سپاهي 3352از يازدهم347130تهرانمحمدرضا- پورموسي 15

77از نهم297446نجف آبادمحمدحسين- مبيني دمنه 4653از دهم357665تبريزيزدان- پناهي هريس 16

39از يازدهم307366يزدمهسا- اسمعيلي دهج 9154از نهم367528تبريزكيميا- جويبان 17

51از يازدهم317631آملاميرحامد- سفري 2355از تابستان437123تبريزعليرضا- عرفان فاضل 18

69از نهم357498قزوينابتين- قاسم پور 14556از متوسطه447556تهرانسروش- مجدي 19

48از نهم367532كرمانشاهعلي- فرامرزي 5357از دهم457102تهرانامين- سروشان 20

127از دبستان377794تربت حيدريهسعيد- محمدزاده 6558از دهم467416تبريزپويا- هاشم پور 21

57از نهم387505بابلرحمت اله- اصفهاني رمي 1159از مهر487440تهرانشروين- مصورعلي 22

190از متوسطه407660يزدزهرا- مرادي 4260از دهم507243تبريزسيدكسري- پيراهش 23

52از دهم417444خميناميرمحمد- نجفي پور 8061از نهم547603تبريزمحمد- رفيع زاده قراملكي 24

19از تابستان427331خرم آبادنيما- عزيزي 6662از نهم577480تبريزمهديار- پيرزاده 25

58از دهم447394بندرعباسمحمدحسين- اشوري تازياني 1863از مهر647209مكاتبه ايمائده- سيف الهي ماربيني 26

23از تابستان447224بيرجندمهدي- احمدي درميان 1364از مهر667319تهرانسپهر- صالحي 27

48از نهم467687اهوازسينا- نمازي 3865از يازدهم677272اصفهانعلي- صادقي 28

1133از متوسطه477670الهيجانسامان- راستروان 2766از تابستان697572مشهدعلي- واعظي 29

47از نهم487671كرمانفاطمه- مومني 1467از يازدهم707159تهراناريا- جليلي 30

54از دهم497614رشتارمان- خانجاني 1668از مهر837041تبريزاحسان- مهرتبار 31

54از دهم517746اراكسروش- مظفري 69

22از تابستان517604قزوينمهرشاد- دادائي پاكده 5670از دهم17515رشتريحانه- فرخي ملكي 32

49از دهم537576كرمانشاهمحمدجواد- خاني علي اكبري 4071از دهم27905اهوازسياوش- كيانپور 33

26از يازدهم557071كاشانسهيل- فخار 5172از يازدهم47901قماميرمحمد- سهرابي مفرد 34

1108از متوسطه567926شاهرودارمين- بابائي سميرمي 5373از دهم57380زنجانمحمدصادق- فالحي 35

18از مهر577169يزدحسين- صالحي شادكامي 1674از مهر67139بابلپدرام- عبداله پور 36

181از متوسطه597636سيرجانامير- جبيري 110975از متوسطه77777آملسپهر- صالحي عمران 37

 نفر154:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 194 تعداد قبول شدگان کانون 7247 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--پزشکي

128  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 84  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 50  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 67 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

65از دهم1856957قمفاطمه- عرفاني نژاد 173107از متوسطه607592بندرعباسسيدعليرضا- پارسائيان 76

65از نهم1866992زنجانعلي- مهري 47108از يازدهم617763قزويناميررضا- سليماني فرد 77

20از تابستان1876859رباط كريماميررضا- جليلي سيالب 70109از نهم637266قممهرداد- ميرزاحسيني 78

93از نهم647848آستانه اشرفيهسارا- بستاني املشي 79

55از دهم17823ابركوهسيدمهدي- زارع زاده ابرقويي 48110از دهم667537كاشانفاطمه- افضلي 80

67از دهم27730گنبدعرفان- اق 117111از دبستان677758بنابنيلوفر- مرادي 81

185از متوسطه37874بوكانكيان- رحماني 81112از نهم707515نيشابورسجاد- ميرچراغ 82

56از نهم47629تالشمحمدرضا- جعفري نژادريك 39113از دهم727447اهوازاميرعباس- جلودار 83

31از يازدهم57566شيراززهرا- نامور 26114از تابستان737614بوشهرمحمدعماد- سالمي 84

46از يازدهم67954دارانمحمدجواد- يارعلي داراني 41115از يازدهم746934قماميرحسين- كتابي 85

172از متوسطه77280جهرماريا- معتمدي جهرمي 46116از يازدهم757468كرمانشاهمحمدرضا- ديباوند 86

1116از متوسطه87593بافتعلي اصغر- عبدي 39117از يازدهم777660اراكرضا- ساري خاني 87

31از دهم97378علي آبادكتولمهدي- دنكوب 60118از دهم797680آملدرسا- قربان سروي 88

146از دبستان107269تنكابنشكيبا- شيخ اشكوري 40119از يازدهم817070يزدمحمدفرزاد- امامي ميبدي 89

71از نهم137548زرندمحمدحسين- اسالمي علي ابادي 39120از يازدهم847378يزدمحمد- رحيمي 90

70از دهم147460خويسبا- ثابت 71121از نهم867471اردبيلعلي- جوادي فخر 91

56از نهم167647كوهدشتعلي رضا- شريعتي 177122از متوسطه877150فريدون كناراميررضا- حكمت نيا 92

173از متوسطه197710سردشتاريا- خضرپور 17123از مهر897318كرجعرفان- دواچي 93

1123از متوسطه197420خدابندهمحمدمهدي- اميرلوي حصاري 75124از نهم946827اردبيلعلي- فوالدي 94

43از يازدهم217374راورسيدابوالفضل- حسيني بقائي راوري 24125از تابستان957559بوشهرفاطمه- قنبريان 95

42از يازدهم247575آزادشهرناديا- رجبلو 41126از يازدهم977191آملسيده بيتا- سمن ابادي 96

76از نهم267811تالشسعيده- حسن پورسكوسر 69127از نهم1007212الهيجانسبحان- محمدي تجن گوكه 97

72از نهم277273فرديساميرحسين- كريمي نازكسرا 41128از يازدهم1017205بهبهاننيكي سادات- فاطمي 98

68از دهم557459خدابندهمحمدمهدي- دشتكي 30129از يازدهم1027278بهبهانسپهر- كوشا 99

17از تابستان896547تهراندرسا- سيمياري 47130از دهم1037596اهوازمهزيار- يزداني كچويي 100

27از تابستان1547163آبيكميثم- قلي پورزرگر 44131از يازدهم1077314كرجهستي- تاشك گلرودباري 101

111از دبستان1636897هشتگردهوتن- دهقاني پيشه 41132از يازدهم1357328اراكايدا- دادستان 102

33از يازدهم2657069پاكدشتمبينا- عبدي 37133از يازدهم1377080زنجانفاطمه- اقاجانلو 103

1113از متوسطه3146782تاكستان(ف)فاطمه- رحماني 18134از مهر1507090قم(ف)زينب- كرمي 104

42از يازدهم4266613قرچكاميرحسين- عزيزان مهرباني 23135از تابستان1586700قزوينعلي- نجاتي اتاني 105

40از يازدهم1727477اراكسينا- كمال ابادي 106

 نفر154:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از 

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--پزشکي

 آزمون22 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 53 : (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 194از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 
 آزمون در سال آخر هستيد و نامتان در اين جدول درج نشده است ، مدارک خود را از طريق اي ميل به نشاني 10اگر شما جزء دانش آموزان کانوني با بيش از  :آيا اسم شما در جدول نيست؟ 

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز40 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،117  نفر از دبستان و متوسطه37 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

128  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 84  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 50  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 67 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 194 تعداد قبول شدگان کانون 7247 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

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

34از يازدهم3166977يزدمحمدعماد- شريفي 16815از متوسطه937737تبريزاحسان- امين سبحاني 1

121از دبستان3217515اروميهامين- ابراهيمي 3816از يازدهم1777437اصفهان(ف)فراز- سيدفروتن 2

18از مهر3286962همدانسيدعليرضا- جليلي نهاد 1617از دهم2256888تهران(ف)محمدعلي- رحيمي 3

57از دهم3407055بابلمهدي- حسني اهنگر 2218از يازدهم2577011تهرانالهه- بحريني 4

31از يازدهم3487060يزدمحمدسجاد- عالييان 2719از دهم2607214تهرانعلي- مددي 5

32از يازدهم3517117يزدريحانه- خليليان فرد 4620از يازدهم2696906تهراننيلوفر- صابرمقدم 6

68از نهم4087070زنجانمحمدمهيار- قائمي 3121از يازدهم2727237اصفهانعلي- جمشيدي افاراني 7

50از دهم4236827كرجاميررضا- خسرواني 3222از دهم2777084تهرانعرفان- رحماني قاديكالئي 8

12از بهمن5246438رباط كريماحمد- قرباني 23

58از نهم1037350كرماناميرپارسا- مقصودي 9

194از متوسطه307437آباداناذين- قنبري عديوي 3824از يازدهم1317450همدانسها- قمريان 10

43از يازدهم477406جيرفتكيانا- كريمي 4225از يازدهم1476867يزدمحسن- صالحي شادكامي 11

74از نهم716738گنبدمهال- اماني 2626از تابستان1517411شهركرداحمدرضا- هاشمي هفشجاني 12

65از نهم906792جوانروددياكو- خدامرادي 110227از متوسطه1597112الهيجان(ف)اميراشكان- قنوعي رستگار 13

42از يازدهم2567290سمنان(ف)سحر- افصحي 14

 نفر37:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 49 تعداد قبول شدگان کانون 6888 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--دندانپزشکي

148  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 351  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 269  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 321 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

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  نفرنيز12 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،33  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

49از يازدهم5357060سمنانمحمدامين- متقي نسب 4022از يازدهم3037059تهراننيكو- حبيبي برومند 1

54از دهم5407224شاهرودشهروز- قاسمي 4223از يازدهم3527058مشهدمهديس- صادقي مقدم 2

44از دهم5426939اهوازعليرضا- موسوي بهبهاني 1724از آبان3816746تهران(ف)مريم- محمدنيا 3

51از يازدهم6567166سمنانالهه- تبيانيان 1025از مهر4236553تهرانسيده زهرا- صالح 4

102از دبستان6986826كرجپرهام- زماني 2026از تابستان4696766شيرازپارسا- جاللي 5

41از يازدهم7136877يزدالهه- زارع راد 1927از يازدهم4816824تهران(ف)كيميا- نيك صالحي 6

55از دهم7276529اراكرضا- اسمي زاده 3528از يازدهم4886556اصفهان(ف)محمد- عباسي 7

188از متوسطه7956522ميانه(ف)نازنين- دادخواه 2929از يازدهم4916948تهرانعليرضا- مصطفايي 8

15از خرداد8275999تهرانمحمدرضا- رحيمي 2630از يازدهم5597291تهرانياسمن- احمدي طباطبائي 9

20از تابستان9096785قزوينمحمدرضا- پيروي چشناسر 2831از دهم6256678تهراناميرعرفان- يحياييان 10

50از دهم9486643بابلسرنگارسادات- نيك نام 7432از نهم7057259مشهدبهاره- بياتي 11

75از نهم10666580اردبيل(ف)نگين- مرادي 8233از نهم7197252تبريزژينو- بهرام 12

41از يازدهم11516784چالوسمهرانا- ردايي 3934از يازدهم8256943تهرانبشري- شعباني فريد 13

41از دهم12266668كرجاميد- توكل همداني 3635از يازدهم8426492شيرازويانا- وكيلي 14

50از دهم14546792كرجنازنين- قنبري 3236از يازدهم8966715اصفهانسيدمحمدارمان- ايزدپرست 15

19از مهر14706538اراكاميرمعين- قره باغي 2037از مهر9316801تهران(ف)زهرا- اميريان 16

26از يازدهم16306580كرجصبا- نظري 2538از يازدهم9366593تهرانسارينا- پريده پور 17

36از يازدهم10246998تهرانارين- عارضي 18

25از دهم1437080تهرانبرديا- خدادادي مباركه 39

1103از متوسطه5487136رضوانشهرپرنيان- اصالني ارده جاني 7440از نهم836782همدان(ف)حنانه- قاسمي 19

18از مهر6326351تهرانزهرا- پرنياباران 2741از تابستان1967377زاهدانپروين- روزي 20

64از دهم18296180بوئين زهراعلي اكبر- عباس زاد 4742از يازدهم3037272شاهين شهرمهدي- مرادي 21

 نفر40:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 60 تعداد قبول شدگان کانون 6580 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--داروسازي

632  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1151  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 842  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 869 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون19 : (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 60از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز20 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،37  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

35از يازدهم28246510كرجفاطمه- مهراب 555از دهم20326761نوراميرعلي- عباسي 1

18از تابستان26486311قم(ف)محمد- بهرام طجري 2

18از مهر12956243تنكابنشقايق- بهشتي 216از تابستان27146322اسالم شهر(ف)نرگس- حق ويرديلو 3

68از دهم17436426اسالم شهر(ف)سارا- دل سوز 357از يازدهم27616792تهرانسر(ف)سيدحسين- رسولي 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6311 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--فيزيوتراپي

2761  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2714 : (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 .

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  نفرنيز7  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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

43از يازدهم24695949قروه(ف)اميرحسين- معظمي 173از آبان39536264بابل(ف)علي رضا- رحيمي اسبوئي 1

39از يازدهم24956238قروه(ف)سيروان- سنگين ابادي 384از يازدهم41586198ساري(ف)تينا- تقوائي 2

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5949 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي تهران--فيزيوتراپي

4088  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4021 : (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  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم و 5 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون12 : (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 
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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 نهم51356248ساوهياسمن- اميربنده 277از تابستان37626354زنجانفاطمه- بيات 1

66از دهم54255567زنجان(ف)شايان- خدائي منفرد 498از دهم43966324كاشان(ف)فاطمه- گنجي زاده زواره 2

34از يازدهم48296193كرجفاطمه- جهاني 3

67از نهم27945979دورود(ف)سيدعارف- حسيني 569از نهم48786412اراك(ف)علي- هفته كزازي 4

67از نهم30556314پاكدشت(ف)مبينا- يونسي 6210از دهم50056009كرجماهان- قلي پور 5

41از دهم30966018گنبدمرجان- بابكي 110211از متوسطه50906494همدان(ف)شيرين- فاميل رشتيان 6

 نفر16:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6009 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--تکنولوژي پرتوشناسي

4038  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5425  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5005 : (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 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 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 15 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 45 : (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

51از يازدهم25045831جيرفتمجتبي- كريمي افشار 195از مهر32536522تبريز(ف)فاطمه- اسدي ايدينلو 1

44از يازدهم25476452مريوان(ف)مهناز- رضايي 6

33از يازدهم27735680خويمينا- ذيحق 247از تابستان46736322شهريارمحيا- شعباني 2

18از مهر27866145تالش(ف)علي- پرويزي خطبه سرائي 1978از متوسطه47556333ميانه(ف)دانيال- قره داغي 3

19از مهر12066107مريوان(ف)پوريا- حبيبي 4

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6107 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

2773  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3963 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون21 : (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 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 اول ،دوم يا سوم و 3 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

20از تابستان48415885بابلبرديا- هاشمي فرد 647از نهم25456158تهرانزينب- نظري 1

30از يازدهم49496183كرج(ف)سحر- يونسي الموتي 138از مهر25616127تهرانمه سيما- محمودي 2

188از متوسطه49996290يزدمحمدجواد- شايقي مريم ابادي 409از يازدهم34296357تبريزهادي- نصيري گرنگاه 3

168از متوسطه50386199مراغه(ف)سويل- نقوي زادبناب 10

52از دهم32466139مراغه(ف)پگاه- خاكپورعزيزي 4

16از مهر27426185خنج(ف)ارمان- منصوري 1511از مهر32636457زنجانفاطمه- اصغري 5

24از تابستان47236051كيارمهديه- ترابي 6

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6127 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--شنوايي شناسي

4999  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2561  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4895 : (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 14از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6 ،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

18از تابستان59346210شهرياراميرعلي- نيكخواه بابائي 135از فروردين30416221تهرانسرزهرا- بادرونده 1

50از دهم18896400شهرك سهند(ف)ثنا- حاجي عباس اوغلي 206از يازدهم25286264رودهن(ف)سمانه- كرامتي فر 2

43از دهم29196226مالرداميرحسين- ميرزازاده 497از دهم43576227يزد(ف)الهه- عاشق مدينه 3

15از مهر37685754شهر قدس(ف)فاطمه- بيرنگ 318از يازدهم48086326كرجياسمن- بسطامي 4

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6170 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

2919  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4808  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4538 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

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 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

26از يازدهم53576127گرگانسيدسامي- ناجي 775از نهم39656156لنگرود(ف)فاطمه- نقي نژادديوشلي 1

62از نهم54375902قوچان(ف)بهناز- علي دوست 156از تابستان53236055بندرانزلي(ف)فاطمه- تسليم بخش 2

187از متوسطه82176454ورامين(ف)محمدحسن- منصوري 1767از متوسطه53316622نيشابور(ف)اميرحسين- قندي 3

30از يازدهم53576475اهوازفاطمه- انصاري 4

22از يازدهم56695613قرچك(ف)فاطمه- برزگر 8

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6055 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

5437  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5397 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

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 8 ،1  نفر از متوسطه3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 43 : (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

14از آبان25966168تهران(ف)رضا- شيخي 346از يازدهم42356380سپيدان(ف)محمود- حسيني 1

42از يازدهم27646254هشتگردزهرا- شمس 197از تابستان64255710تهران(ف)اميرعلي- خسرواني طهراني 2

48از دهم59026059پاكدشت(ف)هادي- اميني 8

27از يازدهم68015494هشتگردسيده فائزه- ميرحسيني 249از تابستان43836001كرجفاطمه- شهرستاني 3

14از مهر59845820كرجزهرا- نوري 4

194از متوسطه67826076نوشهر(ف)مبينا- خادمي 5

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5820 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--هوشبري

5902  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5984  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6425 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم و 4 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

80از نهم47816225نيشابورعلي- مصباحي ايوري 5915از دهم28876152تهرانمحمدامين- حيدرنيا 1

67از نهم48156454گناباد(ف)مسعود- حيدري 6416از دهم29736492تبريزصنم- حسين پورداش اتاني 2

23از تابستان48416135قائم شهر(ف)كامنوش- زماني 3317از يازدهم30356154تبريز(ف)مهدي- ياوري افشرد 3

71از نهم49006238زنجان(ف)نرگس- احمدي 1518از مهر33096330تهران(ف)ياسمن- جنابي قويم 4

177از متوسطه51946267شهريار(ف)سميرا- ملتزمي 19819از متوسطه33796537تهران(ف)فاطمه- تكلو 5

27از تابستان52776028كرجسيدمحمد- مسعودي 1320از مهر39116043تهرانسيداميرحسين- معصومي طباطبائي 6

25از يازدهم60976105اسالم شهرعرفان- زياده عبدل ابادي 6421از نهم40805745تهرانسامان- فنائي 7

24از تابستان9096553اهرزهرا- ابراهيم پور 8022از نهم33486595بادرودكاشانعليرضا- طارمي بادي 8

37از يازدهم24216040سقزشاهين- كريم زاده 19223از متوسطه41866383خرم آباد(ف)علي- صفاري نيا 9

61از نهم24486328كامياران(ف)ايالر- كمانگر 1224از دي44635827فرديس(ف)مهديه- عزتي فر 10

13از مهر26275359هشتگرد(ف)روح اله- فالح نژاد 5225از نهم46075780بابل(ف)مهدي- اردشيري 11

24از تابستان27345692گلستانمهشيد- ابراهيميان طادي 3726از يازدهم46436494ميانهصبا- ناصري اچاچلوئي 12

84از نهم35395900نظرآباد(ف)محمدحسين- سقائي 5127از دهم46796324سنندج(ف)شادن- قبادي 13

22از يازدهم47506178مرند(ف)حانيه- اعلمي يامچي 14

 نفر25:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون51: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 38 تعداد قبول شدگان کانون 6028 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

2734  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5194  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3911  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4643 : (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 38از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز13 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،18  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

184از متوسطه53056132دزفول(ف)محمد- شنگلي كوتياني 1918از مهر31746291اصفهان(ف)فاطمه- پناهي 1

13از آبان53576066گرگانعارفه- گل بيني مفرد 5519از نهم33996115تبريز(ف)سمانه- نيك حال 2

49از دهم53576065قم(ف)فاطمه- جواهري طهراني 1620از مهر34725378تبريز(ف)صبا- عابدي 3

16از مهر54775695رفسنجان(ف)ابوالفضل- نادعليان 1121از آبان39586284تهران(ف)مهشيد- عمارلو 4

21از دهم55416112اردكاناميرحسين- شفيعي 1522از مهر41105948تهران(ف)زهرا- گودرزي 5

51از دهم55476154كاشانفاطمه- شويدي 7723از نهم42635801تهراناتنا- يحيائي 6

81از نهم55606105لنگرود(ف)سينا- رضائي پرشكوه 1524از تابستان42825870تهران(ف)احسان- ملك 7

46از يازدهم58626365شهريار(ف)عرفان- ياوري 1425از مهر48375674تهران(ف)سروش- صفوي نژاد 8

18از تابستان63435867كرج(ف)علي- اژند 26

57از نهم64926061شهريار(ف)غزاله- روزبهاني 1727از مهر33715809شهريارمحسن- گلگون 9

80از نهم49706350آملمهديار- قلي زاده 10

50از يازدهم25756242شهريارعليرضا- محمدپور 1228از مهر49775887قائم شهر(ف)معصومه- فقاني اهنگري 11

40از يازدهم27256336اسفراينشيما- فتوحي 2429از يازدهم51076136بندرتركمن(ف)عبدالعزيز- شيخ 12

58از دهم28735987مشكين شهرمحدثه- محمدي 2530از يازدهم51686443كرمانشاه(ف)مهرناز- ارشادي منش 13

56از دهم29346041مسجدسليمان(ف)ياسين- اله يارپور 1831از مهر51755794تويسركان(ف)اميرحسين- جليلوند 14

62از دهم35705903نظرآبادعباس- ازاده رنجبر 5332از نهم52016398قزوين(ف)اميررضا- رمضاني 15

42از دهم39565570اسالم شهر(ف)معصومه- نيكزاد 2533از يازدهم52096266كرمان(ف)اميرحسين- پوراحمدي 16

19از مهر44845760شهر قدس(ف)پريسا- مقدم 4034از دهم52776043قزوين(ف)زهرا- كشاورزقاسمي 17

 نفر29:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 47 تعداد قبول شدگان کانون 5867 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

3956  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5560  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4282  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5291 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 38 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 47از 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  نفرنيز19  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 27 ،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

61از نهم77265825سنندج(ف)محمدكيان- محمدي 438از نهم37275925تبريز(ف)سيداميرعلي- فتاحي 1

53از دهم84405994سمنانمهدي- مقدم فرد 129از آبان52176263تهران(ف)كيانا- همايون فر 2

44از يازدهم101945692ساوهيزدان- جعفري 18310از متوسطه53456024تبريز(ف)ساناز- صفري 3

19از مهر38645911همدان(ف)مريم- نجفي 4111از يازدهم60616141آملمريم- والئي 4

158از دبستان42156270خواف(ف)رضا- عرب زاده زوزني 1012از مهر64366286كرج(ف)اميررضا- همت يار 5

46از دهم49445685آبادانسروش- جاللوندي 2213از يازدهم68385813كرج(ف)سيده مريم- افتخاري 6

33از يازدهم54605977بوكان(ف)مسعود- ميهن خواه 16714از متوسطه75366217نقده(ف)ساناز- نصيريان مياندواب 7

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5848 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي تهران نيمسال اول--پرستاري

4944  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8440  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5217  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7631 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 52 : (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 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 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 1،8  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

13از مهر117016305مشهد(ف)دانيال- سليمي 277از يازدهم62855996تهرانريحانه- فرزانه رضي اباد 1

18از مهر75745376تهران(ف)مهران- طهماسبي 2

54از نهم37216605سقز(ف)سيدرامين- حسيني 8

26از يازدهم47626217بوكان(ف)اسرين- افخمي 609از نهم83625171اردبيل(ف)اسما- كوه نوردشكرلو 3

30از يازدهم50045737آبادانزهرا- سبيسل بچاري 4310از نهم90935854مراغه(ف)غزال- زارعي 4

24از يازدهم60975306سقز(ف)كنعان- كمالي 3711از يازدهم93315975كرجرقيه- فقاني 5

67از نهم107575934اردبيل(ف)محسن- نوراللهي مالباشي 6

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5735 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

5004  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 10757  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6285  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 8935 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون12 : (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 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 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 اول ،دوم يا سوم و 12 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها در 

كانون

27از تابستان72655950سلطان آبادسبزوارمريم- سبزوي 164از مهر53126069كرجزهرا- رحماني 1

22از تابستان56715986قمعطيه- پناهي قمي 2

20از مهر33225850مالرد(ف)فاطمه- رفيعي 375از دهم67086186گلپايگانفاطمه- رجبي 3

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5950 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--مامايي

6708  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6987 : (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 .

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  نفرنيز6  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (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

67از نهم34616113كنگاور(ف)مهتاب- رحمتي 184از آبان39206190فسا(ف)حميدرضا- محمدي نيا 1

55از دهم41736327مالرد(ف)عليرضا- حيدري 355از دهم44786209تهران(ف)فائزه- مرادي 2

172از متوسطه23996153انديمشك(ف)محمد- قالوند 3

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 6113 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

3461  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4478  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4478 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم و 6 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 45 : (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

29از يازدهم60975943كرج(ف)پرديس- گلبابائي 166از يازدهم41755982مشهد(ف)تانيا- استاد 1

49از دهم30725764شيروانسيده معصومه- حسيني مفرنقاه 387از يازدهم52456036رشت(ف)سيده مهسا- باقري 2

69از نهم42006064اسالم شهر(ف)امنه- باقري نيكو 228از تابستان57036064بندرانزلي(ف)كيارش- ايثاريان 3

49از دهم43066215بجنورد(ف)رامين- كوراني 329از يازدهم58625991زنجانسيده الهه- خليلي 4

15از مهر60345920رشتفاطمه- حبيبي باللمي 5

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5943 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي تهران--گفتاردرماني

4200  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6034  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5783 : (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 13از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

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 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

31از دهم150355479اصفهان(ف)پارسا- كاظميان 134از تابستان81075556تهرانحديثه- غديري بيدهندي 1

18از مهر87106455تهران(ف)صبا- پيرويان 2

29از يازدهم157875249اسالم شهر(ف)سبا- عرب عامري 5

17از مهر104065425شاهين شهرفاطمه- بيدرام 3

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5249 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

15663  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15663 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون13 : (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 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 دبيرستان و 5 ،1  نفر از دبستان يا متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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