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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 
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تعداد كل 
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19از مهر1307427رشتپيام- رودباري 2022از مهر797036تهران(ف)كيانا- عليزاده 1

63از دهم1327359بندرعباساميرحسين- رئيسي 6723از نهم877358تبريزامير- رجبي 2

36از يازدهم1327139آران و بيدگلمهدي- اقاعموئي اراني 6724از نهم907068تبريز(ف)كيانا- اختري اسكوئي 3

53از دهم1357263قائم شهراميرحسين- هدايتي كليجي 3425از دهم947506تبريزشايان- پورمستقيمي 4

52از دهم1387121آملمحمدامين- فتح تبارفيروزجايي 1926از مهر987642تبريزصبا- مرده كتاني اصل 5

25از تابستان1407077قزوينمحمدحسين- رمضاني 5027از يازدهم1037537تبريزعلي- سهرابي دلي 6

46از يازدهم1987220قزوينيگانه- فالح 1628از مهر1047204تبريز(ف)نيما- دهقان 7

68از نهم2067092ابهراحسان- كرمي 7529از نهم1087595شيرازعلي- حيدري 8

24از تابستان2136889اراكشايان- اميني 1130از آذر1207066تهران(ف)علي- بيدار 9

46از يازدهم2167104سمنانهومن- هرمزي 31

35از يازدهم2487017اراكپويا- هومن 9532از دبستان827602اروميهمهيار- كاظمي نازلو 10

35از يازدهم2547159دامغاناميرحسين- صرفي 4333از يازدهم967543قائم شهردرسا- عليجان زاده 11

143از دبستان997678فارسان مريم- فالح 12

48از يازدهم157509تربت جامالناز- غفوري 1934از تابستان1067102خميني شهر(ف)اميرعباس- صالحي امنيه خوزاني 13

48از دهم177752باغملكعلي- اميري مطلق 6535از دهم1117500مرندامير- كريمي نژاداصل 14

126از دبستان247577مياندوآبمحمدامين- فرج زاده 6136از دهم1127313بابلزهرا- محمدي 15

13از دي327496لردگانحسين- محمودي 4137از يازدهم1227403يزدمحمدفاضل- قانع عزابادي 16

67از نهم337250اليگودرززهرا- گودرزي 1538از مهر1257272كرمانشاهمحمدمهدي- ماسوري 17

196از متوسطه367314تنكابنعلي- ابراهيميان 6139از دهم1267226بابلسيدمحمد- بخشي چوب بستي 18

38از يازدهم377322ميبدبازان- اقائي ميبدي 5940از نهم1277252كرمانشاهبابك- سهرابي 19

40از يازدهم387381ميبدمحمدمهدي- كريمي ركن ابادي 5641از نهم1287126رفسنجانپارسا- كامياب 20

64از دهم5046637اراك(ف)حسين- عيوضي 3542از يازدهم1287019كاشانمحمدمهدي- عبدلي 21

 نفر51:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 63 تعداد قبول شدگان کانون 7102 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --پزشکي

38  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 198  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 110  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 128 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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 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 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

ww.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز12 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،41  نفر از دبستان و متوسطه10 :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

64از دهم1647323گرگانمهدي- سروش 5524از دهم407688مشهدسيدعلي- مفيدي 1

78از نهم1657288اردبيلاذر- نجاتي 5925از نهم1126925شيرازفرناز- امدادي 2

61از دهم1666970سنندج(ف)سيده ميديا- رشيدي 2626از دهم1157430تهرانسيداميرحسين- خضرنيا 3

48از نهم1677459گرگانمحمد- تقي زاده خواجه غياثي 4027از يازدهم1197266اصفهانسپهر- ريسمان كارزاده 4

146از دبستان1697543الهيجانفرهنگ- رحمن پورليلي 4728از دهم1207443تهرانعلي- چرمچي 5

44از يازدهم1707221يزديگانه- پورفالح تفت 6729از دهم1377088تهرانسيدنيما- هاشمي كرويي 6

40از دهم1737062اهوازبهار- اميري 4930از دهم1397174تبريزيگانه- عليزاده باغبانان 7

67از نهم1746699كرمانشاهرسول- ابراهيمي 1331از مهر1407238تهرانشهريار- رجائي فيروزابادي 8

1120از متوسطه1837662الهيجانپويا- پرهيزكار 2032از تابستان1577200تهران(ف)مهرشاد- سعادت مندمنشادي 9

19از مهر1886981سيرجاننگين- فرخي بدوئي 33

1113از متوسطه1917606اردبيلمحمدرضا- جمالي اصل 111834از متوسطه697732ملكانعلي- عشرتي ملكي 10

1106از متوسطه1947507اردبيلمحمدامين- حسن زاده كركان 4035از يازدهم767355بوشهرفاطمه- فرخيان 11

40از يازدهم2437025كرجمحمدمبين- حسيني 1636از مهر807304اروميهسارا- حاتمي 12

44از يازدهم2687407قمسيدمهدي- پورحسيني 110237از متوسطه937547خرم آبادعليرضا- رافت 13

60از نهم2877237قزوين(ف)محمدمهدي- شيرمحمدي 3538از يازدهم1217098نيشابور(ف)اميرمحمد- داودي 14

42از يازدهم2967270كرجزهرا- روان خواه 2039از تابستان1247074اهوازنظر- بيك زاده 15

42از يازدهم3077190قمعلي- براتي 3640از يازدهم1427105بيرجندشكيبا- شاطرزاده بجد 16

45از يازدهم1437085همدانسپهر- قهرماني 17

41از يازدهم237208اهرابوالفضل- بابائي 4641از دهم1447329گرگانسيداويد- مدني 18

71از نهم297665خويارمان- نمازي 4442از يازدهم1457348بروجردساغر- ساالري 19

45از دهم4706540شهر قدسمهدي- خداوندلو 4543از يازدهم1497352كرجبهاره- حسن پور 20

37از يازدهم5486476هشتگرد(ف)فاطمه- يكه فالح 4244از يازدهم1547432گرگانپريا- مظفري كمش تپه 21

40از يازدهم5736699اراكحنانه- غالمعلي مجدابادي 4545از يازدهم1567079كرمانمليكا- راوري نژاد 22

41از يازدهم1626948كرمانشاهپرهام- قبادي 23

 نفر58:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون52: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 67 تعداد قبول شدگان کانون 7079 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --پزشکي

548  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 194  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 139  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 186 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون22 : (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 67از 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 

ww.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز9 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،48  نفر از دبستان و متوسطه10 :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

174از دبستان397963الهيجانپريسا- كفايتي 458از دهم297649شيرازفاطمه- كشاورز 1

189از متوسطه1207459سبزوارصادق- رامشيني 419از يازدهم397336اصفهانعلي- دليل 2

53از دهم1347320ميانهمهدي- عباسي يانبالغ 4510از يازدهم727489تبريزرها- مرسلي 3

71از نهم1486824كرمان(ف)ابوالفضل- بيگ زاده جاللي 4911از يازدهم787456اصفهانسيدمهدي- مدني 4

81از نهم1787118كرمانزينب- اكبرزاده فتح ابادي 5412از دهم857521تبريزعرفان- قريبي 5

62از دهم2077373قمعلي- عباس زاده 3813از يازدهم1017297اصفهانسجاد- گلي فروشاني 6

33از يازدهم1147859تهرانكيميا- عباسي زاده 7

37از يازدهم437446فرديسشايان- رادمهر 14

 نفر21:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 23 تعداد قبول شدگان کانون 7200 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --دندانپزشکي

178  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 184  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 167 : (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 23از 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 اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 19 ،1  نفر از دبستان يا متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 50 : (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

63از نهم2607424بندرعباسسعيد- ضيائي برسالن 1009از دهم557389تهرانمحمدحسين- راستي بروجني 1

48از دهم2977218همدانكيانا- عباسي 2710از دهم1227595تهرانطاها- پورمند 2

168از دبستان2997096بهشهرمنصور- گرجي زاد 7611از نهم1467112تبريزمهنا- اشرفي 3

24از تابستان3936818قمزهرا- رمضاني 5412از نهم1607194تبريزاتابك- عزتي پارسا 4

40از نهم4156880ورامين(ف)پرهام- بروجردي كريمي 1213از مهر2276182تهرانالهه- ترابي 5

40از يازدهم4816784قمفاطمه- قنبرعلي 14

54از دهم1837204شهركردزهرا- اميري 6

76از نهم716720اسفراينسجاد- نوري 6415از دهم2017431بروجردمحمدسجاد- تركمان 7

176از متوسطه3696902شهريار(ف)عرفان- رستمي 3616از يازدهم2407392يزدحامد- فالح رحمت ابادي 8

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون57: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 6880 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --دندانپزشکي

415  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 160  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 334 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون20 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 57 : (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 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،15  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

27از يازدهم15706509كرجغزل- بهارلوئي 1312از مهر9676531تهران(ف)پرند- رستميان 1

43از دهم16336885قزوينشينا- شاه حسيني 4713از دهم12106982تبريزميالد- نصرت لو 2

17از يازدهم16646656كرمان(ف)فاطمه- پيوند 2914از يازدهم13496582اهوازنگين- مسيحي 3

42از يازدهم17876856شهركردصنم- دهقان دهكردي 2515از يازدهم13856745اصفهانعلي- صدري ايراني 4

43از دهم18376251كرج(ف)امين- ابوعلي 16

48از يازدهم19346117مرندحسين- رشتبري 7017از نهم1777541آملهما- قاسم پور 5

70از نهم19406568ميانه(ف)ياسمن- ناطقي 2518از يازدهم7777074كرمانمهرا- فكري 6

68از نهم7857185كرمانشاهكتايون- كرمي شبانكاره 7

19از تابستان3876777ايالمزهرا- دوستي 2819از يازدهم9176749اراكمهدي- زاهدي 8

16از مهر5346759اميديهمهرسا- حاتمي 2320از تابستان9996098كاشانسجاد- تقدسي 9

19از مهر12006200مالردعرفان- فرخي 2721از يازدهم12087028كاشانيزدان- خوش بيان 10

37از يازدهم13635994اسالم شهرفاطمه- خدادادي لفوت 2922از يازدهم15297133كرجارمينا- شفتي 11

 نفر26:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 6509 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --داروسازي

1200  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1787  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1385  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1602 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 34 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 33از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

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 26 :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

74از نهم29946127ساريمبين- فرزانه صاحبي 454از دهم19556532تهران(ف)سارا- يوسفي 1

65از دهم15356820گنبد(ف)سونا- مارامائي 155از آذر29586298قماميرحسين- مسعودي 2

27از تابستان22465887مالردپوريا- مرادي 476از نهم29896408بابل(ف)محمدعارف- محمديان اميري 3

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6127 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --فيزيوتراپي

2989  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1955  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2974 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 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  نفرنيز6  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

18از مهر30555978دورود(ف)محمد- امين 174از مهر33996124تهران(ف)پرنيان سادات- مدرسي راد 1

44از يازدهم32156269دورود(ف)فيروزه- الماسي 5

54از نهم61786421كاشانمجيد- قادري 2

49از يازدهم62336567آران و بيدگلاميرحسين- نوروزي 3

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون33: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6124 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --تکنولوژي پرتوشناسي

4789 : (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 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 .

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

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 33 : (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

19از تابستان27306110رضوانشهر(ف)عاطفه- پورصالحي 144از تابستان31225786اصفهانمحمد- بهراميان رناني 1

49از دهم31306262فيض آبادتربت حيدريه(ف)مهدي- حاجي جمهوري 5

36از دهم36396092شهرجديد پرند(ف)محمد- لسان 286از تابستان38916121سبزوارارش- كالته عربي 2

56از دهم55245845قم(ف)محمدحسين- افصحي 3

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5845 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --تکنولوژي پرتوشناسي

3130  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5524  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3721  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3903 : (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 .

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  نفرنيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم و 7 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 34 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

22از تابستان69965803گرگانمحمدجواد- سلطاني 104از مهر42826092تهران(ف)عاطفه- سمندر 1

45از دهم37975718جيرفت(ف)سيدمحمدجواد- حسيني كهنوج 285از يازدهم31156163تهرانمعين- معين نيا 2

16از مهر59126198شهريار(ف)حانيه- عباسي 3

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5803 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --تکنولوژي پرتودرماني

5912  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6454 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 27 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 7از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 3 :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 نهم47626113دهلران(ف)ارين- چراغي 113از مهر50295673تهران(ف)فاطمه- جمالي 1

39از يازدهم56075432آزادشهر(ف)فاطمه- نجفي 4

12از مهر83735968اصفهان(ف)غزل- كاويي 2

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 6 تعداد قبول شدگان کانون 5673 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --تکنولوژي پرتودرماني

6990 : (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 6از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

. 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 3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

18از مهر44636335قزوين(ف)مهشاد- قاسمي 3810از يازدهم14316232اصفهانپگاه- خاكساري 1

21از تابستان28116111مشهد(ف)زهرا- باقوه شهراباد 2

80از نهم17816185خنج(ف)طاها- محمدپور 11

68از نهم19206483دورود(ف)اميرمحمد- فرامرزي 1712از آبان27826285خرم آبادمحمد- رحيمي 3

61از نهم20146160دارابساسان- رضائي جمسي 4813از دهم38156181همدان(ف)سعيد- اسالمي 4

39از يازدهم22606320ابركوهحديثه- راجي اسدابادي 4114از يازدهم39006440رشتعليرضا- ارجمند 5

73از نهم23946456مهاباد(ف)طاهري- چيا 2015از مهر41146235تهرانسر(ف)احسان- عابديني 6

61از دهم24985982ياسوج(ف)محمدجواد- مظفريان 2016از مهر41786321همدان(ف)نگين- محمدي 7

48از دهم47566038تنكابننفيسه- ازرم گين 18817از متوسطه42866417اردبيلاحسان- عبدغرائي 8

38از يازدهم44255811شاهرودعارفه- گرزين 9

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 6160 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --بينايي سنجي

2498  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4425  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4178 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون20 : (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 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  نفرنيز7  نفر از اول ،دوم يا سوم و 13 ،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

42از يازدهم52516169اراك(ف)مهال- گرجي 1726از متوسطه31816384تبريز(ف)سحر- مسن باويلي 1

73از نهم53236285اراكافشين- بختياري 117از آبان35066410شيراز(ف)حسين- نيروئي 2

66از نهم53356094يزد(ف)اساناالسادات- شجاع الساداتي 208از يازدهم35116034شيرازمريم- ايزدگشت 3

1108از متوسطه53576292اردبيل(ف)ندا- عاملي كلخوران 119از تابستان35266509تهران(ف)عليرضا- فغان اوغاني 4

48از يازدهم27686116حاجي آبادزهرا- سليماني دراگاهي 3710از يازدهم48296175آملكيان- فالح 5

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 6094 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --شنوايي شناسي

5335  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3526  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5251 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 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 نهم ،دهم يا يازدهم و 8 ،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

38از يازدهم61556213يزدزهرا- شيرغالمي 195از تابستان19426147تهرانفاطمه- كوششي 1

47از دهم40876183تهرانشيوا- اقامحمدي 2

20از مهر30476055نورآباد ممسني(ف)سيده ثريا- باقري 6

60از دهم67325473شهريار(ف)بنيامين- غالمي فرد 477از دهم58196072كاشانفاطمه- پوران 3

33از دهم60086381آملاميرمحسن- مهدويان 4

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 6055 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

6082  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4087  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6119 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون19 : (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 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  نفرنيز4  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6 :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

57از دهم56596394بيرجند(ف)زهرا- اميرابادي زاده 215از تابستان37925960تبريزسجاد- اصل صمديان سردرود 1

32از يازدهم57786069كرج(ف)كيانا- شكوهي 6

21از تابستان41706247كاشانفاطمه- جعفري 2

17از مهر47415812تهران(ف)علي- عزيزي اينلو 837از نهم51356107لنگرودمريم- ترابي كهلبوني 3

1101از متوسطه54466243اردبيل(ف)نيما- اينه چي 4

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5985 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

5659  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5446 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون19 : (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 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 .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم و 4 ،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

56از نهم81126122ابهرفوژان- محمدبيگي 11244از متوسطه55635482تهراننرگس سادات- حسني 1

15از مهر62685608شهرجديد پرند(ف)ايدا- مهپورهشجين 175از مهر77105889قمفاطمه- عبدالرسولي 2

198از متوسطه73155129هشتگرد(ف)علي- فرهنگ فالح 486از دهم79435728اراك(ف)يكتا- فيني 3

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 5482 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --هوشبري

7943  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7827 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (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 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 .

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 4 ،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

48از نهم52395726اهواز(ف)مريم- ابدالي 4513از يازدهم17336298اصفهانمحمدمهدي- رضازاده 1

16از مهر52595974اراك(ف)فاطمه- كريمي 2314از تابستان27956091تبريز(ف)فرشاد- زارعي 2

57از نهم66536235شهريار(ف)مريم- سليماني 5815از نهم35696107تبريز(ف)مهرنوش- عادلي نيك 3

27از يازدهم67196068كرج(ف)هيرو- رمضاني 3716از يازدهم41406572تهرانسرشكيالسادات- شريفيان اراني 4

30از يازدهم75756029كرج(ف)اشكان- پورمظاهري 1817از تابستان50875862تهران(ف)علي- توسلي 5

29از يازدهم75946270كرج(ف)علي- محمدي 3118از يازدهم54406332ساري(ف)علي- اقابراري 6

31از يازدهم81605998كرجنيما- شيرازي باقراباد 1219از مهر56325869تهران(ف)اميرمحمد- قطرئي 7

13از دي34856665تهران(ف)مهران- استركي 2520از تابستان44396302قمسيدسينا- كاظمي علوي 8

42از نهم38025834فرديس(ف)شايان- ساعي بستان اباد 4021از يازدهم48866433سنندجكاويان- خورشيدي 9

18از مهر39565860تهران(ف)مبينا- نيلي 2522از تابستان50516386آملمبينا- رنجبرگنگرج 10

51از دهم39845996فرديس(ف)شايان- توكلي تميجاني 4623از دهم50816115سنندج(ف)هستي- محمدي 11

85از نهم45595817نظرآباد(ف)نيلوفر- ممتازخواه 2824از يازدهم51896213شهركرد(ف)الهه- حبيبي 12

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون32: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 40 تعداد قبول شدگان کانون 5869 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

3984  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6719  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5440  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5249 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 32 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 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 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  نفرنيز16  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 22 ،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

64از دهم61696646سنندج(ف)ندا- مخدوم 1315از مهر34375799اصفهان(ف)علي- حدادي زفره 1

22از تابستان78335805كرج(ف)زينب- بيات 6816از دهم40065887مشهدسجاد- حسين زاده 2

19از مهر81705913شهريار(ف)مريم- باقري 1617از آبان45555982تهران(ف)سميه- اكبري 3

57از نهم84346179اسالم شهراميرمهدي- روحي داراب 5018از دهم47145788تهران(ف)شكيال- بختياري 4

12از مهر57255835تهران(ف)جاويد- رستاخيز 5

55از دهم27526462برازجان(ف)مهدي- محمدي سربست 1919از مهر59725836تهران(ف)مهرشاد- روستائي حسين ابادي 6

62از نهم30376180شهربابكشيرين- محمودي ميمند 1520از مهر63405128تهران(ف)محمدرضا- مصري اقدرق 7

40از يازدهم30476050كاللهنرگس- گزمه 21

16از يازدهم31165894ياسوج(ف)نصيبه- اروين 4722از نهم56866200بابل(ف)نگين- عرب درونكالئي 8

76از نهم31486254دهاقان(ف)داوود- اسفندياري عطاابادي 111023از متوسطه57036032اردبيل(ف)ناهيد- غيرتي خياوي 9

66از نهم31716079نورآباد(ف)امير- معصومي فرد 1424از آذر57655906فوالد شهرسعيد- رضائي 10

1105از متوسطه32576291سقز(ف)راميار- عارفي 1825از تابستان58625542كرمانشاه(ف)محمدصادق- فالحي 11

59از دهم34066018كنگاور(ف)زهرا- صحرائي 2226از تابستان59486400كردكوي(ف)مهدي- مازندراني 12

60از دهم51585588پاكدشتزهرا- زعفري رحقي 6627از نهم59726279بهشهر(ف)اميرحسين- اصغري لندي 13

15از آبان61765769فرديس(ف)سيامك- مباركي 3728از يازدهم60616076قزوينمريم- نوروزي 14

 نفر24:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 41 تعداد قبول شدگان کانون 5799 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

5158  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8170  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6062  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5972 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 39 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 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 41از 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 22 ،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

26از تابستان85755798كاشمرساره- اخرتي 135از مهر44455621تهران(ف)فائزه- شفيعيان 1

12از تابستان57136180تهرانزهرا- شيرزادي 2

39از يازدهم32496014آبيك(ف)مبينا- گيالني نيا 6

50از دهم48595995بندر كنگ و چارک(ف)نگين- قايدي نجات 277از تابستان59216298شهرضامائده- جهاني جوانمردي 3

26از تابستان75366022شهريارفاطمه- رمضانخاني 4

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5798 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --مامايي

7536  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6729 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون20 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 28 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 8از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 3 :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

33از يازدهم153715439فسانرجس- رجبيان 1904از متوسطه79185907نيشابور(ف)فاطمه سادات- مركبي 1

33از يازدهم168475272مياندوآب(ف)پيام- كريمي 305از دهم176825240يزد(ف)پرديس- قاسم زاده 2

11از بهمن179755434رامسر(ف)فائزه- قربان مشائي 3

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5272 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --بهداشت عمومي

17682  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 17682 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 4 ،1  نفر از متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (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 10از 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 يازدهم77206757خنج(ف)محمد- نصر 105از مهر24366638تهراناميرمهدي- سلطاني 1

22از يازدهم90885797اسالم شهراميرحسين- بهرامي 1656از دبستان47725782تهرانمهران- خداياري 2

29از يازدهم49025960مشهد(ف)مهسا- قربان پور 3

190از متوسطه43815888باغملك(ف)عرفان- صفائي 7

33از يازدهم46095952جهرممحمدمهدي- مرادي 678از نهم53576540سنندج(ف)ساريه- بصيري 4

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5797 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

4609  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7720  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4772  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5357 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (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 12از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 7 ،1  نفر از دبستان يا متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

ww
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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

21از تابستان48956235رشتعلي- رازقي پيربستي 264از يازدهم26446184تهرانمحمد- جعفرابادي اشتياني 1

48از دهم29336093تهرانبهار- عليمحمد 2

76از نهم26926254اسفراينسحر- لعل جواهري 5

40از يازدهم27575784تهرانفاطمه- بهشتي 276از دهم34026797يزدنازنين- ازرم 3

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 6093 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --علوم تغذيه

2757  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3168 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 8از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

ww
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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 يازدهم69336405صومعه سرا(ف)عارف- عادلي مسبب 125از مهر48415619تهران(ف)گلسا- جمشيدي 1

57از دهم92055404زارچمهديه- بابايي زارچ 6

56از نهم165325067تنكابن(ف)نگين- مجدي 657از نهم72475720نوشهر(ف)محمدامين- اقااحمدي 2

22از تابستان129905576شهريارنازنين- افشار 3

43از دهم164796535كرج(ف)كيميا- مومني 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5404 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --علوم و صنايع غذايي

16184  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 12990  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 16184 : (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 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

ww
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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

11از تابستان48255846خوي(ف)علي- تن اسا 604از دهم134545659شهرضاشيرين- جمشيدي 1

51از نهم192005306شهريار(ف)محمدرضا- تاجيك 275از يازدهم179395595تهراناميرحسين- لشني 2

17از مهر194565311مالير(ف)شبنم- اقامهدي 3

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5311 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --علوم و صنايع غذايي

17939  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 19200 : (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 نهم ،دهم يا يازدهم و 5 :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؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 7از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 
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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 دهم26216170سقز(ف)ارمان- پرويز 325از يازدهم53236494كرمانشاهحسنا- محمدي 1

187از متوسطه28286315دهدشت(ف)طيبه- مومن 11116از متوسطه53576117بجنوردسيداميرحسين- رضائي 2

192از متوسطه30285555نورآباد(ف)فاطمه- سيفي احمدوند 237از يازدهم54186201قوچانمريم- باقريان 3

61از دهم31056130بجستانعلي اكبر- مرادي 258از تابستان54376049بابلفاطمه- كال پاشائي 4

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 6049 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --کاردرماني

3028  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 5418  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5340 : (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  نفرنيز3  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6 ،1  نفر از متوسطه3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (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 12از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

16از مهر121045993كرجفاطمه- رحيم پورشهير 165از تابستان70475577تهرانمليكا- ارضا 1

24از تابستان159025505ساوهفاطمه- كوه نژاد 116از آبان78095409تهران(ف)هستي- پرويز 2

15از تابستان92625855تهران(ف)ساينا- اميري 3

36از يازدهم114595724شهربابكسحر- شكريان شهربابكي 7

12از مهر87306029كرجشكيبا- خلجستاني 4

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون24: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5577 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )تهران- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي --مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار

12104  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7809  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 11459 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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؟ 

 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  نفرنيز7  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 


