
شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

39از يازدهم3136948بهبهان(ف)سعيد- كرمي 5428از دهم37699شيرازفرهنگ- اميري 1

49از دهم3237096كرمانسيدعلي- منصوري 114429از متوسطه77677شيرازگلسا- مصباحي 2

68از نهم3507266اهوازشايان- شريفي 4130از دهم107454شيراز(ف)زهرا- مرحمتي 3

38از يازدهم3517030مهريزعارف- زارع زاده 13531از دبستان177866شيرازپدرام- پاسيار 4

47از يازدهم3536960يزدفاطمه- زارع زرديني 113032از متوسطه327606شيرازارشين- قائدي 5

70از نهم3657145بندرعباساميررضا- نمازي 4633از نهم527356شيرازاميرحسين- رجبي 6

26از تابستان3716700بابلحامد- نصراله پور 14934از متوسطه597715شيرازسانيا- شيرازي 7

72از نهم3797106خرم آباد(ف)تارا- رشنو 4335از يازدهم627386شيرازاميرحسين- مهرپور 8

45از يازدهم5106913بوشهرسحر- نوروزي 5536از نهم767605شيرازمهرداد- بهبودي شوريجه 9

34از يازدهم5567028آبادهسارا- مقامي 3237از يازدهم827401شيرازارش- ودودفام 10

48از دهم857253شيرازپارسا- صدرالديني 11

89از نهم427028بافتعلي- شهابي نژاد 110838از متوسطه997499شيرازارين- واقفي 12

58از نهم537258جهرمحسين- ناطقي 5339از دهم1057339شيرازسيدمتين- امامي العريضي 13

125از دبستان577023گچسارانحسين- اذرگون 4440از يازدهم1317416شيرازكسري- قلمي 14

82از نهم657405نورآباد ممسنيسعيد- صادقي 3841از دهم1527263شيرازشايان- رضائيان زاده 15

1133از متوسطه757277دهدشتمريم- فقيهي نژاد 2742از يازدهم1667324شيرازارشيا- صدرارحامي 16

51از دهم767397ياسوجمحمدحسن- محسنيان سي سخت 3843از يازدهم1677150شيرازبابك- نوجوان 17

38از يازدهم846901جهرمعليرضا- راستي تادواني 110444از متوسطه1717299شيرازفاطمه- پرويزي 18

27از تابستان876879چرامسجاد- عليزاده ارند 4245از يازدهم1896960شيرازفاطمه- صابرزاده شوريجه 19

16از تابستان1027036مياندوآب(ف)سياوش- شامي 3146از يازدهم2027019شيرازهومن- مصباح 20

68از دهم1057055خنجسهيل- حاجي زاده 4147از يازدهم2337222شيرازدرسا- شكوه 21

1120از متوسطه1087142دره شهرزهرا- مكه 7548از نهم2437117شيراز(ف)اميرحسين- بكتاش 22

180از متوسطه1097348آبادانمتين- ورمزيار 4349از يازدهم2857097شيرازكيميا- سلوكي موتاب 23

175از متوسطه1177458شهربابكمهرداد- معصومي شهربابك 2250از يازدهم2936833شيرازنگين- مددي اردكاني 24

49از يازدهم1307007مرودشتسجاد- زارع 17551از متوسطه2976569شيراز(ف)زهرا- عابديني 25

199از متوسطه1527057داراباحسان- كوهي 52

61از دهم1607303ياسوج(ف)سيدارسطو- موسوي نژاد 4153از يازدهم1807333اهواززهرا- محمودي 26

40از يازدهم1726678ياسوجحسين- ثابت پوريان 3654از يازدهم2457313بهبهانسيدنيما- پرهام 27

 نفر82:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون57: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 88 تعداد قبول شدگان کانون 7023 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

141  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 379  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 227  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 227 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون21 : (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 88از 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 1،64  نفر از دبستان و متوسطه18 :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

59از دهم5547016قزوينفاطمه- رجبي 4323از نهم2986982شيراز(ف)محمدرضا- فالحي 1

28از تابستان5566932سيرجانسارا- كشاورز 5524از نهم3537320شيرازياسمين- خرم 2

30از يازدهم5756907آبادهمحمد- نعمت اللهي 1225از آبان3716954تهرانمليكا- عبدالهي 3

22از تابستان3907073تهراناذين- رشيدي 4

175از متوسطه487149ياسوجمحمد- زماني 2726از يازدهم3946764شيرازسيدعليرضا- سعادت 5

79از نهم987300ياسوجعليرضا- باراني 4227از يازدهم3986962شيرازاحمدرضا- اميري 6

79از نهم1077232رابرفاطمه- شيخ حسيني لري 6028از دهم4027215شيرازعلي- خردمندحقيقي 7

59از دهم1236491خورموجنورالهدا- اميري 29

36از يازدهم1267142خرمشهرمسعود- محمودي 8130از نهم2727189سيرجانمبين- خراساني اسماعيلي 8

59از نهم1277347ماه شهربنيامين- داورپناه 3931از يازدهم3756962رفسنجانمحمدرضا- مطلبي 9

18از مهر1456540زارچ(ف)ابوالقاسم- انتظاري زارچ 2532از تابستان3956781خرم آبادزهرا- طهماسبي 10

136از دبستان1636867شهربابكپرديس- زين الديني ميمند 8533از نهم4047167خرم آبادارغوان- بساطي 11

59از دهم1707184نورآباد ممسنياحمدرضا- خواست خدائي 19534از متوسطه4336870بهشهرعلي- عموزاد 12

44از يازدهم1706971آبادانمحمد- غبيشي 4935از دهم4486458كرمانشاه(ف)فائز- چقاميرزائي 13

48از دهم1847049زرين دشت(ف)الهه- باقري 5536از دهم4777092اهواز(ف)محمدمهدي- عبادي اصل 14

197از دبستان1887025گچساران(ف)سيده فاطمه- حسيني 4537از يازدهم4837176يزدمحمدمعين- معيني 15

37از يازدهم1896622سروستان شيرازاحمد- اسپرجاني 2838از تابستان5076718بهبهانمينا- اسدي 16

67از نهم2096662بستك(ف)مرجان- ارژه 1439از مهر5197101اهوازمشكات- نيك روش 17

131از دبستان2136736فسا(ف)سپهر- سليمانپور 1740از تابستان5296842كرماننگين- فرخي پور 18

27از يازدهم2346858دارابعلي- انصاري 11941از دبستان5346674بهبهانعلي- بزمايون 19

50از دهم2386944فيروزآباد(ف)نگين- عباسي 3242از يازدهم5386965اهوازسيده نرگس- موسوي 20

60از دهم2407096نورآباد ممسنياحمدرضا- فرهادي 14443از دبستان5487119سيرجانپدرام- صادقي 21

77از نهم5517206قائم شهرمحمدمهدي- كريمي 22

 نفر58:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون49: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 76 تعداد قبول شدگان کانون 6842 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

209  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 551  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 400  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 433 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون19 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 49 : (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 76از 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 

ww.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز18 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،47  نفر از دبستان و متوسطه11 :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

155از دبستان9076590شيرازمحمدسعيد- احمدي قصرعاصمي 277از يازدهم1636942شيرازعلي- صحراخيز 1

29از يازدهم5077097شيرازنگار- سوخكيان 2

39از دهم9336792اهوازكسري- شهريور 258از يازدهم5896314شيرازمسيح- صديق اردكاني 3

11از آبان14966324رشتپارسا- پات 539از دهم7066854شيرازمتين- حسين زاده 4

1109از متوسطه7096589شيراز(ف)فرزان- سپاهي اصفهاني 5

59از دهم3836912ياسوجمصطفي- صفائي ابده گاه 1310از دي7916765شيرازعلي- كوثري 6

63از دهم4976838برازجانمحمدمهدي- حيدري 11

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون54: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 6588 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي شيراز نيمسال اول--پزشکي

658  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 711  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 711 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 54 : (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 .

1منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز2 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،15  نفر از دبستان و متوسطه4 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

61از نهم22746904الهيجانپارسا- رضواني پور 318از يازدهم9436786شيرازسيده پگاه- عالج هاشمي نسب 1

163از متوسطه10136755شيرازمحمد- كرمي 2

43از يازدهم10466466فسافاطمه- دهقاني 199از يازدهم10246564شيراز(ف)كيميا- سالجقه 3

10از مهر13156180شيراز(ف)مهدي- شهريور 5310از دهم11356090شيراز(ف)مصطفي- مشايخي 4

19از مهر13196203خورموج(ف)سيدعلي- حسيني مقدم 4011از يازدهم11696743اصفهانپانته ا- كاظمي 5

78از نهم14056586مرودشت(ف)پرديس- مسرور 6512از نهم11946609شيرازمحمد- پرهوده 6

59از نهم14486843شيراز(ف)فريماه- يارمحمدي 7

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

 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 .

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 22از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

 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؟ 

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 15 ،1  نفر از متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

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

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 22 تعداد قبول شدگان کانون 6564 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي شيراز نيمسال دوم--پزشکي

1319  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2058  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1479  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1490 : (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

42از يازدهم6886838گناباد(ف)علي- ملك خاني 449از دهم1417089شيرازمحمدهادي- خادمي 1

32از يازدهم7606753اهوازشميم- شمسايي 4110از دهم2597161شيرازاميرحسين- بهار 2

179از متوسطه3996845شيراز(ف)محمدحسين- مددالهي اردكاني 3

32از يازدهم1586884ميبداحسان- سپهري 3611از يازدهم4106946شيرازستاره- حسين پور 4

52از دهم1727042دارابزهرا- اژدري 11912از دبستان5487318شيرازشايان- اژدري شولي 5

83از نهم2937028ياسوجفرهاد- زره پوش كودياني 13

19از تابستان4126531بندرعباس(ف)محمدصادق- خندان 8914از دبستان3786992آبادهمجتبي- حشمتي 6

28از تابستان4386707مرودشتزهرا- حبيبي 5615از دهم6316895سيرجانهستي السادات- حسيني زيدابادي 7

18از مهر6366817بوشهر(ف)پوريا- عليزاده 8

 نفر33:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 39 تعداد قبول شدگان کانون 6753 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--دندانپزشکي

412  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 688  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 410  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 411 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون20 : (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 39از 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 1،27  نفر از دبستان و متوسطه6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

58از نهم29996592كرمانشاهسيده مريم- كامراني موسوي 2514از تابستان10576368شيرازعلي- موركاني كرداصفهاني پور 1

60از دهم30956633اقليد(ف)مسعود- زرينكاله 1115از تابستان12906286شيرازعلي- حسن پورحقيقي 2

44از يازدهم14526421شيرازفاطمه- مويدي راد 3

37از دهم6446401زرين دشت(ف)فاطمه- مهرابي 3316از يازدهم16556276شيرازايدا- خليلي منش 4

60از دهم8816291تنكابنمريم- اكرارمضاني 1317از خرداد17396728تهرانعرفان- كهنداني 5

72از نهم9346206فسازهرا- مكارم پور 2518از يازدهم19756575شيرازعاطفه- قانع 6

60از دهم10996450تالشسيده فاطمه- عظيمي 4019از يازدهم20016436شيرازكي نوش- جعفري 7

58از دهم11186113جغتاي(ف)محمد- راه چمني 2520از تابستان20126202اصفهانزينب- فاني ثاني 8

65از نهم11796580فيروزآبادطاهره- كياني نيا 21

48از دهم12146237ياسوج(ف)فردين- فتحي 4422از دهم9056422بندرعباسشيرين- نورالديني 9

33از يازدهم12715951بندرامام خمينيرضا- خضاري نژاد 6023از دهم20726602قمثمين- ايراني خواه 10

26از تابستان14726350برازجانفاطمه- شريفي 17924از متوسطه22506713آملرضا- نوروزي 11

18از مهر17476566فساالهام- رادفر 8125از نهم25976713قوچانمصطفي- بابائي 12

21از تابستان28906396اراكعلي- فتحعلي 13

 نفر35:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 45 تعداد قبول شدگان کانون 6276 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--داروسازي

1472  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2999  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2001  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1975 : (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 45از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز10  نفر از اول ،دوم يا سوم و 34 ،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

28از يازدهم28716524يزدبهناز- زماني 355از يازدهم19986075شيرازپريا- چريكي 1

54از دهم41585928شهركرد(ف)علي- نادري فارساني 316از يازدهم20276406شيراز(ف)حسين- اردكاني 2

51از دهم23276723شيرازمحمدامين- اخالص حقيقي 3

12از مهر23725879ياسوجشعله- كريمي مهر 7

16از آبان27036398كرج(ف)ايدا- علي پوربازكيائي 4

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 6069 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي شيراز--داروسازي

2871  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2327  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2568 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون13 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 14از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز6  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 8 :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

17از مهر38386148قزوينفاطمه- قرائي 348از يازدهم19106407شيرازسيدسينا- مرسلي 1

30از يازدهم43836151اقليد(ف)علي- اسماعيلي 289از يازدهم23426050قائم شهر(ف)اميررضا- قنبري بالفكال 2

13از تابستان24146456شيرازمحمدامين- صالحي 3

58از دهم16076365زرقان(ف)حسين- جعفري 3910از يازدهم25775802شيراز(ف)زينب- دهقاني 4

57از دهم17906315دهدشت(ف)ژيال- همايون فرد 11

63از نهم18176294ميبد(ف)عليرضا- ذاكري 2112از مهر34706181دليجان(ف)مهنيا- خراساني 5

70از نهم23616010ياسوج(ف)كامران- فضيلت خواه 1613از مهر35476297همدانسيما- كرمي 6

1124از متوسطه37206608لنگرودسپيده- اميري روشن 7

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 21 تعداد قبول شدگان کانون 6148 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--فيزيوتراپي

1877  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3838  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2414  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3509 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 47 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 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  نفرنيز6  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 13 ،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

35از يازدهم75486155رشت(ف)سارا- سنائي پور 3810از يازدهم27266067شيراززهرا- دارايي سنگري 1

58از نهم33746287شيراز(ف)شراره- خيراتي فرد 2

30از يازدهم31206042مرودشتعلي- روستا 112811از متوسطه36316014شيراز(ف)محدثه- كاله چي 3

18از تابستان37086066خورموج(ف)عاطفه- مشايخي 5012از دهم39586348شيراز(ف)فاطمه- مجلسي نژاد 4

38از يازدهم37926024قير و كارزين(ف)رضا- عدالت نژاد 1713از يازدهم41106096شيراز(ف)خورشيد- كاروان جهرمي 5

33از يازدهم39895922جهرمعلي اكبر- گچ كاران 1214از مهر42585674شيراز(ف)محمدحسين- پوراحمد 6

17از مهر40635436اسدآبادارمان- رحمت ابادي 5015از دهم49425478شيرازعليرضا- محمدي طيبي 7

48از يازدهم41256273مرودشتمحمد- يوسفي 4016از نهم50165689شيراز(ف)ايدا- ضرغامي 8

39از يازدهم41505507دارابفاطمه- دهقان 17

76از نهم69765760اهواز(ف)ناديا- عماره 9

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 25 تعداد قبول شدگان کانون 5689 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--تکنولوژي پرتوشناسي

4125  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4942  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4204 : (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 25از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

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 17 ،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

179از متوسطه30766340بافت(ف)الهه- اميني زاده 463از دهم34095736شيراز(ف)عرفان- رفيعي كراچي 1

53از دهم31436041دهدشت(ف)احمد- حق پناه 4

162از متوسطه57275753بهبهان(ف)نگين- داس مه 2

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5344 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--شنوايي شناسي

3105  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3276 : (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  نفرنيز1  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 7 ،1  نفر از متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (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

54از نهم48855557خنج(ف)اصالن- زماني 353از يازدهم34896430شيرازمحمدامين- قادري 1

77از نهم65935966بندر کنگ و چارک(ف)سيما- دريا 4

53از نهم76945878بهبهان(ف)ارمين- اعتباري 2

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون59: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5878 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي شيراز--علوم آزمايشگاهي

7462 : (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 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 .

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 

  نفر از اول ،دهم يا يازدهم به کانون آمده اند6  نفر از دبستان و1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 59 : (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

28از يازدهم67827138كرمان(ف)امين- ادهمي 4411از دهم22236276شيراز(ف)مهشيد- زارعي 1

11از مهر70116201رشت(ف)سيده حديث- فرجودگورابي 3112از يازدهم28025999شيرازسينا- غالمي فرد 2

39از يازدهم30596203شيراز(ف)فاطمه- محمدي 3

76از نهم31185865فيروزآباد(ف)محمدرضا- عباسي 3813از نهم47306543شيراز(ف)علي- رعناي حسيني 4

20از مهر37046167خرمشهر(ف)محمدرضا- مقدس نژاد 1514از تابستان47335512شيراز(ف)ارمان- بهزادنيا 5

40از دهم37356044فيروزآباد(ف)محمدرضا- اميرساالري 4115از يازدهم50165790شيرازيوسف- باقري 6

15از مهر37876118خرم بيد(ف)طاهره- استوار 16

23از تابستان41505727خورموجفاطمه- غالميان 3717از يازدهم56536043آبادهنگين- لطفي 7

19از مهر43475828كهنوج(ف)ريحانه- جعفري مقدم 2018از مهر59125679المردمهدي- قائد 8

36از يازدهم50925338فسا(ف)محمد- قائد 2419از تابستان60346062بوشهر(ف)سيدمحمدمهدي- مساوات 9

1102از متوسطه53655911زرقان(ف)عرفان- تميس 4120از يازدهم62006202يزدرضيه السادات- عاشق مدينه 10

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 5828 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--علوم آزمايشگاهي

5092  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7011  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5016  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5509 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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؟ 

 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 30از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز12 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،14  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

45از دهم127785938يزداميرحسين- سلطاني گردفرامرزي 528از دهم59345129شيرازاحسان- علي خاني 1

36از يازدهم129255676المرد(ف)سيدمحمد- علوي 1839از متوسطه59635705شيرازمهدي- كريمي 2

35از نهم78095836شيراز(ف)ساسان- صادقي 3

27از يازدهم60025689دارابعلي اصغر- فتحي 3410از يازدهم82616055شيرازفاطمه- زارعي 4

51از نهم64135926باغملك(ف)حسين- عباسي 11

36از يازدهم73035887ارسنجان(ف)اميرحسين- اسكندري 4412از يازدهم75756040بجنورداميررضا- جوانمردي چاپشلو 5

62از دهم83195815المرد(ف)رقيه- تقوي 4713از يازدهم118085872اراكزهرا- راهزاني 6

43از دهم83645649مرودشت(ف)عليرضا- اقائي 4014از دهم126535914قائم شهر(ف)نرگس- طالبي حاجي كالئي 7

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 20 تعداد قبول شدگان کانون 5689 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--هوشبري

8319  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 12778  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7809  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9176 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 38 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 20از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از اول ،دوم يا سوم و 16 ،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

14از تابستان27526087فيروزآباد(ف)عباس- يزداني 6111از نهم28446768شيراز(ف)فائزه- زارع 1

23از تابستان35285926جهرمحسين- كلواني 5812از نهم39436251شيراز(ف)ايدا- خوش روي 2

136از دبستان36146210خوي(ف)محيا- موسوي 13

126از دبستان36575465برازجان(ف)ساغر- تنگسيراصل 2614از تابستان42866064اردكانمعين- مالمحمدي اردكاني 3

76از نهم37146211نورآباد ممسني(ف)امين- شفيعي 17715از متوسطه57706002همدان(ف)مهدي- تهذيبي 4

15از تابستان38646092گچسارانسجاد- اسكندري شهركي 4916از دهم65956194يزد(ف)عرفان- مالنوري شمسي 5

186از متوسطه40906149نورآباد ممسني(ف)رضا- مردانلو 3017از يازدهم66726115كرمانشاه(ف)اميرحسين- نوري 6

19از مهر41146122مرودشت(ف)زهرا- دهقان فارسي 3318از يازدهم68605862سنندجاريا- مرادي 7

37از دهم41435914فيروزآباد(ف)سعيد- صفري 1419از مهر68976015بندرعباسمحمدعلي- باسواد 8

33از يازدهم46005784شيراز(ف)زهرا- محمدي 20

42از دهم25856066استهبان(ف)فاطمه- قوهستاني 9

40از يازدهم26896519فسا(ف)اميد- ادهمي مزيدي 10

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 33 تعداد قبول شدگان کانون 6002 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

4114  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6860  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3989  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4286 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (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 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 .

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  نفرنيز10 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،19  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

155از دبستان39405977ياسوج(ف)محمدهادي- ايتي 3411از دهم48895780شيراز(ف)زهرا- كريميان 1

185از متوسطه41145968لنده دوگنبدان(ف)ياسين- فتحي 4912از يازدهم61695888شيرازمحمدرضا- قدرتي قصرالدشتي 2

22از تابستان46385889جهرمعادل- سليماني فر 13

73از نهم49546291المرد(ف)هانيه- نيك پور 5514از دهم70696046كرمان(ف)اميرحسين- ثنائي 3

18از تابستان49855582شيراز(ف)زينب- حسين زاده علي كردي 4915از دهم81436492همدان(ف)سارا- احساني 4

24از تابستان50925780خرامهفاطمه- زارع 2916از يازدهم85635475اقليد(ف)نگار- مسعودي 5

16از مهر52436178شيراز(ف)علي- حسيني 110217از متوسطه93715822اقليد(ف)پوريا- دهقاني 6

58از دهم54155997مرودشت(ف)سيامك- الماسي 18

52از نهم54345393ارسنجان(ف)مائده- زارعي 111119از متوسطه33356000نورآباد ممسني(ف)علي- نجاتي 7

57از نهم38925953گچساران(ف)رضا- فتحي 8

58از نهم39145259دهدشت(ف)عارف- پورصمد 9

1101از متوسطه39256167گچساران(ف)مهسا- صفائي 10

 نفر25:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون56: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 31 تعداد قبول شدگان کانون 5780 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

5243  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8563  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5454  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5425 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 56 : (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 31از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز6 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،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

52از نهم63825779شهربابكمينا- پوراسماعيليان 139از مهر59276976اصفهان(ف)شبنم- صالحي 1

191از متوسطه68635655گچساران(ف)بهار- سلطاني 3310از يازدهم79835624شيرازمليكا- كمالي 2

180از متوسطه73865612شيراز(ف)سارا- دژند 2811از يازدهم79895790شيرازمعصومه- مويدي 3

39از يازدهم80225435زرين دشت(ف)فائزه- عسكري نسب 2612از يازدهم80485795تهرانفائزه- وحيدنيا 4

25از يازدهم90625147داراب(ف)فاطمه- جباري 3613از يازدهم80755536شيرازمهسا- اسمعيلي پور 5

14از آذر95935081قائميه(ف)عهديه- تيموري 14

36از يازدهم98755613فيروزآباد(ف)راضيه- لشني 2215از يازدهم107365625بهبهان(ف)فروغ- طيبي 6

183از متوسطه112275955اقليد(ف)زهرا- دهقاني 7

19از مهر62045305گچساران(ف)مريم- عبدالخاني 8

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون37: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5435 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--مامايي

9593  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8048  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 9328 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 18از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 10 ،1  نفر از متوسطه3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

55از دهم161845513شيراز(ف)نازنين- كريمي بكتي 336از دهم146595164شيراز(ف)سوسن- پورسعيد 1

59از نهم181214901فسا(ف)مريم- سالكي 157از مهر148485001شيراز(ف)زهرا- خيرانديش 2

14از مهر181484933فيروزآبادمريم- پورحقيقي 8

41از دهم184365240ارسنجان(ف)زهرا- برومندي 349از يازدهم238685115آباده(ف)زهرا- قرباني 3

17از مهر141175513فسا(ف)مريم- رفيع 4

19از مهر143705209فيروزآباد(ف)اسما- بيات 5

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 15 تعداد قبول شدگان کانون 4933 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--بهداشت عمومي

18148  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 14659  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 18121 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (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 15از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز7  نفر از اول ،دوم يا سوم و 8 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

13از آبان100635891قزوينسيده مرضيه- حسيني ارا 427از يازدهم50165612شيرازمرضيه- تقوي 1

32از يازدهم50295603تهرانصبا- عبدالهي 2

188از متوسطه35576123داراب(ف)حميدرضا- خوانچه فلك 448از نهم60215164شيرازعليرضا- زارعي 3

35از يازدهم46906147مرودشتمحمد- خوب 399از نهم64185809شيراز(ف)اميرحسين- حدادباخدائي 4

33از يازدهم58946018ابركوهسحر- زارع رئيس ابادي 2010از مهر65845971سپيدان(ف)عباس- شفيعي بهرغاني 5

51از دهم59806427آبادان(ف)كامران- كريمي اصل 11

54از نهم73565595فسازهرا- صادقي اصل 1412از مهر97225787قزوينمحمدباقر- حسن زاده 6

 نفر14:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 5595 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

7606  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 6418  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7481 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 19از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم و 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

43از دهم51255654ارسنجان(ف)زهرا- خادمي 504از دهم89035724بهبهان(ف)نازنين- ابول پور 1

29از يازدهم51416352نورآباد ممسني(ف)فاطمه- دهقاني 325از يازدهم92575740يزدزهرا- برادران يزدي 2

11از بهمن64625263رودان(ف)حسين- اقتداري 6

42از يازدهم36336313مرودشت(ف)فاطمه- شهرياري 3

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5274 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--گفتاردرماني

5141  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 9060  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8982 : (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 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 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون13 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 29 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

57از نهم106955468اشنويهشيرين- قپانچي اشنوئي 225از يازدهم174624904شيرازيكتاسادات- علوي 1

18از مهر136965161كاشمرسيده فاطمه- علوي مقدم 256از يازدهم185965006شيرازكيانا- برخوردار 2

15از آبان193254822ارسنجان(ف)سعيده- اسكندري 7

56از دهم208205112شهربابك(ف)كوثر- ميرزائي 108از مهر260794981قائم شهر(ف)نگار- فوالدي 3

17از مهر265935236سنندجزهرا- حسيني 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 4904 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

19325  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 17596  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 20073 : (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  نفرنيز6  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 26 : (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

46از دهم120154928خرمدره(ف)فاطمه- بابائي 1935از متوسطه182445477سنندج(ف)نارين- پناهيده 1

14از مهر183494950كردكوي(ف)سيده زهره- حسيني 146از مهر237165178بوشهر(ف)عليرضا- احمدي 2

57از نهم212065004اشنويه(ف)نورالدين- مصطفوي 157از مهر266365077خرم آباد(ف)فاطمه- رحيمي 3

34از دهم267335288يزداميررضا- زارع 4

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5004 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

18349  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 26636  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 25176 : (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  نفرنيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم و 4 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (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 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

46از دهم58096042كرج(ف)سامان- سپهرار 1547از متوسطه31266036شيراز(ف)معصومه- ظهرابي 1

48از دهم59966161سيرجانمرضيه- نوراللهي ايران پور 168از تابستان35166017شيرازنيما- شاياني 2

41از دهم62336196كرج(ف)حسين- حسيني 1419از متوسطه36105948شيراز(ف)زهرا- علي پوريان 3

80از نهم65266119سيرجانعلي- رجا 1710از مهر36486192شيراز(ف)ايدا- اخالصي 4

35از دهم36286171بندر كنگ و چارک(ف)نگين- جالله 7411از نهم56176187قم(ف)علي- قاسم عموئيان 5

59از نهم57656346كرمان(ف)محمدحسام- نوشاد 6

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 6036 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--علوم تغذيه

6436  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3610  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5809 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون15 : (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 18از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

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،10  نفر از دبستان و متوسطه5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

20از تابستان111305732نيشابوراميرمحمد- شوريابي 554از نهم45386154شيراز(ف)فاطمه- شيرواني 1

21از تابستان46725686تهرانكوثر- رجب بيكي 2

11از مهر72205288فسامحمد- ارجمندشيري 5

23از يازدهم73695459ارسنجان(ف)گل افروز- ناركي 156از مهر62955766نهاوند(ف)رضا- كيان طاهري 3

 نفر3:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون25: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5459 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--اعضاي مصنوعي

4672  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7453 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 25 : (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؟ 
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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 يازدهم75365872سيرجان(ف)محمدرضا- محياپورلري 596از نهم36915909شيراز(ف)ويدا- طالبي اردكاني 1

41از يازدهم47006138شيرازعليرضا- زارعي 2

17از مهر34956128مرودشت(ف)عاطفه- باصري احمدي 7

129از دبستان37876127استهبان(ف)فاطمه- ساجدي 1728از متوسطه69065832اهواز(ف)مجتبي- سنگ تراش 3

19از مهر42085832برازجان(ف)سودابه- صادقي 179از مهر73406190اراك(ف)افشين- نقي پور 4

20از مهر73785920قائم شهر(ف)كوثر- زارعي 5

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون43: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5832 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي شيراز--کاردرماني

3787  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7378  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3691  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6906 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 43 : (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  نفرنيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم دبيرستان و 6 ،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

27از تابستان184864852سوريان/بوانات مريم- خلج 104از مهر101505838شيرازاميرحسين- نعمتي 1

40از يازدهم206725087طبسفاطمه- حالجيان 235از يازدهم111015463شيرازبهار- خردمندي 2

32از يازدهم262844658اقليد(ف)حسين- طاهري 3

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 4695 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

19737  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 20205 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

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

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

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 28 : (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

185از متوسطه202515054ياسوج(ف)داوود- بخشي گنجه 158از مهر160355139شيرازمحمدمهدي- روستا 1

15از مهر207714890مرودشت(ف)حميدرضا- زارع 9

18از تابستان221334846فسانرجس- صمدي 1910از يازدهم295675000اهواز(ف)سيدعليرضا- اردبيلي 2

18از مهر226574901سوريان/بوانات ابوالفضل- برزگر 5611از دهم312184830گرگاننگين- رضائي 3

32از يازدهم230905083دهاقانشيوا- بدريان 12

40از يازدهم240515105شوش دانيالمونا- تميمي 1313از مهر142555290مرودشتمهشيد- زارع 4

39از يازدهم154824727باشت(ف)سامان- لطفي راد 5

13از تابستان183325586شيراز(ف)عليرضا- استوار 6

50از دهم188384753تنكابن(ف)سميرا- فرجي 7

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون28: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 4890 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

22657  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 31218  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 23090 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون14 : (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 18از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

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  نفرنيز8  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

50از دهم250774794يزد(ف)عاليه- اسمعيلي دهج 185از تابستان148484965شيراز(ف)نيلوفر- پرهيز 1

168از متوسطه176125358سوق دوگنبدان(ف)رحمان- خاني 456از نهم176205085آباده(ف)فاطمه- رحمتي 2

36از يازدهم177354999فراشبند(ف)فاطمه- رفعت پناه 1957از متوسطه206365540سنندج(ف)محمدسانيار- مرادي 3

68از نهم223855323آباده(ف)محمداسماعيل- محمدي دوقزلو 4

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4999 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

22385  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22183 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 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؟ 

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

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6 ،1  نفر از متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 


