
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 يازدهم1537163كاشمرصادق- محسني 7326از نهم67777مشهداميررضا- بسكابادي 1

62از نهم1707145زاهدانفاطمه- زيركي 7627از نهم747364مشهددرسا- نبوي فرد 2

67از نهم2117321سبزوارايدا- اذري 4728از يازدهم817511مشهدمتين- غيور 3

37از يازدهم2147095سبزوارسيدمحمدمتين- علوي دانا 2029از تابستان916937مشهد(ف)رضا- قره باغي 4

41از يازدهم2147063بجنوردمحدثه- منفردي 2430از تابستان957326مشهدسيدغالمرضا- اسالمي 5

49از دهم2267039نيشابوركيان مهر- راستگو 4331از يازدهم1017406مشهدفاطمه- ايزدي 6

30از دهم2436994نيشابورعليرضا- خوشرو 4832از يازدهم1287101مشهدكيان- ميرزائي قهرمانلو 7

44از يازدهم2506808قوچان(ف)محمدباقر- عساكري 4933از دهم1387375مشهداميررضا- علي اكبري 8

32از يازدهم2537183بجنوردشايان- ياقوتي 3834از يازدهم1517073مشهدابوالفضل- راستگو 9

63از دهم2547064كاشمرميالد- محمودي 2535از يازدهم1557220مشهدعلي- سيرجاني 10

52از نهم2767030قوچانمعين- شاهرضا 4936از يازدهم1597192مشهديزدان- غالمي چناران 11

45از يازدهم3066828نيشابور(ف)مبيناسادات- رضائي ثاني 4637از يازدهم1677319مشهدمليكا- تركستاني 12

46از دهم3257033چالوسمسعود- تقي زاده 1538از تابستان1986887مشهدحسين- ناظران پور 13

44از يازدهم3347223نيشابورالهه- هاشم نژاد 2439از تابستان2166991مشهدفاطمه- شريعتي كوهبناني 14

65از نهم3587008بيرجندستايش- عبيري 5840از دهم2197517مشهدفربد- طبسي كاخكي 15

40از يازدهم3607311نيشابورپريساسادات- هاشمي فر 2741از تابستان2406821مشهدمهرداد- ايرواني 16

41از نهم3887352زاهدانعلي- اكاتي 4042از يازدهم2517267مشهدمحمدمهدي- عزتي 17

28از يازدهم2547094مشهدسينا- اخوان رضايت 18

131از دبستان357133خوافاميررضا- دليرسدهي 5143از دهم2557116مشهد(ف)رضا- اسماعيلي 19

61از نهم587145اسفراينمحمدرضا- نوروزي بامي 3744از يازدهم2647125مشهدشهريار- به ابادي هدك 20

85از نهم647406در گزاميرحسين- اذين 4645از يازدهم2826735مشهدالهام- احساني 21

1125از متوسطه1037150شيرواناميرمحمد- زارع 46

44از يازدهم1107018آشخانهمرتضي- ولي نژاد 8647از نهم127739تربت حيدريهمبين- اسدي قلعه ني 22

69از نهم1186608اسفراين(ف)محمدصالح- ابراهيمي مقدم 4748از دهم897868نيشابورصبا- تكلوابدالي 23

46از يازدهم1217218بندرتركمنفاطمه- نوري ياني 110449از متوسطه1097395تربت حيدريههاشم- بهزادپور 24

44از يازدهم1187152سبزوار(ف)حسام- اسكندري سبزوار 25

 نفر55:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون50: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 63 تعداد قبول شدگان کانون 7030 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

118  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 325  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 254  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 254 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون23 : (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 

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  نفرنيز8 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،50  نفر از دبستان و متوسطه5 :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

42از يازدهم4226936بجنوردنرگس- قديمي 3828از يازدهم2307487مشهديلدا- احمدميقاني 1

21از تابستان4267145سبزواراميرحسن- فوجي 2629از تابستان3107239مشهدمحمدامين- كرمي پورخليل ابادي 2

56از دهم4357293بجنوردعلي- نوراني 4330از يازدهم3176917تهراننازنين- علوي نژاد 3

167از دبستان4396861سبزوارسيدسينا- حسيني هوشيار 4631از دهم3327356مشهدعطيه- فقفوري 4

44از يازدهم4537343گنابادحجت- ميرزاده 4432از يازدهم3517359مشهدكوثر- دشتي 5

188از متوسطه4557131قوچانجواد- پري رخ 16033از دبستان3607288مشهدنويد- پوستي گنابادي 6

46از دهم4596272بجنوردعلي- مكرمي 2634از تابستان3657161مشهدمحمدرضا- مهديخاني بازه حوض 7

180از متوسطه4827248تربت حيدريهنفيسه- برهاني نژاد 3635از يازدهم3747018مشهدمهسا- ازادي 8

31از يازدهم4906988نيشابورمريم- قندهاري 5836از دهم3767104مشهد(ف)ريحانه- محمديان 9

43از يازدهم4937266گرگانزهرا- كاهه 3137از يازدهم4106482مشهد(ف)اميرحسين- درخشان دوغائي 10

65از دهم4967133بيرجندعلي- عبداللهي سفتوك 18838از متوسطه4126380مشهد(ف)محمدحسين- طيبي 11

24از تابستان5006985زاهداناميرمحمد- حسنعلي زاده 3539از يازدهم4326753مشهدسيدسبحان- مهدوي 12

57از دهم5017132بيرجندمحمدرضا- غالميان 3540از يازدهم4326622مشهداناهيتا- اذين فر 13

35از يازدهم5306806رشتفاطمه زهرا- لشگري 1841از مهر4346562سبزوار(ف)عاطفه- نوري 14

42از يازدهم5517268بجنوردصدف- شمشيرگران 6042از دهم4437108مشهداميرعلي- قفلچي 15

11از آبان5516481گرگاناميرارشيا- برادران راد 2443از تابستان4536431تهرانمحمدجواد- بلباسي 16

72از نهم5617240شاهرودارشيا- كالت جاري 1344از يازدهم4647144تهراناميرعباس- سفاهن 17

80از نهم5906672نيشابوراحمدرضا- گنجعلي 45

33از يازدهم6266880شاهرودنيما- بوجار 2746از تابستان2767044نيشابورسيداميرمحمد- بهشتي 18

128از دبستان6417204زاهدانحامد- حدائق 111247از متوسطه2866998قوچاناميررضا- قانعي 19

41از يازدهم3356457سبزوارارمان- برادران فيروزابادي 20

20از مهر787129كاشمرعلي- صميمي 2848از تابستان3687338تربت حيدريهميثم- خاني 21

42از يازدهم1207250گرگانعلي رضا- پنق 111049از متوسطه3796930گناباداميررضا- ميرعليزاده 22

50از يازدهم1257422گنبددانيال- نظري 7450از نهم3906823قوچانمصطفي- ابراهيمي 23

42از يازدهم1486840قائنفاطمه- معتمديان 5451از دهم3947460بيرجندحسين- حافظي نسب 24

48از يازدهم1696832تايبادفاطمه- شجاعي 4652از يازدهم4117206گنابادسارا- زنده دل 25

64از دهم1997130گاليكشمحمدرضا- يوسفي 4653از دهم4137219نيشابورعلي- ميرزائي 26

47از يازدهم2276367مشهدسيدمحمدعلي- قاضي زاده هاشمي 5054از دهم4207166بيرجندالهام- حسين پور 27

 نفر57:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 69 تعداد قبول شدگان کانون 6832 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

199  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 530  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 434  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 459 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون22 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 53 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 69از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز12 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،45  نفر از دبستان و متوسطه12 :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 تابستان2317143نيشابورمحمدحسين- داوريان 2213از تابستان1067055مشهدسيداميرحسين- حسن زاده چمني 1

68از نهم3547024بجنوردعلي- مودي 3914از يازدهم1626998مشهداسما- زارعي 2

62از نهم3766787نيشابور(ف)سينا- سپهريان 4915از دهم1737536مشهدعرفان- لطيفيان عالف 3

76از نهم5716827سبزوارمحمد- كرمي بيارجمند 3316از يازدهم2057524مشهدمهال- جعفري 4

88از نهم5976860شاهرود(ف)مهرناز- قنبريان 6017از دهم2297428مشهدحسين- سعيدعسكري 5

42از يازدهم3226915مشهدسيداريا- رضازاده فخار 6

68از نهم227079طبسسارا- نادري 5218از دهم3366510مشهد(ف)سروش- شفيعي 7

71از نهم347070فريمانمحمدرضا- مستغني فريماني 1819از تابستان3476759مشهد(ف)علي- ميرزائي 8

28از تابستان507142خوافناعمه- تازه رودي 4420از دهم3796923مشهدنگين سادات- حقي 9

73از نهم627132شيروانابوالفضل- شفيعي شيروان 110621از متوسطه3886661مشهدحانيه- اتش كار 10

79از نهم667228تايبادعرفان- صفري 1322از بهمن4016823مشهدمحمد- ثابت عهدجهرمي 11

68از نهم1347472طبسمونس- ذوالفقاري 23

27از يازدهم1947214قوچان(ف)فائزه- صفاري 12

 نفر22:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 6827 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--دندانپزشکي

66  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 571  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 379  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 365 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون22 : (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 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  نفرنيز8  نفر از اول ،دوم يا سوم و 21 ،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

174از متوسطه14156769قوچان(ف)محمد- كليدري 3310از يازدهم2876918مشهدثمين- قرباني مقدم 1

46از نهم14186828قوچانشهروز- ابراهيمي 2611از تابستان4426868مشهدعليرضا- رحيمي 2

37از يازدهم17136465مشهد(ف)مهسا- چشمي 1412از مهر5706138مشهدنيلوفر- پاكدل 3

52از دهم17946395گناباد(ف)حميدرضا- حسين زاده 4413از يازدهم8516400مشهداميرعلي- اقاسي زاده شعرباف 4

42از يازدهم21076561شاهرودمريم- يوسفي 17314از متوسطه12726785مشهد(ف)هومن- صميمي 5

23از تابستان13896576مشهدمحمد- عطارباشي 6

28از تابستان5146545در گزاميرحسين- اسماعيلي 15

51از يازدهم7476487كاشمرعليرضا- عبدالهي خليل اباد 7016از نهم8436651تربت حيدريه(ف)اميرمحمد- نوريان 7

47از يازدهم9586129تايبادصحرا- موالي ذكريائي 6617از نهم8907712سبزوارمحمد- فائزنيا 8

42از يازدهم10806639دره شهرسياوش- پيرزادي 18918از متوسطه11256796قوچاناميررضا- فروغي نيا 9

 نفر17:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 27 تعداد قبول شدگان کانون 6400 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--داروسازي

958  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1794  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1272  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1402 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون20 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 40 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 27از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز10  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 14 ،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

78از نهم25506412مشهد(ف)مهديه- هادي زاده موسي كاليه 206از مهر17716098مشهد(ف)جالل- حاضرنظام 1

18از تابستان18416245مشهدرويا- علي خواهي 2

28از تابستان33826633شاهرودفاطمه- مزينانيان 397از يازدهم20866164مشهدسيده ريحانه- هاشميان 3

38از يازدهم36496196بجنوردفاطمه- يارمحمدي 208از مهر23716392مشهدرضا- مداح 4

45از دهم25166196مشهدمحمد- خدابخشي 5

1129از متوسطه18656361اسفراين(ف)سوگند- منصوري جوشقان 9

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 6196 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--فيزيوتراپي

2516  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 2966 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون20 : (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 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 .

1منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز4  نفر از اول ،دوم يا سوم و 6 ،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

67از دهم33036443كاشمر(ف)محدثه- عباسي سرمزده 619از دهم33056288مشهد(ف)اميرحسين- فتح ابادي 1

77از نهم71096382مراغه(ف)سعيد- دبيري فر 4210از يازدهم36316322مشهدمهال- شاهي 2

82از نهم73285828نيشابورالهه- حيدري 1011از مهر37455804مشهد(ف)مهشيد- شخم گر 3

66از نهم44785673مشهد(ف)محدثه- اميني 4

56از دهم38126145قائنسيدسپهر- مرتضوي مقدم 1312از مهر46295248مشهد(ف)رامين- دلپسند 5

31از يازدهم38835393سلطان آبادسبزوارسيدمهدي- عمادي 2013از مهر46615978مشهد(ف)سيده شهرزاد- موسوي 6

17از تابستان39205390تايبادبهمن- قاسمي 3214از يازدهم49025653مشهد(ف)پوريا- اكرمي كارغش 7

32از يازدهم43695972جاجرم(ف)محمدحسن- عفت جاجرم 1915از مهر49076193مشهد(ف)فاطمه- معقول 8

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون42: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5653 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--تکنولوژي پرتوشناسي

3920  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7109  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4902  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4782 : (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 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 

. 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 و 11 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 42 : (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

48از يازدهم73405427مشهدمحمد- حليمي 155از مهر58735437مشهد(ف)الناز- افشاررضائي 1

15از آبان59505917مشهدساجده- قانعي زارع 2

32از يازدهم71416196گنابادمحدثه- عبدالهيان 406از يازدهم66435502مشهد(ف)سيده نسترن- علي پوربقال 3

35از يازدهم97666062تربت حيدريهاميررضا- ابراهيم پور 497از يازدهم72335598مشهدمحمد- كريم زاده 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون27: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5437 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)دانشگاه علوم پزشکي مشهد--تکنولوژي پرتوشناسي

8941  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7233  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7340 : (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 .

1منطقه 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؟ 

 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؟ 
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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 تابستان31565944اصفهان(ف)محسن- بابائي اسفرجاني 219از تابستان19396779مشهدمحمد- نادري 1

59از نهم32756018شيراز(ف)سيدمحمدعلي- حسيني 112210از متوسطه25296421مشهدفاطمه سادات- ميرزائي 2

30از يازدهم25945733مشهدسيده گلناز- مجيدي انوري 3

42از يازدهم46436243خرم آباد(ف)شكوفه- صفربيرانوند 2611از تابستان28226130مشهدرسول- حاجي قاسمي ازغندي 4

17از مهر46516382خرم آباد(ف)روژان- زبردست 2112از تابستان30416346مشهدفاطمه سادات- كامل طباخ فريضني 5

42از دهم46595909گرگان(ف)مهسا- تاجيك قنبري 3613از يازدهم31096768مشهد(ف)سيدمصطفي- سبحاني 6

155از متوسطه46595849ساري(ف)محمدحسين- رضوان 111514از متوسطه31366399مشهد(ف)زهرا- معجمي 7

59از نهم31366251شيراز(ف)مهدي- استوار 8

46از دهم21726242كاشمر(ف)فاطمه- نادريان 15

34از دهم25935753شهربابكريحانه- طهماسبي ابدر 16

 نفر18:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون46: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 5944 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--بينايي سنجي

4659  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 3156  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 4572 : (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 24از 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  نفرنيز6 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

69از نهم60446258بيرجند(ف)فاطمه- عبدالهي 8910از نهم29956203مشهدفاطمه- قرباني صابر 1

18از تابستان67085936نيشابور(ف)پگاه- كاوسي نيا 3411از دهم31816160مشهد(ف)ساجده- ثابتي بيناباج 2

54از دهم68606360بيرجند(ف)كوثر- مودي 4312از يازدهم38855560مشهدسيدحسين- حسيني عبداباد 3

64از دهم72275848كاشمر(ف)منا- مازني 2613از تابستان43296106مشهدسجاد- فرزانه فارمد 4

14از آبان78865709گرگان(ف)كورش- فدوي 7214از نهم44655783مشهد(ف)زهرا- بخت رونده 5

62از دهم45236034مشهدعاطفه- گيالني شيروان 6

59از دهم34016183بشرويهمينا- ظفريان محمدي 2315از تابستان46215928مشهدصالح- باقريان احمداباد 7

18از مهر34305943بشرويه(ف)جالل- جعفري 1816از يازدهم50545980مشهد(ف)سيده شادي- برهاني 8

43از يازدهم39516421شيروانعلي- مهرابي بردر 17

73از نهم51946283تربت حيدريه(ف)اميرحسين- اسكندري فر 9

 نفر15:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 5928 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--علوم آزمايشگاهي

3430  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7227  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4621  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5124 : (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 24از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز9  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 15 :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

67از دهم43596211مشهدحسن- جدي 659از دهم32206004مشهدفاطمه- ميرشبي 1

17از مهر45485825مشهد(ف)مرتضي- محمودي 2110از يازدهم32646343مشهد(ف)زهراسادات- عرفانيان صادقي 2

66از دهم32646118مشهد(ف)عليرضا- فتاح 3

21از تابستان64925789سبزوارسجاد- بداغ ابادي 6911از نهم34656081مشهد(ف)ميثم- بختياري اغوئي 4

15از آبان36486292مشهد(ف)ريحانه- صفري 5

35از دهم30406035چناران(ف)محمدرضا- يدي 4112از يازدهم38255676مشهدفاطمه- ازاد 6

28از تابستان31556168فيض آبادتربت حيدريهالهام- دورانديش 1913از مهر38366202مشهد(ف)سامان- جعفري 7

37از يازدهم36966094جيرفتمحمدحسين- اميري نژاد 1114از آبان42536250مشهد(ف)حامد- علي اكبريان 8

32از يازدهم37746178در گزحامد- پروانه 15

 نفر11:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 5825 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

3696  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 4263  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3831 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (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 24از 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  نفرنيز13  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 11 :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

1105از متوسطه64236218قوچان(ف)حسام الدين- رحماني مطلق 5912از دهم45615582مشهد(ف)محمد- كامل حدادان 1

38از يازدهم65956012زاهدانكوثر- نيك بخت 1713از مهر45945917مشهد(ف)سيده حانيه- موسوي فقيه 2

26از يازدهم68175805بابلسر(ف)علي محمد- ميرزائي زرين كالئي 3914از دهم46655624مشهد(ف)احمدرضا- غفاريان شادلو 3

45از دهم68606289نيشابور(ف)مهديه- موشاني 1915از مهر47435351مشهد(ف)مليكا- فيضي قره سو 4

74از نهم2054016056سبزوار(ف)مينا- اناركي رباطي 1816از مهر47516118مشهد(ف)الهام- رئوفي 5

34از يازدهم48665809مشهداحسان- مجردبهره 6

45از يازدهم36336108سربيشهفائزه- رجبي پور 2317از تابستان48725533مشهدمحمدصادق- سازوار 7

53از دهم40555844جاجرم(ف)زهرا- كهساري 3918از يازدهم49755796مشهدشهريار- مهريار 8

35از دهم44335612شيروان(ف)علي- انصافي 2619از يازدهم51166012مشهد(ف)سجاد- اله قلي زاده خشت 9

34از يازدهم47625382جغتايهادي- يزداني پور 5320از دهم70405520مشهدعلي- عاشوري قره چماق رونجي 10

72از نهم47686056شيروانميالد- قديمي علي خان قلعه 21

65از نهم46655975سبزواراميرحسين- فالحي فر 11

 نفر23:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 29 تعداد قبول شدگان کانون 5612 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

4762  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7049  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 4975  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 5116 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 41 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 29از 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 21 ،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

18از مهر101715434سلطان آبادسبزوار(ف)ام كلثوم- ترخاصي 327از يازدهم27365873مشهدسما- قره داشي 1

23از تابستان28516092مشهدفاطمه- نصري عبس اباد 2

40از دهم25986332تربت حيدريهسيده فاطمه- پاكدل بايگي 428از يازدهم64515653مشهدزهرا- غشالقي 3

17از آبان42345885تايباد(ف)اسيه- فدايي 1869از متوسطه68225519مشهد(ف)نيلوفر- رشيدي 4

34از يازدهم48126086آزادشهرفائزه- رامشيني 10

24از تابستان65005354خوافماه جهان- ساده مريدار 4711از دهم80236140نيشابور(ف)مريم سادات- هاشمي صدر 5

1105از متوسطه88946234اراك(ف)احسانه- محسني منفرد 6

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون39: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 16 تعداد قبول شدگان کانون 5519 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--مامايي

4812  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8894  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 6822  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7668 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 39 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 16از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

3منطقه ي 

2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز7  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 7 ،1  نفر از متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

15از مهر110064878تايباد(ف)سمانه- اسداللهي 204از يازدهم173615229قوچانسپيده- ايزدي 1

53از دهم150055250اسفراينالناز- صفري نژاد 325از يازدهم227555130سبزوار(ف)زهرا- داريني 2

36از يازدهم175755464شيروانحليمه- دارابي 586از نهم237165130كاشمر(ف)زهرا- روحي محمديه 3

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5088 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--بهداشت عمومي

15005  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 22755  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 22498 : (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 اول ،دوم يا سوم و 8 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون13 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 38 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

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

25از يازدهم73285696مشهد(ف)نجمه- فرزانه 1609از متوسطه23615929مشهد(ف)زهرا- قادري بافتي 1

23از تابستان73465518مشهدسحر- گل مكاني 1910از تابستان45995874مشهدسيدرضا- اتحادي 2

39از يازدهم52546305مشهد(ف)مهرداد- ساغريچي 3

65از نهم99856008نيشابور(ف)سيداميررضا- دانش فروز 4711از دهم60305883مشهد(ف)الهه- رضواني 4

191از متوسطه117266008بجنورد(ف)كيانوش- نيكدالن 1312از آذر62086680مشهد(ف)حسين- نوري زاوه 5

19از تابستان119495519گناباد(ف)مجتبي- احمدنژاد 3813از يازدهم63986253مشهد(ف)فائزه- محسني گنبچ 6

20از تابستان69835813مشهد(ف)حانيه- محمدزاده شمخال 7

20از تابستان69935407كاشمر(ف)محدثه- علي زاده مقدم 2914از يازدهم72425371مشهدحميدرضا- مشايخي 8

44از دهم73295356بجستاناسما- محمدزاده 15

25از تابستان75315698مشهدمجيد- ساالرباباخاني 16

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5519 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

7329  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 11726  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7328  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 7439 : (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 18از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

1منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز8  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

44از دهم48345677جغتايزهراسادات- اكبري ثاني 135از مهر30196355مشهد(ف)عليرضا- ميرزائيان تفتي 1

40از يازدهم52245779شيروانفاطمه- جانواي زيركي 6

39از يازدهم67595625قائميه(ف)مصطفي- يزدان پرست 417از دهم75945932كرمان(ف)ايدا- حيدري 2

24از يازدهم78585840دامغان(ف)فاطمه- عباس پورتبادكان 3

12از مهر86585556كرمان(ف)فاطمه- عرب 4

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 5677 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--گفتاردرماني

5224  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 7858  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7726 : (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  نفرنيز2  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 8 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 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؟ 
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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 نهم277054800تربت حيدريه(ف)بهناز- شيباني 235از تابستان124735445مشهدپرستو- رجب زاده مكاري 1

19از مهر315055340قوچانغزال- علي زاده قاچكانلو 136از مهر140194984مشهد(ف)ستاره- طالئي 2

30از يازدهم145495173مشهد(ف)پونه- اتشك 3

54از دهم168015044فيض آبادتربت حيدريهزهرا- حداد 7

25از تابستان189735227فريمانارمان- واحدي فريماني 338از يازدهم255065201سبزوارمريم- مهرخواه 4

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون29: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5044 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

27705  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14019  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 25857 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 29 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

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

20از مهر57276131سبزوار(ف)مصطفي- مرتضوي 527از دهم44175640مشهدكيا- مهدوي سيوكي 1

153از دبستان72656102سبزوارمينا- خيرابادي 138از مهر44286142مشهد(ف)مهرانه- لطفيان 2

52از دهم73956200بجنورد(ف)محمد- غالم زاده 159از مهر47005710مشهد(ف)عاطفه- لشكري افكان 3

56از دهم75845536بجنوردنگين- براتي 4610از دهم47516123مشهدشهريار- خرمي مشهدي 4

13از مهر50665817تهران(ف)عارفه- خوش چشم اراني 5

14از آبان42005880مشهد(ف)فرزاد- خيرخواه 1811از تابستان50945855مشهدمليكا- بخشي 6

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5729 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )دانشگاه علوم پزشکي مشهد--کاردرماني

7395  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 5066  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 6332 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

. 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  نفرنيز11  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6  نفر از دبستان ،1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 30 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

42از يازدهم160405191خوافايدا- پورغالم رودي 434از يازدهم146015231سبزوارمريم- طاهري 1

35از يازدهم194964947فردوسالهه- افخمي راد 115از آبان166975107قوچانعطريه- پيرفخرابادي 2

54از دهم129125114كاشمر(ف)ميالد- اشرفي فر 3

 نفر5:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون30: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 4947 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

16040  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 16697 : (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 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 5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون16 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 30 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

20از مهر159645083گناباد(ف)سيدمحمدرضا- موسوي 1985از متوسطه81785358مشهد(ف)يگانه- خوشرونژاد 1

24از تابستان171644969سبزوارزهرا- عنايتي فر 276از يازدهم156845433مشهد(ف)نفيسه- طاوسي باغسياه 2

38از نهم251385169زاهداننازنين- مشيري ترخاني 127از آبان157744930مشهد(ف)فائزه- مرادپور 3

13از آبان175565262زارچساجده- قانع عزابادي 648از نهم139645490بيرجندامير- نمائي 4

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 4990 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

17164  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15684  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 17164 : (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 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 و 7 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 


