
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 دهم15546848سنندجراميار- بخشيان 3414از يازدهم3017020سنندجزانا- احمدي 1

19از مهر17456785اروميه(ف)حمزه- حافظي 3915از يازدهم3736993سنندجفرناز- ميرزائي 2

35از يازدهم7647242سنندجمتين- زندي 3

24از تابستان3036996مريوانارتين- دادگر 6216از نهم7736667سنندج(ف)سعيد- منبري 4

155از متوسطه3216948مريوان(ف)احمد- قادرپور 1617از آبان8156690سنندجكيميا- عامي 5

62از دهم4707073بوكاننويد- صالحي 6718از نهم9367088سنندجمحمدمعين- رسول پور 6

62از دهم4806759بوكانارمان- رستم پور 1419از مهر9746672سنندج(ف)عرفان- افضلي 7

1154از متوسطه4827128مريوانپريسا- كهنه پوشي 6820از دهم10786659سنندجمنيب- مصطفايي 8

174از متوسطه5076570سقز(ف)شايان- اقائي 4921از يازدهم11486880سنندجاريا- نعمتي 9

46از دهم5216694اشنويه(ف)شيوا- شاداب 5022از يازدهم12026608سنندجاريان- اصالني 10

167از متوسطه5716480اشنويه(ف)اسامه- جهانگيري اصل 19423از متوسطه12476530سنندج(ف)روزبه- سهرابي 11

56از دهم5956556كامياران(ف)محمدرضا- محمدي پيركاشاني 4724از يازدهم13466844سنندجپويا- عزيزي 12

21از يازدهم6756442مريوان(ف)سينا- فتاحي 4025از يازدهم15316616سنندجمحسن- وارسته 13

69از نهم7256828بوكان(ف)صالح- ياسمي 26

 نفر28:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 35 تعداد قبول شدگان کانون 6616 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --پزشکي

675  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 1346  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1026 : (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 35از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز7 نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 1،23  نفر از دبستان و متوسطه5 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون21 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

45از يازدهم6946521سردشت(ف)صدف- نبي زاده 6515از نهم13936370تبريز(ف)ائلشن- اصغرنيا 1

60از نهم7386571مريواننارين- براري 1816از مهر14096687تبريزسهند- سپهري الله 2

29از يازدهم7586885نقدهفائزه- پژومان 17

27از يازدهم7606516اشنويه(ف)رحيم- حاجي سوجه 2818از تابستان7986928سنندجسارو- باواني 3

19از مهر7676580مهاباد(ف)سردار- عليزاده 2319از تابستان18806623اروميهمحمد- محمدي اغچه قلعه 4

41از يازدهم7896392سردشت(ف)شيوا- محمدامين زاده 7720از نهم18956511زنجانمحمد- غفاري 5

28از يازدهم8076661بانه(ف)ثنا- يونسي 3921از يازدهم19536633زنجانوصال- حسني 6

54از دهم8276497سروآبادكه ژين- مرادي 4622از يازدهم19566748ميانه(ف)محمد- رحيمي 7

24از تابستان8496698شاهين دژزكريا- محمدي خواجلو 4023از يازدهم19756618زنجانحسين- هاشمي 8

55از نهم8676645شاهين دژشبنم- نورمحمدي قراتپه 5224از دهم20386488سنندج(ف)اهون- غفوري 9

79از نهم8976755پلدشتساناز- حسن پور 4025از دهم21126672كرمانشاه(ف)تبسم- ويژه ئي 10

49از يازدهم9236452پيرانشهر(ف)ابوبكر- انبارته 19126از متوسطه21236694سنندج(ف)سيدعارف- سجادي 11

64از نهم9277225بوكان(ف)فرهاد- كاكه رشي 3227از يازدهم21576677كرمانشاهسارا- محمدي 12

45از يازدهم22096555سنندجپارسا- حيدري 13

35از يازدهم22216542كرمانشاه(ف)حسنا- نيك افشار 14

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون40: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 37 تعداد قبول شدگان کانون 6519 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --پزشکي

923  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2157  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1409  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 1955 : (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 37از 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  نفرنيز10  نفر از اول ،دوم يا سوم و 26 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 40 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

12از مهر35356394ورامين(ف)حسين- باقري 669از نهم23136563باسمنج(ف)مريم- دولت ابادي 1

77از نهم35646615سنندج(ف)پژمان- اردالن 3810از دهم23336357تهران(ف)اميرحسين- عبدالملكي 2

75از نهم35716497اردبيل(ف)ثنا- ملك زاده 5811از نهم24217269تبريزميالد- خادمي خامنه 3

62از نهم36096395بابل(ف)محمد- ذاكريان ركابداركالئي 2412از تابستان24316331تبريزعلي رضا- حسني فر 4

166از متوسطه36626870آمل(ف)علي- قبادي 13

51از دهم26946568سنندج(ف)كسري- كريمي 5

70از نهم11366540مريوانبهاره- ولي پور 2014از مهر27746449سنندجاحسان- صلواتي 6

186از متوسطه12566778مريوان(ف)ژينا- محمدي 7515از نهم28196182سنندجفرزين- مرادي 7

65از دهم14856508سقزاشكان- صبوري 4716از يازدهم33966292سنندجمرضيه- علي زاده 8

 نفر19:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون53: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 24 تعداد قبول شدگان کانون 6357 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --پزشکي

1256  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 3609  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 2431  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 1منطقه ي 3108 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون19 : (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 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 

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 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

57از دهم7406549رزن(ف)محمدرضا- كرماني 11075از متوسطه14536801الهيجانزهرا- مهربان پهمداني 1

70از نهم7506944شاهين دژمهسا- مهدوي 516از يازدهم17706583بهارمهدي- پوينده خرم 2

1100از متوسطه8726745جلفا(ف)سمانه- ذاكري 607از نهم19346453تويسركانسيدحسين- ميرمعيني 3

17از مهر9986316جوانرود(ف)نگين- محمدي 168از مهر21956583همداناميررضا- بحيرائي 4

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون45: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 19 تعداد قبول شدگان کانون 6519 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --دندانپزشکي

874  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 2136  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 1770 : (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  نفرنيز7  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 9 ،1  نفر از متوسطه3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (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 19از 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

54از دهم76255652سقز(ف)روژين- حسيني 304از يازدهم135886355كرجالناز- مدني محمدي 1

46از يازدهم106115227اسالم آبادغربنگين- سليمي 475از دهم153155569همداناتنا- كرباسي 2

20از مهر119075447قروه(ف)گلسا- باوندپور 486از دهم158535587همدان(ف)نسيم- ديني 3

 نفر9:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5227 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --تکنولوژي پرتوشناسي

10611  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 15853  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15315 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 2منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 9 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (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

46از دهم142335217مريوانروژين- حميدي 203از مهر228085020سنندجوريا- تاسا 1

59از دهم145275209مريوانپدرام- يوسفي 4

49از دهم112985694اسدآباد(ف)ليال- صالحي مرتب 2

 نفر4:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون31: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 8 تعداد قبول شدگان کانون 5209 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --تکنولوژي پرتودرماني

14233  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 14527 : (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 2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

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

 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؟ 
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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 يازدهم64395823سقزسيدمبين- حسيني 285از يازدهم159025115كمال شهر/كمال آبادخاطره- مهدي نيا 1

172از متوسطه108055506بوكان(ف)ناصر- احمدي كيا 366از دهم174565436كاشانمحمدمتين- باالخانه 2

45از يازدهم129815341پاوه(ف)ثنا- رحماني 357از دهم176355477كرمانشاه(ف)اسرا- اميني 3

32از دهم61955456سقز(ف)احسان- خضري 4

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5341 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --علوم آزمايشگاهي

12981  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 17456  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 15902 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 11از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 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  نفرنيز1  نفر از اول ،دوم يا سوم و 9 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون14 : (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

20از تابستان139665331قروه(ف)توحيد- احمدي 425از يازدهم115235436كرجمازيار- شريعتي 1

25از تابستان140205338مريوانديار- هدايت 396از يازدهم182445293سنندجسپيده- سبحاني 2

67از نهم146955474مريوان(ف)سيده سميه- بارخدا 7

72از نهم147685091سقز(ف)صدريه- مراديان 158از مهر124275063شيروان(ف)جميله- اسمعيلي 3

12از مهر133794956اسالم آبادغرب(ف)محمدرسول- هاشم نيا 4

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون35: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 11 تعداد قبول شدگان کانون 5091 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --هوشبري

14695  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 14695 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 11از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

3منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز5  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 35 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

1121از متوسطه94885931سنندج(ف)كوثر- الماسيان 7214از نهم43656351سنندج(ف)سيده نشاط- سرابي 1

16از آبان96405669سنندج(ف)اسرين- فتحي زاده 3315از يازدهم49376130سنندجنارين- رستمي پور 2

1128از متوسطه61156447سنندج(ف)كيانوش- قادري 3

58از دهم26185982مريوان(ف)سامان- محمديان 6616از دهم62805451سنندج(ف)شاهد- اسدي 4

44از يازدهم26796272مريوانميالد- كياني پور 4617از يازدهم68676060سنندج(ف)امير- زندي ناوگران 5

64از دهم35646446مريوانسينا- پارسا 7318از نهم69566290سنندجكاوه- صالحي 6

1122از متوسطه37086364مريوان(ف)نازنين- مالئي 1919از مهر69635639سنندجثنا- استوار 7

44از يازدهم39516109مريوانصهيب- نامداري 5220از دهم70405854سنندج(ف)ياسين- ناصري گزگزاره 8

38از نهم43185855تكاب(ف)بهرام- محمديان چوپلو 5821از دهم71786103سنندج(ف)مهراد- مهرپويا 9

36از يازدهم45775826ديواندرهنرگس- اسدي 5622از نهم75606977سنندج(ف)ژينو- رحيمي ملكشان 10

58از دهم51416201قروه(ف)فاطمه- نادري كروندان 4223از يازدهم83445946سنندجشينا- يوسفي 11

75از نهم64525616سقز(ف)نيان- عابدي 7224از نهم85316031سنندج(ف)سيده نغمه- سرابي 12

64از دهم84855677پاوههيمن- عبدي 6825از نهم88235896سنندج(ف)سارا- احمدي 13

 نفر27:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون57: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 30 تعداد قبول شدگان کانون 5826 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --پرستاري

5141  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 8531  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 7560 : (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 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 2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز3  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 24 ،1  نفر از متوسطه3 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون20 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 57 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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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 آبان58235714مريوانارتين- جوانرودي 457از يازدهم82645424سنندجكاوان- زندي ناوگران 1

42از يازدهم61555852مريوانعطا- رويين 588از نهم85036129سنندج(ف)متين- حسين پناهي 2

24از يازدهم67075704بانه(ف)ساريه- احمدي 269از تابستان92665824سنندجپيام- وكيلي 3

17از مهر68205358سنندج(ف)شهال- كمانگر 19910از متوسطه113005819سنندجسارا- فاتحي كرجو 4

57از دهم71035590ديواندره(ف)نشاط- خالديان 11

33از يازدهم93495395تكاب(ف)ارش- صبوري خارخار 7412از نهم38476156مريواندياكو- خون سياوشان 5

39از يازدهم55076010سروآباد(ف)هادي- مرادي 6

 نفر13:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون41: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 18 تعداد قبول شدگان کانون 5590 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --پرستاري

7103  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 11227  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 8549 : (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 .

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  نفرنيز5  نفر از اول ،دوم يا سوم و 12 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون18 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 41 : (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 دهم128745657سنندجزهرا- ترابيان 185از آبان94645659سنندجگوران- سليمي 1

62از دهم103315436سنندج(ف)وريا- كريمي 2

41از دهم65377303بوكانمحمد- كريمي 476از يازدهم107955662سنندجنويد- فتحي 3

52از دهم71565608سروآباد(ف)سيده اسوه- مجيدي 307از يازدهم128625052كرمانشاه(ف)نگين- سرايكا 4

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون44: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 7 تعداد قبول شدگان کانون 5436 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --پرستاري

12862  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 12862 : (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 .

2منطقه ي 2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز1  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 6 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون19 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 44 : (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

59از نهم152825248سنندج(ف)شينا- وفائي 118از آبان57965711مشهدفاطمه- علي پور 1

44از يازدهم153695608سنندج(ف)ثنا- احمدي 9

62از دهم56536021سنندجپارسا- امين فر 2

44از دهم76765365بوكان(ف)نگار- گل محمدي 6410از نهم120535859سنندج(ف)پرديس- حميدي 3

174از متوسطه87645471مريوان(ف)نسار- ازادي 4811از دهم130705531سنندج(ف)طناز- عبدالهي 4

25از يازدهم92515109سقز(ف)فردين- وحدتي فرد 6712از نهم142746713سنندج(ف)بهار- سالمي بوكاني 5

21از تابستان99265480ياسوجرضا- نيك بخت ناصراباد 4013از يازدهم144005552سنندج(ف)كيميا- خرمي پور 6

51از دهم144455064سنندجنازنين- زمان فرسا 7

 نفر12:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون47: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 14 تعداد قبول شدگان کانون 5365 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(ظرفيت مازاد)سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --پرستاري

9251  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 15282  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 14423 : (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 14از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

2منطقه ي 1منطقه ي 

2منطقه ي 

3منطقه ي 

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

.از تابستان سال دوازدهم به کانون آمده اند  نفرنيز2  نفر از اول ،دوم يا سوم و 11 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

40از يازدهم134215585اشنويهسهيال- شيخ محمداميني 117از مهر125755461تهران(ف)ائين- معجني شوي 1

26از تابستان137865295مريواناسري- اداك 8

25از تابستان139925476اشنويهدلنيا- دلپزير 219از تابستان177115256سنندج(ف)اسرا- اله ويسي 2

198از متوسطه140395414بوكان(ف)پرشنگ- موسوي 4210از دهم178705361اردبيل(ف)ايدا- قاسمي 3

20از تابستان140965517سقزنسيم- خياطي 11

54از نهم141355097سقز(ف)مبينا- دانشور 1712از مهر102145451بوكانصبا- محمدي راد 4

25از تابستان122765089كاميارانسميه- امامي 5

66از نهم129675294سروآباد(ف)سميه- چاوشي 6

 نفر6:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون38: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 13 تعداد قبول شدگان کانون 5294 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --مامايي

14096  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 14096 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون18 : (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 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 

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 5 ،1  نفر از متوسطه1 :چند سال کانوني بوده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

42از يازدهم178605007مريوان(ف)سنا- حكيمي 126از دي243105112سنندج(ف)كمند- احمدي 1

60از دهم181045110مريوان(ف)سيده هاوالن- قسيمي 577از دهم289325103سنندج(ف)مهشيد- الياسي 2

70از نهم201574926اشنويه(ف)كوثر- فرخ زاده 8

34از يازدهم213775282بوكان(ف)سپيده- قادري 1969از متوسطه149655505جوانرود(ف)ژينو- مرادي 3

19از مهر175755151بوكان(ف)ابراهيم- محمدعباسي 4

191از متوسطه177815070سردشت(ف)الهام- صالحي 5

 نفر10:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون48: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 12 تعداد قبول شدگان کانون 5007 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج نيمسال اول- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --بهداشت عمومي

20157  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 20767 : (چارک پايين قبولي هاي کانون)  رتبه کشوري

 آزمون برنامه اي 10ب ، دانش آموزاني که در کمتر از .الف ، دانش آموزاني که اطالعاتشان ناقص بوده است :  قبولي کانون ، سه گروه نامشان ذکر نشده است 12از ميان  :چه کساني نامشان نيست؟ 

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

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

Ghabooli@kanoon.irارسال کنيد .

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 ،1  نفر از متوسطه2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 48 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

35از يازدهم214844832قروه(ف)فاطمه- رضائي 605از دهم280395446سنندج(ف)اذين- رستمي 1

49از نهم215644995روانسر(ف)عاطفه- جهانگيري 386از يازدهم312645108سنندج(ف)ساريسا- زندي 2

51از دهم220044888بانه(ف)ايدا- حمزه پور 387از يازدهم316834759قروه(ف)فاطمه- عبدالملكي 3

20از مهر197925344بوكان(ف)سميه- افسوسي 4

 نفر7:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون34: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4824 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج نيمسال دوم- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --بهداشت عمومي

22004  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 31264  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 29787 : (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  نفرنيز3  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 7 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 34 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 
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شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در 

*منطقه 

ميانگين تراز 

در آزمون 

های كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

شهر نام خانوادگي و نامرديف
رتبه در منطقه 

*

ميانگين تراز در 

آزمون های 

كانون

از چه زماني 

به كانون 

آمده اند

تعداد كل 

آزمون ها 

در كانون

59از نهم281944706كامياران(ف)شكيال- پويا 265از تابستان327194876سنندجشهريار- زارعي 1

53از نهم287164990ربط(ف)سارا- محمودي 186از مهر335994569سنندج(ف)مبينا- مدبر 2

15از آبان289794697اشنويه(ف)سحر- زرزامرنگلو 127از مهر384184757سنندجكاوه- نگهدارپنيران 3

27از تابستان294194853مريوانژينو- كريمي 198از تابستان387605112سنندج(ف)مبين- زندكريمي 4

 نفر2:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون26: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 9 تعداد قبول شدگان کانون 4706 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

(روزانه )سنندج- دانشگاه علوم پزشکي کردستان --مهندسي بهداشت محيط

28979  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 38418  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 33599 : (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  نفرنيز7  نفر از نهم ،دهم يا يازدهم و 2 :چند سال کانوني بوده اند؟ 

 آزمون17 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 26 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 

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

.ج، دانش آموزاني که جزء سهميه ي مناطق نبوده اند. کانون شرکت داشته اند 
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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 يازدهم184494925دهگالن(ف)رئوف- احمدي نياز 415از دهم300405372سنندج(ف)تارا- اميري 1

16از آبان190245484پيرانشهر(ف)عايشه- شاهوي 116از دي303584951سنندج(ف)خالد- نصرتي 2

76از نهم219444967مريوان(ف)ژوان- صالحي 367از يازدهم307885012سنندج(ف)سيده دريا- نقشبندي 3

48از يازدهم231315038سروآباد(ف)كژوان- محمدي 8

32از يازدهم162934929بانه(ف)گلستان- نادريان 4

 نفر8:  سال حضور درآزمون هاي کانون1بيش از  آزمون36: (ميانگين)تعداد کل آزمون هايي که شرکت کرده اند نفر 10 تعداد قبول شدگان کانون 4929 : (چارک پايين تراز) درآزمون هاي کانون تراز کانوني ها

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

21944  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 3منطقه ي 30358  :  (چارک پايين رتبه ي کانوني ها) 2منطقه ي 30199 : (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؟ 

 آزمون15 : (فقط در سال آخر) آزمون     ميانگين آزمون ها 36 : (در مجموع چند سال حضور )ميانگين آزمون ها  :چند آزمون برنامه اي شرکت کرده اند؟ 


